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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στα Αγγλικά North Atlantic 

Treaty Organization (NATO), γνωστός και ως η Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι 

μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία χωρών της Δύσης. Σκοπό έχει την ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών σε διάφορους τομείς όπως είναι ο 

στρατιωτικός, ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο κοινωνικός και ο μορφωτικός.1 Κυρίως 

όμως είναι ένας αμυντικός συνασπισμός κρατών που αποβλέπει, στην αποτροπή 

της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας μέλους της συμμαχίας και στην 

προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων της συμμαχίας στη περιοχή 

ενδιαφέροντός της.  

Αποτελεί έναν αμυντικό οργανισμό, στον οποίο τα κράτη-μέλη του 

διατηρούν την στρατιωτική, πολιτική κυριαρχία και ανεξαρτησία τους.2 Οι δομές 

της συμμαχίας έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι έτοιμες να προασπισθούν 

την Ειρήνη, Ασφάλεια, Δημοκρατία και Σταθερότητα, όπως αυτές ορίζονται στο 

καταστατικό χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων εθνών. Στο γενικότερο πλαίσιο 

το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως ένας διασυλλογικός, διακυβερνητικός αμυντικός 

οργανισμός συλλογικής ασφάλειας. 

                                            
1 Κύριος σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να διασφαλίσει την ελευθερία και την ασφάλεια των 

μελών του μέσα από πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. 

Πολιτικά : Το ΝΑΤΟ προωθεί τις δημοκρατικές αξίες και ενθαρρύνει τη διαβούλευση και 
τη συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και, 
μακροπρόθεσμα, την πρόληψη των συγκρούσεων. 

Στρατιωτικά : Το ΝΑΤΟ έχει δεσμευτεί για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αν οι 
διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν , έχει τη στρατιωτική ικανότητα που απαιτείται για να 
αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης της 
Ουάσιγκτον ή κατόπιν εντολής του ΟΗΕ, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. 

NATO Homepage - Organization, “What is NATO? Basic Points a Political and Military 
Alliance,” NATO Homepage, http://www.nato.int/nato-welcome/index.html# 

2. Τα Κράτη μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν μια μοναδική κοινότητα αξιών, προσηλωμένη στις 
αρχές της ατομικής ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου. «Στρατηγική Αντίληψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια των μελών της Βόρειο 
Ατλαντικής Συνθήκης», που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς των κρατών μελών των 
κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας (19 και 20 Νοεμβρίου 2010). NATO 
Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of 
the North Atlantic Treaty Organization, 19 Nov. 2010 Last updated 03 Feb. 2012,” NATO 
Homepage, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
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Σύμφωνα με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις η συλλογική άμυνα ήταν είναι 

και παραμένει η νούμερο ένα προτεραιότητα της συμμαχίας, όπως αυτή 

περιγράφεται στο Άρθρο 5 του καταστατικού της.3 Στο άρθρο αυτό αναφέρεται 

ρητά και με σαφήνεια, ότι τα κράτη-μέλη της δεσμεύονται όπως θεωρήσουν 

οποιαδήποτε «ένοπλη επίθεση» προς ένα σύμμαχο κράτος ως επίθεση εναντίον 

όλων των κρατών μελών της συμμαχίας.4  

Κατά τη επονομαζόμενη Ψυχροπολεμική περίοδο η συμμαχία είχε θέσει ως 

πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση μιας αυξημένης στρατιωτικής ικανότητας με 

απώτερο σκοπό της προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών 

της. Το Άρθρο 5 αποτελούσε τη μοναδική νομική βάση εμπλοκής της συμμαχίας 

σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εκτός βέβαια 

από τις τυχόν επιχειρήσεις που θα μπορούσε να λάβει μέρος, προς υποστήριξη 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ. 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, πολλοί θεωρητικοί της στρατηγικής 

εκτίμησαν ότι η συμμαχία έχασε το πρωταρχικό λόγω ύπαρξης της. Παρόλο όμως 

που η κύρια απειλή είχε πάψει να υφίσταται, το νέο τοπίο ασφάλειας, όπως αυτό 

είχε αρχίσει να δημιουργείται ακόμα και σε περιοχές εντός Ευρώπης είχε ως 

αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να συνεχίσει να υφίσταται και να δικαιολογεί το λόγο 

ύπαρξης του. Σύμφωνα μάλιστα με τους διαφόρους θεωρητικούς κύκλους το 

ΝΑΤΟ ήταν και παραμένει, ο μοναδικός διεθνής αμυντικός οργανισμός, ο οποίος 

εγγυόταν την Ασφάλεια και Ειρήνη στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο 

γενικότερα.5 Η διαχείριση κρίσεων και η συλλογική ασφάλεια ήρθαν να 

προστεθούν στον κύριο σκοπό της συμμαχίας, με τη διαφορά ότι αυτές αποτελούν 

                                            
3 NATO Homepage - e-Library - Official texts (Chronological), “The North Atlantic Treaty 4 

April 1949, Last updated 09 Dec. 2008,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm 

4 Το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον για πρώτη φορά στην 
ιστορία του, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 2001. 
NATO Homepage - NATO A-Z, “Collective Defense Last updated 07 Jul. 2015,” NATO 
Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm?selectedLocale=en 

5 Roberto Aliboni, “European security and out of NATO area crises,” The International 
Spectator: Italian Journal of International Affairs Volume 23 Issue 2 (Published online April 29, 
2008),2-4. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm
http://www.tandfonline.com/loi/rspe20?open=23#vol_23
http://www.tandfonline.com/toc/rspe20/23/2
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μέρος της αποστολής που μπορεί να αναλάβει η συμμαχία κατόπιν εντολής του 

ΣΑ του ΟΗΕ.67 

Σε ότι αφορά την περιοχή ευθύνης μέσα στην οποία μπορεί να ενεργήσει, το 

θέμα παραμένει ανοιχτό, ειδικά μετά τις συνεχείς διευρύνσεις αλλά και τις 

«επεκτατικές αντιλήψεις» που έχουν κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις που την 

αποτελούν και οι οποίες καθορίζουν τη εξωτερική πολιτική της συμμαχίας.8 Αυτό 

έχει ως επακόλουθο, τα τελευταία χρόνια, το ΝΑΤΟ να αποκτήσει ένα παγκόσμιο 

χαρακτήρα.9 Στο ερώτημα αν το ΝΑΤΟ είναι ένας περιφερειακός ή Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός, η απάντηση είναι ότι αυτός μετατρέπεται, σε ένα παγκόσμιο αμυντικό 

οργανισμό, επιβολής της Ειρήνης και Ασφάλειας συμφώνα με τα δυτικά πρότυπα 

και αξίες.10 Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση πολλών άλλων χωρών, 

οι οποίες βλέπουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα να θίγονται στις περιοχές όπου 

θεωρούν ότι αποτελούν περιοχές άμεσης επιρροής τους.11 

Η συλλογική άμυνα αποτελεί την «νομική οδό», βάση της οποίας η 

συμμαχία αποφασίζει να εμπλακεί στη διαχείριση κρίσεων, κάποιες φορές ακόμα 

και χωρίς την έγκριση των διαφωνούντων κρατών.12 Με τον τρόπο αυτό 

παραβιάζει και θέτει υπό αμφισβήτηση το θεσμικό και κανονιστικό ρόλο του ΟΗΕ. 

Χαρακτηριστική, αν και μοναδική, είναι η περίπτωση του Κόσσοβου, όπου το 

ΝΑΤΟ λειτούργησε αυτόνομα χωρίς την έγκριση του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών. Η 

εφαρμογή του νέου Στρατηγικού Δόγματος από τη συμμαχία είναι ένα θέμα που 

απασχολεί τη διεθνή κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα θα αποτελέσει ίσως 

                                            
6 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concept for the Defense and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organization Adopted by Heads of State and 
Government at the NATO Summit in Lisbon, 19-20 November 2010,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf 
7 Sir John Weston United Kingdom Permanent Representative to NATO, “NATO: The 
Euro‐ Atlantic Alliance,” The RUSI Journal, 138:2 (Published online  Mar 20,2008):9. 
8 Heinz Gärtner, “European security, NATO and the transatlantic link: Crisis management,” 
European Security 7:3 (Published online 19 Oct 2007): 3-4. 
9 Ibid., 4. 
10 Arita Holmberg, “The changing role of NATO: exploring the implications for security 
governance and legitimacy,” European Security Vol. 20 No. 4 (December 2011): 529. 
11 Νίκος Χατζής, “ΝΑΤΟ Επέκταση Προς Ανατολάς ή Άλλοθι για την Έλλειψη Στρατηγικής,” 
Πτήση & Διάστημα 136 (1996):74-77. 
12 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concept for the Defense and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State and 
Government at the NATO Summit in Lisbon, 19-20 November 2010,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
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το σημαντικότερο τομέα αντιπαραθέσεων τόσο στους κόλπους της συμμαχίας όσο 

και παγκοσμίως. Έχει να κάνει κυρίως με τη νομιμοποίηση της πολιτικής που θα 

ακολούθήσει η συμμαχία στο μέλλον σε ότι αφορά το ευαίσθητο τομέα της 

ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων και το πώς τα κράτη μέλη που την αποτελούν 

την αντιλαμβάνονται.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Holmberg, 536-539 
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ΣΚΟΠΟΣ. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνει μία αρχική ιστορική 

αναδρομή της συμμαχίας και του πως αυτή εξελίχθηκε με τη πάροδο του χρόνου. 

Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση του δόγματος και το πώς αυτό εξελίχθηκε με βάση 

δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.14 Περίοδοι στις οποίες έχουμε παρουσία 

και στη συνέχεια έλλειψη, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της δεύτερης, του 

παράγοντα εξισορρόπησης της Αμερικάνικης σκληρής ισχύος.15 Μιας 

καθοριστικής παραμέτρου η οποία επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει, τις 

σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, ΗΠΑ-Ρωσίας αλλά και ΕΕ-Ρωσίας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει 

αναφορά στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων που μπορεί να κληθεί να 

αναλάβει η συμμαχία σύμφωνα με το καταστατικό της και κατόπιν εντολής του ΣΑ 

των Ηνωμένων εθνών. Το δόγμα σε συνδυασμό με τα είδη των αποστολών που 

μπορεί να αναλάβει η συμμαχία, σε συλλογικό πάντα επίπεδο, διαμορφώνουν 

ουσιαστικά και τη στρατηγική της, δηλαδή τις «πολιτικές πράξεις» στις οποίες 

έχει προβεί και θα προβεί στο μέλλον, με απώτερο σκοπό την προώθηση των 

γεωπολιτικών της συμφερόντων, στη περιοχή ενδιαφέροντός της. 

Με βάση τα ανωτέρω στα επόμενα τρία κεφάλαια θα γίνει αναφορά στις 

τρεις περιπτώσεις στις οποίες η συμμαχία είχε άμεση εμπλοκή στα Βαλκάνια. 

Συγκεκριμένα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο Κόσσοβο και στη ΠΓΔΜ και στη 

προσπάθεια που κατέβαλε το ΝΑΤΟ, άλλοτε σε σύμπραξη με άλλους Διεθνούς 

Οργανισμούς και άλλοτε αυτόνομα, στην επίλυση αυτού του δυσεπίλυτου 

προβλήματος. 

Απώτερος σκοπός είναι να γίνει ανάλυση του επιχειρησιακού ρόλου, του 

δόγματος και της στρατηγικής που διαδραμάτισε η συμμαχία στη Βαλκανική κρίση. 

Πως αυτή έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια καθώς επίσης και πως επηρεάζει τις 

σχέσεις της συμμαχίας με την ΕΕ και την άλλη μεγάλη περιφερειακή δύναμη στην 

Ευρώπη τη Ρωσία. 

 

                                            
14 Οι δύο περιόδοι είναι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου(1947-1991) καθώς επίσης 
μετά το τέλος αυτού. 
15 James Sperling and Mark Webber, “NATO: From Kosovo to Kabul,” International Affairs 85: 
3 (2009):498. 
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1o Κεφάλαιο: ΝΑΤΟ. 

Ιστορική Αναδρομή. 16 

Λέγεται συχνά ότι η Οργάνωση της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικής 

συμμαχίας ιδρύθηκε ως απάντηση στην απειλή που ετέθει σχεδόν απροκάλυπτα 

από τη Σοβιετική Ένωση προς της χώρες της Δύσης. Αυτό είναι μόνο εν μέρει 

αλήθεια. Στην πραγματικότητα, η δημιουργία της Συμμαχίας ήταν μέρος μιας 

ευρύτερης προσπάθειας να εξυπηρετήσει τρεις σκοπούς. Πρώτον την αποτροπή 

του Σοβιετικού επεκτατισμού, δεύτερον την απαγόρευση αναβίωσης των 

εθνικιστικών μιλιταριστικών κινημάτων στην Ευρώπη μέσω μιας ισχυρής 

παρουσίας της Βόρειας Αμερικής στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και τέλος για την 

ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης. Ο απόηχος του Β 

'Παγκοσμίου Πολέμου είδε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης κατεστραμμένο. 

Περίπου 36,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είχαν πεθάνει στη σύγκρουση, 19 

εκατομμύρια εκ των οποίων άμαχοι. Στρατόπεδα προσφύγων και δελτία τροφίμων 

κυριαρχούσαν στη καθημερινή ζωή. Σε ορισμένες περιοχές τα ποσοστά της 

παιδικής θνησιμότητας άγγιζαν το 25%. Στη γερμανική πόλη του Αμβούργου και 

μόνο, μισό εκατομμύριο άνθρωποι ήταν άστεγοι. Επιπλέον, κομμουνιστικά 

κινήματα υποκινούμενα από τη Σοβιετική Ένωση απειλούσαν εκλεγμένες 

κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Τον Φεβρουάριο του 1948, το Κομμουνιστικό 

Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, με συγκαλυμμένη υποστήριξη από τη Σοβιετική 

Ένωση, ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας αυτής. Στη 

συνέχεια, σε αντίδραση προς την εδραίωση της δημοκρατίας της Δυτικής 

Γερμανίας, οι Σοβιετικοί απέκλεισαν το ελεγχόμενο από τους συμμάχους Δυτικό 

Βερολίνο σε μια προσπάθεια να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην γερμανική 

πρωτεύουσα. Ο ηρωισμός των αεροπόρων στην Αερογέφυρα του Βερολίνου 

παρείχε στους μελλοντικούς συμμάχους μια κάποια παρηγοριά, αλλά η στέρηση 

βασικών αγαθών παρέμενε σοβαρή απειλή για την ελευθερία και σταθερότητα. 

Αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα, δηλαδή η ανατροπή της κυβέρνησης στην 

Τσεχοσλοβακία και ο αποκλεισμός του Δυτικού Βερολίνου από τους Σοβιετικούς, 

ανάγκασαν την Γερουσία των ΗΠΑ να εγκαταλείψει κάθε ιδέα απομονωτισμού και 

                                            
16 ΝΑΤΟ Homepage - Organization-History Homepage, “A short history of NATO,” NATO 
Homepage, http://www.nato.int/history/nato-history.html 
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να εξουσιοδοτήσει την Αμερικάνικη κυβέρνηση να διαπραγματευτεί ουτως ώστε να 

«ενισχύσει» την ασφάλεια στην Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, αρκετές Δυτικό-

Ευρωπαϊκές χώρες ενώθηκαν για την υλοποίηση διαφόρων έργων με σκοπό τη 

μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία και συλλογική άμυνα, που είχε ως τελικό 

αποτέλεσμα τη δημιουργία της Δυτικής Ένωσης το 1948, η οποία θα γίνει η 

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση το 1954. Στη πορεία του χρόνου και με βάση τις 

πολιτικές εξελίξεις της εποχής διαπιστώθηκε ότι μόνο μια αμυντική συμφωνία 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών θα μπορούσε, να αποτρέψει μία Σοβιετική 

επίθεση, ταυτόχρονα να εμποδίσει την αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού 

μιλιταρισμού και τέλος να θέσει τις βάσεις για την πολιτική ολοκλήρωση των 

Ευρωπαϊκών κρατών.17 Κατά συνέπεια, μετά από πολλή συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων, η Συνθήκη της Βόρειο-Ατλαντικής συμμαχίας, υπεγράφη στις 4 

Απριλίου 1949. Προκειμένου να είναι βιώσιμη η συμμαχία αυτή θεωρήθηκε 

απαραίτητη η συμμετοχή των ΗΠΑ, κυρίως διότι αυτές αποτελούσαν τότε, τον 

μόνο αξιόπιστο αντισταθμιστικό παράγοντα εξισορρόπησης της συμβατικής 

στρατιωτικής ισχύος της ΕΣΣΔ. 

Το βασικότερο άρθρο της συμφωνία ήταν και παραμένει το Άρθρο 5, το 

οποίο καθόριζε το γενικότερο πλαίσιο και την ιδεολογική στρατηγική της νέας 

συμμαχίας. Συγκεκριμένα ανέφερε: 

«Τα μέρη του ΝΑΤΟ συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση κατά ενός η 

περισσοτέρων μερών της Συμμαχίας, στην Ευρώπη ή στην Βόρειο Αμερική, θα 

θεωρηθεί ως επίθεση κατά όλων των μελών της συμμαχίας. Επίσης συμφωνούν, 

ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια επίθεση, κάθε σύμμαχος, θα θέση σε ισχύ 

το δικαίωμα της μονομερούς η πολυμερούς αυτοάμυνας, θα παρέχει στο μέρος η 

στα μέρη που έχουν δεχθεί επίθεση, μονομερώς και σε συνεννόηση με τα άλλα 

μέρη, κάθε δυνατή ενέργεια την οποία θεωρεί απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένης 

της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να επανέλθει και να διατηρηθεί η 

ασφάλεια της Βόρειο-Ατλαντικής περιοχής»18. 

                                            
17 Γεώργιος Βοσκόπουλος, “Η Δυτική Συμμαχία: Στρατηγική Σύζευξη ή Ηγεμονική 

Σχέση;,” 2. 

18 NATO Homepage - e-Library - Οfficial texts (Chronological), “The North Atlantic Treaty 
4 April 1949 Last updated 09 Dec. 2008,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm
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Τονίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσουν τα υπόλοιπα κράτη 

μέλη δεν είναι προκαθορισμένος και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα 

χρησιμοποιηθούν στρατιωτικά μέσα. Αντίθετα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 

τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο αντίδρασης, σύμφωνα με τη κρίση τους.  

Το ΝΑΤΟ επικεντρώνει ή επικέντρωνε τον τομέα δράσης του, ή αλλιώς τη 

περιοχή ευθύνης του, σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια που είχαν να κάνουν 

κυρίως με τα γεωγραφικά σύνορα των κρατών μελών του. Έτσι πχ αν και το 1982 

το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εμπλακεί στο πόλεμο των Falklands, δεν υπήρξε άμεση 

ή έμμεση εμπλοκή της συμμαχίας στην εν λόγω σύρραξη.19 

Ψυχρός Πόλεμος. 

Κομβικό σημείο για τη συμμαχία αποτέλεσε ο πόλεμος της Κορέας το 1950. 

Η Σοβιετική απειλή ανέδειξε μία σειρά από ζητήματα ασφαλείας τα οποία έχρηζαν 

άμεσης επίλυσης. Το θέμα της κοινής αμυντικής εξωτερικής πολιτικής τέθηκε ως 

θέμα και τελικά υιοθετήθηκε το 1952 στο συνέδριο της Λισσαβόνας. Στο συνέδριο 

αυτό αποφασίσθηκε η αύξηση του «Νατοϊκού» στρατού. Επίσης στο Συνέδριο της 

Λισσαβόνας δημιουργήθηκε η θέση του Γενικού Γραμματέα (ΓΓ) του ΝΑΤΟ.20 Το 

1952 και το 1955 έχουμε την ένταξη νέων μελών στη συμμαχία, συγκεκριμένα 

εντάχθηκαν ταυτόχρονα η Ελλάδα και Τουρκία και το 1955 η Δυτική Γερμανία. Σε 

                                            
19 Ο Πόλεμος των Φώκλαντ, γνωστός επίσης ως "Πόλεμος του Νότιου Ατλαντικού", ήταν 

ένας πόλεμος δέκα εβδομάδων μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου με 
αντικείμενο δύο Βρετανικά υπερπόντια εδάφη στον Νότιο Ατλαντικό: τα Νησιά Φώκλαντ και τις 
Νήσους Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς. Ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Απριλίου 1982 όταν η 
Αργεντινή εισέβαλε και κατέλαβε τις Νήσους Φώκλαντ και την επόμενη ημέρα τις Νήσους 
Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς, σε μια προσπάθεια να αποδείξει την κυριαρχία που 
ισχυριζόταν επί μακρόν πάνω τους. Στις 5 Απριλίου, η Βρετανική κυβέρνηση απέστειλε 
ναυτική δύναμη για να εμπλακεί με το Ναυτικό της Αργεντινής και την Πολεμική Αεροπορία 
αυτής πριν πραγματοποιήσει αμφίβια επίθεση προς ανακατάληψή τους. Η σύγκρουση 
διάρκεσε 74 ημέρες και έληξε με την παράδοση της Αργεντινής στις 14 Ιουνίου 1982, και είχε 
ως αποτέλεσμα την επιστροφή των νήσων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

20 Πρώτος Γενικός Γραμματέας διορίστηκε ο Βρετανός Hastings Ismay. NATO Homepage 
– Organization - History Homepage, “Did You know,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/history/nato-history-did-you-know.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84_1982&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84_1982&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
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αντίδραση στην είσοδο αυτή οι Σοβιετικοί προέβησαν στη σύσταση του Συμφώνου 

της Βαρσοβίας το 1955, με σκοπό αυτό να λειτουργήσει ως αντίβαρο του ΝΑΤΟ.21 

Το 1966, έχουμε την αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος 

της συμμαχίας. Η αποχώρηση αυτή έγινε υπό το βάρος του αιρετικού για τους 

Ατλαντιστές Charles De Gaulle καταγράφοντας έτσι τις πρώτες σοβαρές ενδείξεις 

αμφισβήτησης του ρόλου αλλά και των κινήτρων των ΗΠΑ για εμπλοκή στη γηραιά 

ήπειρο μέσο της συμμαχίας.22 Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκολ ενίσχυσε, την 

αντίληψη του «τρίτου δρόμου» και της απαγκίστρωσης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ, 

απείλησε δε τη συνοχή του Ευρώ-ατλαντικού αμυντικού άξονα.23 

Το ΝΑΤΟ σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου λειτουργούσε στον 

αντίποδα του συμφώνου της Βαρσοβίας αλλά και το αντίστροφο. Είναι 

χαρακτηριστικές οι απόψεις του Ναυάρχου Ουίλιαμ Κρόου αρχηγού του Μικτού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (1988) σχετικά με τους σκοπούς της 

συμμαχίας. Σύμφωνα με αυτόν, η συμμαχία, είχε τρείς βασικές αποστολές, την 

αποτροπή επίθεσης από το σύμφωνο της Βαρσοβίας, την αποτελεσματική άμυνα 

και αντεπίθεση σε ενδεχόμενη επίθεση και τέλος την αποκατάσταση της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών μελών. 

Η αντίστροφη μέτρηση για το τερματισμό του Ψυχρού πολέμου και του 

πυρηνικού εφιάλτη άρχισε με την υιοθέτηση της συμφωνίας για την εξάλειψη των 

πυρηνικών όπλων μεσαίου βεληνεκούς (INF Treaty).24 25 Σημείο δε αναφοράς στη 

                                            
21 Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας (επίσημα Συνθήκη της Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας 

Βοήθειας), ήταν μια στρατιωτική συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα των κομμουνιστικών κρατών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε στις 14 Μαΐου του 1955 και ένα μήνα μετά, 
στις 14 Ιουνίου, υπογράφηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Κύρια αφορμή για τη σύναψη του 
συμφώνου αυτού, όπως υποστήριξε η Σοβιετική Ένωση ήταν η προ πενθημέρου της ίδρυσης 
του, ένταξη της «επαναστρατιωτικοποιημένης» Δυτικής Γερμανίας στο NATO, στις 9 Μαΐου 
του 1955, δια της επικύρωσης των Συνθηκών Ειρήνης του Παρισίου. Το σύμφωνο της 
Βαρσοβίας διήρκησε καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου έως ότου ορισμένα κράτη μέλη 
άρχισαν να αποσύρονται το 1989, μετά κυρίως από την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού και τις πολιτικές αλλαγές στη πρώην Σοβιετική Ένωση. NATO Homepage – 
Organization - History Homepage, “A short history of NATO,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/history/nato-history.html 

22 George Voskopoulos, “Transatlantic Relations, Alliance Theory and the Limits of Soft 
Power: A Realist Perspective,” The IUP Journal of International Relations Vol. V No. 3 (July, 
2011),11. 

23 Βοσκόπουλος, Η Δυτική Συμμαχία, 6-7. 

24 Μέσου βεληνεκούς θεωρούνται τα πυρηνικά όπλα με εμβέλειες από 500 έως 5500 
χιλιόμετρα. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1955
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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πορεία των μεταψυχροπολεμικών εξελίξεων και στη μετάβαση στη νέα εποχή 

αποτέλεσε η πτώση του τείχους του Βερολίνου. 

Η συνολική συνεισφορά του ΝΑΤΟ στον Ευρωπαϊκό χώρο στο διάστημα 

του Ψυχρού πολέμου, αποτιμάται σε μια μακρά περίοδο Ειρήνης, Ασφάλειας και 

Ευημερίας με ταυτόχρονη ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών στη περιοχή 

ευθύνης του.26 

Η Μετά Ψυχροπολεμική Εποχή. 

Το τέλος του Ψυχρού πολέμου είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του 

Διεθνούς συστήματος και την ουσιαστική εγκαθίδρυση ενός νέου Μονοπολικού – 

πολυπολικού συστήματος με τις ΗΠΑ να αποτελούν την μόνη μεγάλη υπερδύναμη 

στο πλανήτη.27 Η νέα εποχή που ανέτειλε προκάλεσε ευφορία αλλά και 

αβεβαιότητα για το ρόλο μίας συμμαχίας που είχε δημιουργηθεί με κύριο 

στρατηγικό μέλημα την αντιμετώπιση μίας προκαθορισμένης στρατιωτικής 

απειλής. Η αβεβαιότητα του μετά-διπολικού συστήματος κατέστησε αναγκαία, 

σύμφωνα με τους πολιτικούς αλλά και τους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων, 

την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη ακόμα και τότε που η 

Σοβιετική απειλή έπαψε να υφίσταται. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Λονδίνου το 

1990 υπογραμμίστηκε ότι «η σημαντική παρουσία των αμερικανικών συμβατικών 

και πυρηνικών δυνάμεων στην Ευρώπη καταδεικνύει τον πολιτικό άξονα που δένει 

τη μοίρα της Βορείου Αμερικής με τις δημοκρατίες της Ευρώπης». Ο ρόλος της 

συμμαχίας ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τη Σύνοδο της Ρώμης το 1991 και τη 

                                            
25 Η συμφωνία πυρηνικών και συμβατικών όπλων μικρού και μέσου βεληνεκούς είναι μια 

συμφωνία του 1987 μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Υπεγράφη στην Ουάσιγκτον, 
μεταξύ του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν και του Γενικού Γραμματέα Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ στις 8 Δεκεμβρίου 1987. Κυρώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 27 Μαΐου 
του 1988 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους. U.S Department Of State 
Diplomacy In Action Home - Under Secretary for Arms Control and International Security - 
Bureau of Arms Control, Verification and Compliance (AVC) - Treaties and Agreements - 
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty), “Treaty Between The United States 
Of America And The Union Of Soviet Socialist Republics On The Elimination Of Their 
Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles (INF Treaty),” U.S Department Of State 
Diplomacy In Action Home, http://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm#text 

26 Υπο Φώτιος Μεταλληνός, “H 60η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ Τα πεπραγμένα και η 
προοπτική,” ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΌ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ Αρ. τευχ. 86 
(Μάρτιος – Απρίλιος 2009): 44. 

27 Γεώργιος Βοσκόπουλος, “Ο Αμερικάνικος Παράγοντας στη Διαμόρφωση των Ευρώ-
Ρωσικών Σχέσεων: Τα Ελληνικά Διλήμματα,” Γεωστρατηγική Νο.14 (Μάιος - Αύγουστος 
2008):1. 

http://www.state.gov/
http://www.state.gov/t/index.htm
http://www.state.gov/t/avc/index.htm
http://www.state.gov/t/avc/trty/index.htm
http://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm
http://www.state.gov/
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διαμόρφωση της Νέας Στρατηγικής Αντίληψης (New Strategic Concept), αλλά και 

της διάσκεψης στη Κοπεγχάγη, στην οποία ο στρατηγικός προσανατολισμός της 

Ευρώπης τέθηκε εκ νέου υπό την συμμαχική ασπίδα προστασίας. 28,29 

Το πολιτικό χάος και η οικονομική κρίση που ακολούθησαν τα διάφορα 

επαναστατικά κινήματα της εποχής είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονης 

αστάθειας στη περιοχή της κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η αδυναμία 

της ΕΕ να αντιμετώπιση τις εξελισσόμενες κρίσεις στη Νότια πτέρυγα της είχε ως 

αποτέλεσμα οι ΗΠΑ με άξονα την Ευρώ-Ατλαντική συμμαχία να βρουν πρόφαση 

για να επέμβουν στα πολιτικά δρώμενα, στον ευαίσθητο χώρο της Βαλκανικής 

χερσονήσου. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια τον επαναπροσδιορισμό του 

σκοπού και ρόλου της συμμαχίας, όπου από ένας αμυντικός σχηματισμός να 

μετεξελιχθεί σε ένα οργανισμό «παροχής» συλλογικής ασφάλειας.30 

Στη σύνοδο κορυφής στη Ρώμη το 1991 έχουμε τη διακήρυξη για την 

Ειρήνη και τη Συνεργασία. Καθορίστηκαν οι μελλοντικές εργασίες και πολιτικές του 

ΝΑΤΟ που είχαν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο της ασφάλειας στην Ευρώπη, 

και όλα τα υπόλοιπα θέματα στα οποία εμπλεκόταν η συμμαχία με κυριότερο το 

πρόγραμμα σύμπραξης για την ειρήνη Partnership for Peace (PfP) κυρίως με τις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στη σύνοδο αυτή έχουμε την 

εξαγγελία της συμμαχίας προς τις χώρες αυτές, πρώην κρατών του 

κουμουνιστικού μπλοκ, για βοήθεια ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν με 

επιτυχία τη μετάβαση προς τον εκδημοκρατισμό. Η δημιουργία του Συμβούλιου 

Βόρειο-Ατλαντικής συνεργασίας (North Atlantic Cooperation Council) 

αποσκοπούσε στο να δημιουργηθεί ένα θεσμικό όργανο το οποίο να επιβλέπει τη 

μελλοντική εξέλιξη αυτής της σύμπραξης.31 

                                            
28 Field Marshal Sir Richard Vincent GBE KCB DSO Chairman NATO Military Committee, 

“NATO Where Next,” The RUSI Journal Volume 138 Issue 6 (Published online March 20, 
2008), 9. 

29 Βοσκόπουλος, Η Δυτική συμμαχία, 10. 

30 ΝΑΤΟ Homepage - e-Library - Official texts (Chronological), “Active Engagement, 
Modern Defence Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North 
Atlantic Treaty Organization adopted by Heads of State and Government in Lisbon 19 Nov. 
2010 Last updated 23 May,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm 

31 NATO Homepage - Organization-History Homepage, “A short history of NATO,” NATO 
Homepage, http://www.nato.int/history/nato-history.html 

http://www.tandfonline.com/loi/rusi20?open=138#vol_138
http://www.tandfonline.com/toc/rusi20/138/6
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Η πρώτη στρατιωτική επιχείρηση της συμμαχίας έγινε το 1993 και 

αφορούσε την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας. Το οξύμωρο 

της υποθέσεως ήταν ότι η πρώτη στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ έγινε σε 

περιοχή εκτός της άμεσης δικαιοδοσίας της συμμαχίας και εκτός του βασικού 

άρθρου πάνω στο οποίο αυτή αρχικά δομήθηκε. Στην επιχείρηση αυτή οι 

σύμμαχοι επέβαλαν οικονομικό εμπάργκο στην Γιουγκοσλαβία και στη συνέχεια 

και κατόπιν εξουσιοδότησης του ΣΑ των ΗΕ, ξεκίνησαν αεροπορικές επιχειρήσεις, 

αρχικά αποτρεπτικού χαρακτήρα και στη συνέχεια αεροπορικές επιδρομές, κατά 

των Σέρβο-Βόσνιων με αφορμή τις σφαγές στην Σρεμπρένιτσα.32,33 Τονίζεται ότι 

οι επιχειρήσεις τις οποίες εκτέλεσε η συμμαχία, έγιναν κατόπιν εντολής του ΣΑ του 

ΟΗΕ. Ως άμεσο αποτέλεσμα της εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη περιοχή έχουμε τη 

κατάπαυση του πυρός στην Βοσνία και την μετέπειτα υπογραφή της Συμφωνίας 

του Dayton.34 

Στη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, ξεκίνησαν οι συζητήσεις ένταξης στη 

συμμαχία της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. 

Ταυτόχρονα εγκρίθηκε η δημιουργία ενός νέου φόρουμ για την προώθηση της 

συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας και η επισημοποίηση μιας νέας σύμπραξης με την 

Ουκρανία. Επίσης υπήρξε εντατικοποίηση του διαλόγου με χώρες της Μεσογείου 

οι οποίες δεν αποτελούσαν κράτη μέλη της συμμαχίας και τέλος έγινε 

ανασυγκρότηση της στρατιωτικής δομής διοίκησης της συμμαχίας. 

Επακόλουθο της μετεξέλιξης αυτής ήταν η είσοδος νέων χωρών από την 

Ανατολική Ευρώπη, κρατών μελών του πάλε ποτέ συμφώνου της Βαρσοβίας, 

καθώς επίσης και επέκταση των επιχειρήσεων της συμμαχίας. Η διεύρυνση αυτή 

έγινε σε δύο κύριες φάσεις. Αρχικά το 1999 με (3) τρεις χώρες και στη συνέχεια το 

2004 με (7) επτά, ενώ οι τελευταίες (2) δύο χώρες εισήλθαν στη συμμαχία το 

                                            
32 Επιχειρήσεις «Sky Monitor», «Deny Flight». 

33 Επιχείρηση «Deliberate Force». 

34 Ντέϊβιντ Όουεν, Βαλκανική Οδύσσεια (Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996),116. 
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2009.35 Ταυτόχρονα υπήρξε επανείσοδος της Γαλλίας στο στρατιωτικό σκέλος της 

συμμαχίας και συγκεκριμένα το 2009. 

Η διεύρυνση όμως αυτή στο όνομα της Ευρωπαϊκής Σταθερότητας και 

Ασφάλειας, με την ταυτόχρονη πρόθεση της Ουάσιγκτον για εγκατάσταση 

αντιπυραυλικής ασπίδας στη Τσεχία και Πολωνία προκάλεσε την αντίδραση της 

Ρωσίας η οποία θεώρησε ότι καταπατάτε ο ζωτικός της χώρος όπως αυτή τον έχει 

καθορίσει.36 Όπως τόνισε ο S. Karaganov, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του 

προέδρου Γέλτσιν «Η Νατοϊκή επέκταση στη κεντροανατολική Ευρώπη δημιουργεί 

ένα υποσύστημα Ευρωπαϊκής ασφάλειας το οποίο εξαιρεί τη Ρωσία και διαβρώνει 

την αξιοπιστία της στη Δύση…. ενώ οδηγεί τη Μόσχα στην υιοθέτηση ενεργειών για 

τη δημιουργία αυτόνομου αμυντικού συστήματος».37 

Τον Απρίλιο του 1999, έχουμε τη 15η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην 

Washington D.C. Σε αυτή εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για τη μελλοντική ένταξη 

νέων μελών, που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής ανοικτών θυρών 

του ΝΑΤΟ και δόθηκε στη δημοσιότητα μια αναθεωρημένη έκδοση της 

Στρατηγικής Αντίληψης της συμμαχίας. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η Ευρωπαϊκή 

Ταυτότητα Ασφάλειας και Άμυνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ ξεκίνησε η 

πρωτοβουλία ελέγχου των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ). Τέλος 

ενισχύθηκαν η Σύμπραξη για την Ειρήνη, το Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής 

συνεργασίας και ο Μεσογειακός διάλογος. Η Σύνοδος Κορυφής έλαβε χώρα 

ταυτόχρονα με μια άνευ προηγουμένου Νατοϊκή αεροπορική επιχείρηση με στόχο 

την αποκατάσταση της ειρήνης στο Κοσσυφοπέδιο. Η αεροπορική αυτή 

επιχείρηση αποσκοπούσε στην επίλυση της κρίσης που είχε δημιουργηθεί στη 

περιοχή, μετά την αδιάλλακτη στάση κυρίως της Σερβικής πλευράς των 

αντιμαχομένων. Στις 4 Ιουνίου του 1999, το ΝΑΤΟ τερμάτισε επιτυχώς την 

                                            
35 1999 Πολωνία, Ουγγαρία, και Τσεχία, το 2004 Εσθονία, Λετονία. Βουλγαρία, Ρουμανία, 

Σλοβενία, Λιθουανία, Σλοβακία και το 2009 Αλβανία και Τσεχία. NATO Homepage - 
Organization, “What is NATO? Member Countries,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/nato-welcome/index.html# 

     Υπος Μεταλληνός, 45. 

36 Ibid., 44-45. 

37 Νίκος Χατζής, “ΝΑΤΟ Επέκταση Προς Ανατολάς ή Άλλοθι για την Έλλειψη 
Στρατηγικής,” Πτήση & Διάστημα 136 (1996):74-77. 

http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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εκστρατεία και ξεκίνησε την ανάπτυξη της Νατοϊκής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου 

(KFOR).38 

Ο Καταλύτης της 9ης Σεπτεμβρίου 2001 (9/11). 

Η εμπειρία του ΝΑΤΟ στη Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο απέδειξαν ότι η 

συζήτηση το κατά πόσο το ΝΑΤΟ ήταν για να επιβάλει μια Ευρωπαϊκή ειρήνη είναι 

αμφισβητήσιμο. Πριν από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το ΝΑΤΟ ήταν 

μια στατική οργάνωση, η ύπαρξη του οποίου και μόνο ήταν αρκετή για να 

αποτρέπει τη Σοβιετική απειλή. Με την εμπλοκή του στα Βαλκάνια ουσιαστικά 

ξεκίνησε ο μετασχηματισμός του σε μια πιο δυναμική και ευέλικτη οργάνωση. Το 

δόγμα του Ψυχρού Πολέμου με τα πυρηνικά αντίποινα είχε παρέλθει ανεπιστρεπτί 

και στη θέση του αναδύθηκε η νέα στρατηγική της συμμαχίας.39 Αυτή εκφραζόταν 

μέσα από την αποφασιστικότητα χρησιμοποίησης όλων των δυνατών μέσων της 

συμμαχίας, όταν όλα τα υπόλοιπα ειρηνικά μέσα διευθέτησης έχουν αποτύχει, 

εφαρμόζοντας ανάλογη δύναμη σε συνδυασμό με διπλωματικές και 

ανθρωπιστικές προσπάθειες που απώτερο στόχο είχαν να σταματήσουν τις τυχόν 

συγκρούσεις. Κατά συνέπεια, η Συμμαχία υιοθέτησε μια νέα Στρατηγική Αντίληψη 

που περιέγραφε το σκοπό και τις προτεραιότητες τής για το μέλλον. Το 1991, στον 

απόηχο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης ανακοινώθηκε και επίσημα το 

νέο Στρατηγικό Δόγμα και η συμμαχία υιοθέτησε μια νέα Στρατηγική Αντίληψη που 

η οποία περιέγραφε το σκοπό και τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ για το μέλλον. Το 

1999 ακολούθησε νέο δόγμα το οποίο ανέφερε ότι μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου ο κόσμος αντιμετώπιζε πλέον νέους σύνθετους κινδύνους για την ειρήνη 

και την ασφάλεια της Ευρώ-Ατλαντικής συμμαχίας γενικότερα που έχουν να 

κάνουν με διάφορες μορφές καταπίεσης, συγκρούσεις εθνών, οικονομική 

δυσπραγία, κατάρρευση της πολιτικής τάξης και διάδοση των Όπλων Μαζικής 

Καταστροφής.40 

Τα γεγονότα της 9/11 απέδειξαν στους Συμμάχους ότι η πολιτική αναταραχή 

σε απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη θα μπορούσε να έχει συνέπειες και στο ίδιο 

                                            
38 NATO Homepage - Organization-History Homepage, “A short history of NATO,” NATO 

Homepage, http://www.nato.int/history/nato-history.html  

39 Υπος Μεταλληνός, 44. 

40 ΝΑΤΟ, “AJP 01(D) Allied joint Doctrine,” (NATO/PfP Unclassified), 2-2. 
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τους το σπίτι.41 Περιφερειακές τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η 

Αλ Κάιντα, χρησιμοποίησαν το Αφγανιστάν ως βάση για να προκαλέσουν 

αστάθεια στον δυτικό κυρίως κόσμο, υιοθετώντας ανορθόδοξες τακτικές 

τρομοκρατίας ως αυτοσχέδια Όπλα μαζικής Καταστροφής με απώτερο σκοπό τα 

τρομοκρατήσουν τους λαούς της Δύσης.42 Μεταγενέστερες επιθέσεις, στη Μαδρίτη 

και το Λονδίνο, κατέστησαν σαφές ότι οι εξτρεμιστές είχαν καθορίσει ως στόχο τη 

κοινή γνώμη και τον άμαχο πληθυσμό.43 Στον απόηχο των επιθέσεων της 9/11, 

ένας συνασπισμός των χωρών συμπεριλαμβανομένων πολλών σύμμαχων του 

ΝΑΤΟ παρενέβη στρατιωτικά στο Αφγανιστάν, το φθινόπωρο του 2001. Ο στόχος 

της επιχείρησης «Enduring Freedom», ήταν η εξουδετέρωση της Αλ Κάιντα και η 

σύλληψη των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης. Τον Δεκέμβριο του 2001 το 

ψήφισμα 1386(2001) του ΣΑ του ΟΗΕ ενέκρινε την ανάπτυξη της Διεθνούς 

Δύναμης Αρωγής για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν (ISAF).44 Από τον Αύγουστο 

του 2003, το ΝΑΤΟ ανέλαβε τη διοίκηση και τον συντονισμό της δύναμης αυτής. 

Το 2002 δημιουργήθηκε το συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας, ώστε μεμονωμένα 

κράτη μέλη του NATO να συνεργάζονται με τη Ρωσία ως ισότιμοι εταίροι σε 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος που είχαν να κάνουν με τον ευαίσθητο τομέα της 

ασφάλειας. Σε καθαρά γεωστρατηγικό επίπεδο αυτή η διεύρυνση δημιούργησε 

διλλήματα ασφαλείας στη Μόσχα. Αυτό κατέστη σαφές ακόμα από τα χρόνια της 

διακυβέρνησης Γιέλτσιν όπου υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις αλλά μόνο μετά την 

ανάληψη της εξουσίας από τον Β. Πούτιν και με αιχμή την Ρωσική ενεργειακή 

πολιτική και τη διεμβολιτική δράση αυτής στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη έχουμε 

έντονες αντιδράσεις από πλευράς Μόσχας στα συνεχόμενα κύματα διεύρυνσης 

του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία χρόνια η Μόσχα με την ενεργό εμπλοκή της στη κρίση της 

Ουκρανίας αντιδράει διότι θεωρεί ότι απειλούνται τα γεωστρατηγικά της 

συμφέροντα σε περιοχές οι οποίες ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της κάτι που 

έκανε και παλαιότερα όπως στη περίπτωση της Γεωργίας.45 Η επιλογή της χρήσης 

                                            
41 Βλέπε υποσημείωση 4. 

42 NATO, AJP 01(D), 2-9. 

43 Lawrence Freedman, “Kennedy, Bush and Crisis Management,” Cold War History 2:3 
(Published online 06 Sep 2010):14. 

44 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
1386(2001),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1386%282001%29 

45 Υπος Μεταλληνός, 45. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1386%282001%29
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ένοπλης βίας από τη πλευρά της Ρωσίας δεν συνιστά μία στάση επιθετικού 

ρεαλισμού αλλά περισσότερο άμυνα στα πλαίσια του αμυντικού ρεαλισμού.46 

Προγράμματα Συνεργασίας ΝΑΤΟ στη Μεταψυχροπολεμική Εποχή. 

Ο Μεσογειακός Διάλογος (Mediterranean Dialogue).47 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, επεδίωξαν να ενισχυθεί η Μεσογειακή 

συνεργασία σε περιφερειακό πλαίσιο, μέσω της συνόδου για την Ασφάλεια και 

Συνεργασία στη Μεσόγειο και της ομάδας Δυτικής Μεσογείου.48 Οι πρωτοβουλίες 

αυτές απέτυχαν κυρίως λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Αλγερία και της 

επιβολής των διεθνών κυρώσεων στη Λιβύη. Η ομοφωνία όμως που υπήρχε 

μεταξύ των κρατών μελών σε ότι αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην 

Ευρώπη, τα οποία θεωρούν ότι αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια 

γενικότερα στο Νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση της 

συμμαχίας να «ξεκινήσει έναν απ’ ευθείας διάλογο με τα Μεσογειακά κράτη που 

δεν ήταν μέλη αυτής. Οι διαβουλεύσεις με τα κράτη της Αίγυπτου, του Ισραήλ, του 

Μαρόκου, της Μαυριτανίας και της Τυνησίας, έγιναν γνωστές ως «Μεσογειακός 

Διάλογος». Στόχος του διαλόγου ήταν και παραμένει, να συμβάλει στην 

περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, στην επίτευξη καλύτερης αμοιβαίας 

κατανόησης καθώς επίσης και για να διαλύσει τις όποιες παρανοήσεις γύρω από 

το ΝΑΤΟ και τις προθέσεις αυτού, απέναντι στις προαναφερόμενες χώρες. Από 

τότε υπάρχει μια συνεχής αύξηση των μελών που παίρνούν μέρος σε αυτόν, 

ενισχύοντας τις δραστηριότητές και εμπλουτίζοντας την ατζέντα του. 

Το Πρόγραμμα Σύμπραξη για την Ειρήνη (Partnership for Peace).49 

Ένα σημαντικό αν όχι το σημαντικότερο πρόγραμμά για το ΝΑΤΟ 

είναι το πρόγραμμα Σύμπραξης για την Ειρήνη Partnership for Peace (PfP). 

                                            
46 Βοσκόπουλος, Ο Αμερικάνικος Παράγοντας, 285. 

47 NATO Homepage - NATO A-Z, “NATO's Mediterranean Dialogue Last updated 13 Feb. 
2015,” NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm 

48 NATO - Δελτίο ΝΑΤΟ, “ΝΑΤΟ και Μέση Ανατολή Χειμώνας 2005,”, ΝΑΤΟ, 
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue4/greek/art1.html 

49 NATO Homepage - NATO A-Z, “The Partnership for Peace programme Last updated 
31 Mar. 2014,” NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm  



- 28 - 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας μεταξύ διαφόρων χωρών και 

ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στις χώρες αυτές να δημιουργήσουν μια ατομική σχέση 

με τη συμμαχία, επιλέγοντας τις δικές τους προτεραιότητες για συνεργασία. 

Ξεκίνησε το 1994. Σε αυτό περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν σχεδόν 

σε κάθε τομέα της δραστηριότητας του ΝΑΤΟ. Από τον Απρίλιο του 2011, όλες οι 

δραστηριότητες του προγράμματος PfP και οι ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα 

είναι ανοικτές σε όλους τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι από την Ευρώ-

ατλαντική περιοχή, το Μεσογειακό Διάλογο, την Πρωτοβουλία Συνεργασίας της 

Κωνσταντινούπολης ή άλλοι παγκόσμιοι εταίροι. Επί του παρόντος, υπάρχουν 22 

χώρες στο πρόγραμμα. 

Ορισμένες χώρες επιλέγουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με 

την ανάπτυξη Ατομικών σχεδίων δράσης Σύμπραξης, τα αποκαλούμενα Individual 

Partnership Action Plans (IPAP). Αυτά αναπτύσσονται βάση διετών πλάνων, και 

σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή όλους τους διαφορετικούς μηχανισμούς 

συνεργασίας μέσω των οποίων μια χώρα εταίρος αλληλεπιδρά με τη συμμαχία. 

Εστιάζουν τις δραστηριότητες στην καλύτερη υποστήριξη των εθνικών 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των χωρών αυτών με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου. 

Η Συνεργασία της Κωνσταντινούπολης (ICI).50 

Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σαφές στο ΝΑΤΟ ότι οι νέες 

πολύπλοκες απειλές απαιτούν μια ευρεία διεθνή συνεργασία και συλλογική 

προσπάθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμαχία έχει αναπτύξει, και 

συνεχίζει να αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας. Στα 

πλαίσια των ανωτέρω συνεργασιών, το 2004, η συμμαχία εγκαινίασε τη 

πρωτοβουλία «Συνεργασία της Κωνσταντινούπολης» ως ένα τρόπο προσφοράς 

πρακτικής διμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια στις χώρες της ευρύτερης 

περιοχής της Μέσης Ανατολής. Η πρωτοβουλία αυτή προηγήθηκε από μια σειρά 

διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου που διεξήχθησαν από τον τότε αναπληρωτή ΓΓ 

του ΝΑΤΟ, Πρέσβη Alessandro Minuto Rizzo, με έξι χώρες της περιοχής. Η 

επιτευχθείσα συνεργασία επικεντρώθηκε στους τομείς όπου το ΝΑΤΟ μπορεί να 

                                            
50 NATO Homepage - NATO A-Z, “Istanbul Cooperation Initiative (ICI) Last updated 13 

Feb. 2013,” NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52956.htm 
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«προσθέσει» αξία, με πρώτιστο τον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας. Έξι χώρες 

του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είχαν αρχικά προσκληθεί να 

συμμετάσχουν. Μέχρι σήμερα τέσσερις από αυτές και συγκεκριμένα το Μπαχρέιν, 

το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενταχθεί. 

Διευρύνσεις ΝΑΤΟ.51 

Η συνεχής διεύρυνση του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 

την κυρίαρχη στρατηγική των ΗΠΑ, σε ότι αφορά τους στόχους της στην 

Ευρώπη.52 Η διεύρυνση είναι μια φυσική επέκταση της βασικής αποστολής του 

ΝΑΤΟ που αφορά τη συλλογική άμυνα γενικότερα. Συνεχίζοντας με την πολιτική 

της κυβέρνησης Κλίντον αλλά και αυτή της κυβέρνησης Μπους οι οποίες 

κατέστησαν σαφές ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι μία σημαντική διαδικασία για 

την επέκταση της ασφάλειας και της ελευθερίας, χωρίς τεχνητές γραμμές, προς 

Ανατολάς, Νότο και Βορρά, και βέβαια με ανοιχτή «αρχιτεκτονική» για το μέλλον.53 

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύει την τελική πρωτοβουλία για την επέκταση 

της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη.54 Με την κατάρρευση της 

ΕΣΣΔ η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη ήταν η επανεμφάνιση των εντάσεων 

μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η διεύρυνση του 

ΝΑΤΟ και της ΕΕ επιδίωκαν να εκτονώσουν αυτές τις πιθανές εστίες σύγκρουσης 

προσφέροντας τη δυνατότητα μερικής ή πλήρους ένταξης στο ΝΑΤΟ ή/και την ΕΕ 

σε αντάλλαγμα εσωτερικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές. 

                                            
51 «Η πόρτα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ παραμένει πλήρως ανοιχτή σε όλες τις ευρωπαϊκές 

δημοκρατίες που συμμερίζονται τις αξίες της συμμαχίας. Οι χώρες αυτές πρέπει να είναι 
πρόθυμες και ικανές να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών της 
συμμαχίας. Με τη συμμετοχή τους συμβάλλουν στην γενικότερη προσπάθεια για κοινή 
ασφάλεια και σταθερότητα στη περιοχή». NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concept 
for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 
Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 19-20 November 
2010,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf 

52 ΝΑΤΟ Homepage - Newsroom Speeches & transcripts, “Speech by NATO Secretary 
General, Mr. Javier Solana at the Library of Congress in Washington D.C,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_25197.htm?selectedLocale=en 

53 Millen Raymond A,“Pax Nato: The Opportunities Of Enlargement,” United States Army 
War College Strategic Studies Institute (Aug, 2002), 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB128.pdf 

54 Βλέπε υποσημείωση 22. 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_room.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions.htm
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Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι μια συνέχεια του άρθρου 10 της 

Συνθήκη της συμμαχίας.55 Σύμφωνα με αυτό επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών 

στη συμμαχία, με τη σύμφωνη όμως γνώμη των ήδη υπαρχόντων μελών. Η 

διεύρυνση αυτή συμβάλλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη περιοχή.56 

Καμία άλλη πρωτοβουλία δεν παρέχει τέτοια αυξημένη σταθερότητα τόσο γρήγορα 

και σίγουρα, όσο αυτή που παρέχεται από τη διεύρυνση της συμμαχίας.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55 Άρθρο 10: Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με ομόφωνη συμφωνία, να καλέσουν 

οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος είναι σε θέση να προωθήσει τις αρχές της παρούσας 
Συνθήκης και να συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού, να 
προσχωρήσει στην παρούσα συμμαχία. Κάθε κράτος μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος 
της Συνθήκης μετά από κατάθεση αίτησης προσχώρησης στη κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ στη συνέχεια θα ενημερώσει τα υπάρχοντα μέλη για την πράξη 
προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της συνθήκης του ΝΑΤΟ. NATO Homepage - e-
Library - Official texts (Chronological), “The North Atlantic Treaty 4 April 1949 Last updated 09 
Dec. 2008,” NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm 

56 Υπος Μεταλληνός, 45. 

57 Βλέπε υποσημείωση 38. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm
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2o Κεφάλαιο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΝΑΤΟ. 

Γενικά.58 

Το Στρατηγικό δόγμα είναι ένα επίσημο έγγραφο που περιγράφει τον 

διαρκή σκοπό και φύση του ΝΑΤΟ, καθώς και τα θεμελιώδη καθήκοντα ασφαλείας 

που αυτό παρέχει.59 Προσδιορίζει τα κεντρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

νέου περιβάλλοντος ασφάλειας, τα στοιχεία προσέγγισης της συμμαχίας για την 

ασφάλεια και παρέχει οδηγίες για την προσαρμογή των στρατιωτικών της 

δυνάμεων. Εν ολίγοις, «οπλίζει» τη συμμαχία για τις προκλήσεις ασφάλειας και 

καθοδηγεί τη μελλοντική πολιτική και στρατιωτική ανάπτυξη της. 

Κατά τη διάρκεια ζωής του ΝΑΤΟ, για περισσότερο δηλαδή από μισό 

αιώνα, τόσο η συμμαχία όσο και το ευρύτερο στρατηγικό περιβάλλον έχουν 

αναπτυχθεί - εξελιχθεί με τρόπους που οι ιδρυτές της δεν θα μπορούσαν να 

προβλέψουν. Οι αλλαγές αυτές επιβάλλουν την τροποποίηση του Στρατηγικού 

Δόγματος, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε αλλαγές με τη πάροδο 

του χρόνου. Από το 1949, η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το 

Στρατηγικό Δόγμα έχει εξελιχθεί. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), είναι το 

συλλογικό όργανο που ελέγχει και υιοθετεί τα Στρατηγικά έγγραφα της συμμαχίας. 

Από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ έχουν εκδοθεί επτά Στρατηγικά δόγματα τα οποία 

έχουν εγκριθεί από το NAC, με την εξαίρεση του MC 14/3 που εκδόθηκε το 1968 

και εγκρίθηκε από την Επιτροπή αμυντικού σχεδιασμού.60 Στο παρακάτω πίνακα 

2 βλέπουμε τη εξελικτική πορεία των εγγράφων αυτών στη πάροδο του χρόνου. 

                                            
58 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concepts Last updated 11 Nov. 2014,” 

NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm?selectedLocale=en 

59 KIRSTEN RAFFERTY Berry College, Mt. Berry, Georgia, “From Missile Defense to 
Preemption: Can (or Should) NATO's Strategic Debates be Managed?,” Comparative Strategy 
23:2 (Published online Jun 24, 2010):175. 

60 To 4
ο
 Στρατηγικό δόγμα MC 14/3 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού 

(DPC) στις 12 Δεκεμβρίου 1967 και εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1968. 
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Πίνακας 2.61 

Από τη γέννηση του ΝΑΤΟ, έχουν υπάρξει τρεις διακριτές περίοδοι κατά τις 

οποίες η στρατηγική σκέψη του ΝΑΤΟ έχει εξελιχθεί: 

1. Περίοδος του Ψυχρού πολέμου, 

2. Η άμεση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο περίοδος και 

3. Το περιβάλλον ασφαλείας μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 

2001 (9/11). 

Από το 1949 μέχρι το τέλος του Ψυχρού πολέμου, υπήρξαν τέσσερα 

στρατηγικά δόγματα. Τη περίοδο αυτή, η στρατηγική του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζεται 

κυρίως από στοιχεία άμυνας και αποτροπής, αν και δίδεται αυξανόμενη σημασία 

στον διάλογο και την ύφεση των εντάσεων για τις δύο τελευταίες δεκαετίες της 

περιόδου. Από το 1991 και μετά μια ευρύτερη προσέγγιση υιοθετήθηκε, όπου οι 

                                            
61 http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_07/20090728_strategic_concept.pdf. 
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έννοιες της συνεργασίας και της ασφάλειας συμπληρώνουν τις βασικές έννοιες της 

αποτροπής και της άμυνας. 

Στη περίοδο του Ψυχρού πολέμου (1949-1991), στις διεθνείς σχέσεις 

κυριάρχησε η διπολική αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η έμφαση ήταν 

περισσότερο στην αμοιβαία ένταση και αντιπαράθεση από ότι ήταν στο διάλογο 

και τη συνεργασία.62 Αυτό οδήγησε σε μια συχνά επικίνδυνη και δαπανηρή 

κούρσα εξοπλισμών. Καθόλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, εκτός των 

Στρατηγικών δογμάτων, δημοσιεύτηκαν και δύο βασικές εκθέσεις και πιο 

συγκεκριμένα η έκθεση της Επιτροπής των Τριών σοφών (Δεκέμβριος 1956) και η 

έκθεση Harmel (Δεκέμβριος 1967).63 Και οι δύο αυτές εκθέσεις τοποθετούν τα 

στρατηγικά δόγματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τα πρωτεύοντα 

πολιτικά ζητήματα που κυριαρχούσαν ανά περιόδους στο ευρύτερο γεωπολιτικό 

περιβάλλον και τα οποία είχαν αντίκτυπο στη διαμόρφωση τους. 

Στην περίοδο μετά το Ψυχρό Πόλεμο και μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί τρία 

νέα Στρατηγικά Δόγματα. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9/11, η στρατιωτική 

σκέψη, οι πόροι και η ενέργεια του ΝΑΤΟ έχουν επικεντρωθεί πλέον στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης των ΟΜΚ.64 Το ΝΑΤΟ από τη 

δεκαετία του 90 και μετά έχει δεσμεύσει στρατεύματα πέρα από τη Ευρώ-

Ατλαντική περιοχή ευθύνης. Με τη πάροδο όμως του χρόνου έχουν ανακύψει νέες 

απειλές, όπως η ενεργειακή Ασφάλεια και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αυτοί 

είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που επέβαλαν στους συμμαχικούς ηγέτες 

να ανανεώσουν και να εκδώσουν το νέο Στρατηγικό δόγμα του 2010. 

                                            
62 Η έκθεση Harmel τόνιζε την ανάγκη για περισσότερο διάλογο μεταξύ των δύο αντίπαλων 

σχηματισμών της εποχής. Field Marshal Sir Richard Vincent GBE KCB DSO Chairman NATO 
Military Committee, “NATO Where Next,” The RUSI Journal Volume 138 Issue 6 (Published 
online March 20, 2008), http://dx.doi.org/10.1080/03071849308445758 

63 Γεώργιος Βοσκόπουλος, “Η Δυτική Συμμαχία: Στρατηγική Σύζευξη ή Ηγεμονική Σχέση;,” 
5. 

64 Το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ κατέστησε σαφές ότι η διάδοση των πυρηνικών όπλων 
και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής (WMD), και των φορέων τους, θα μπορούσε να έχει 
ανυπολόγιστες συνέπειες για την παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία. Ανέφερε δε ότι κατά τη 
διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η εξάπλωση θα είναι πιο έντονη σε ορισμένες από τις πιο 
ασταθείς περιοχές του κόσμου. NATO Homepage - NATO A-Z, “Weapons of mass destruction 
Last updated 16 Apr. 2015,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50325.htm?selectedLocale=en 

http://www.tandfonline.com/loi/rusi20?open=138#vol_138
http://www.tandfonline.com/toc/rusi20/138/6
http://dx.doi.org/10.1080/03071849308445758
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Το νέο Στρατηγικό Δόγμα, δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη Σύνοδο 

Κορυφής της Λισαβόνας τον Νοέμβριο του 2010, αντανακλώντας το νέο 

περιβάλλον ασφάλειας και μια μετασχηματισμένη συμμαχία.65 Οι νέες και 

αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια, ιδίως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 

9/11, η εμπειρία διαχείρισης κρίσεων του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και το Αφγανιστάν 

καθώς επίσης και η έμφαση που έδωσε η συμμαχία στο τομέα της συνεργασίας με 

εταίρους από όλο τον κόσμο, οδήγησαν το ΝΑΤΟ στο να επανεκτιμήσει και να 

αναθεωρήσει τη στρατηγική του στάση. Ο μετασχηματισμός με την ευρεία έννοια 

του όρου είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό του οργανισμού, καθώς από ιδρύσεως 

το ΝΑΤΟ επανεξετάζει σε τακτική βάση τα καθήκοντα και τους στόχους του εν όψει 

της συνεχούς εξέλιξης του παγκόσμιου στρατηγικού περιβάλλοντος.66 

Δόγματα από το 1949 και μετά. 

Το 1ο Στρατηγικό Δόγμα.67 

Το ΝΑΤΟ άρχισε να παράγει στρατηγικά έγγραφα από τον Οκτώβριο 

του 1949. Το πρώτο έγγραφο στρατηγικής του ΝΑΤΟ το οποίο εγκρίθηκε από το 

NAC ήταν «Η Στρατηγική Αντίληψη για την Άμυνα της περιοχής του Βορείου 

Ατλαντικού συμφώνου «DC 6/1», στις 6 Ιανουαρίου του 1950».68 Αυτό παρείχε μια 

συνολική στρατηγική αντίληψη για τη συμμαχία. Το έγγραφο ανέφερε ότι η κύρια 

λειτουργία του ΝΑΤΟ ήταν η αποτροπή της επίθεσης. Η συνεισφορά κάθε μέλους 

στην άμυνα θα έπρεπε να ήταν σε αναλογία με τις οικονομικές, βιομηχανικές, 

γεωγραφικές και στρατιωτικές του δυνατότητες και αποσκοπούσε στο να 

διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των πόρων της συμμαχίας. Επισημαίνονταν η 

αριθμητική κατωτερότητα από άποψη στρατιωτικών πόρων έναντι αυτών της 

ΕΣΣΔ καθώς επίσης και η εξάρτηση από τις πυρηνικές δυνατότητες των ΗΠΑ. Στη 

                                            
65 NATO Homepage - e-Library - Official texts (Chronological), “Active Engagement, 

Modern Defense Strategic Concept for the Defense and Security of the Members of the North 
Atlantic Treaty Organization adopted by Heads of State and Government in Lisbon Nov 2010 
Last updated 23 May 2012,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm 

66 Julian Lindley French, “The Capability–Capacity Crunch: NATO's New Capacities for 
Intervention,” European Security, 15:3 (Published online 22 Dec 2006): 269. 

67 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concepts Last updated 11 Nov. 2014,” NATO-
Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm?selectedLocale=en 

68 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “D.C. 6/1 The Strategic Concept for Defense of 
the North Atlantic Area 1 December 1949,” NATO Strategy Documents, 
http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a491201a.pdf 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts.htm
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«DC 6/1» αναφερόταν ότι η συμμαχία θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανότητα να 

πραγματοποιεί στρατηγικούς βομβαρδισμούς κάνοντας χρήση όλων των 

διαθεσίμων όπλων αυτής χωρίς καμία εξαίρεση. 

Ο Πόλεμος της Κορέας και το 2ο Στρατηγικό Δόγμα.69 

Η εισβολή της Βόρειας στη Νότια Κορέα στις 25 Ιουνίου 1950 είχε 

άμεσο αντίκτυπο στο ΝΑΤΟ και τη στρατηγική του σκέψη. Αποτέλεσε το έναυσμα 

για τη συνειδητοποίηση ότι το ΝΑΤΟ χρειαζόταν να αντιμετωπίσει επειγόντως δύο 

θεμελιώδη ζητήματα. Πρώτον την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών του 

δομών και δεύτερον την ισχύ των δυνάμεων του. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1950, το 

NAC ενέκρινε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατιωτικής δύναμης στο 

πλαίσιο της κεντρικής διοίκησης. Στις 19 Δεκεμβρίου 1950, ζητήθηκε ο διορισμός 

του στρατηγού Ντουάιτ Αϊζενχάουερ ως πρώτου Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή 

του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR).70 Άλλες διαρθρωτικές αλλαγές που 

εφαρμόστηκαν είχαν να κάνουν με τη κατάργηση των τριών Ευρωπαϊκών 

Περιφερειακών Ομάδων Σχεδιασμού, και την αντικατάσταση το 1952 της 

Περιφερειακής Ομάδας Ωκεάνιου Σχεδιασμού του Βόρειου Ατλαντικού από τη 

Συμμαχική Διοίκηση Ατλαντικού (SACLANT), αφήνοντας ενεργές μόνο τις 

Περιφερειακές Ομάδες Σχεδιασμού Καναδά και ΗΠΑ. 

Οι προαναφερόμενες διαρθρωτικές αλλαγές, μαζί με την ένταξη της 

Ελλάδας και της Τουρκίας, όφειλαν να αντικατοπτρίζονται στο νέο Στρατηγικό 

Δόγμα. Αυτό οδήγησε στη σύνταξη του δεύτερου Στρατηγικού Δόγματος του 

ΝΑΤΟ «Η Στρατηγική Αντίληψη για την Άμυνα της Βορειοατλαντικής Ζώνης», το 

οποίο εγκρίθηκε από το NAC στις 3 Δεκεμβρίου 1952. Το νέο Στρατηγικό Δόγμα 

σεβόταν τις βασικές αρχές που περιγράφονταν στη «DC 6/1» και, υπό αυτήν την 

έννοια, δεν διέφερε ριζικά από αυτό. Ως εκ τούτου, η στρατηγική καθοδήγηση 

χρειάζονταν επίσης ενημέρωση. Η στρατηγική καθοδήγηση «MC 14/1», εγκρίθηκε 

από το NAC στις 15-18 Δεκέμβριου 1952, στην υπουργική συνάντηση των κρατών 

                                            
69 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “MC 3/5(Final) The Strategic Concept for 

Defense of the North Atlantic Area 3 December 1952,” NATO Strategy Documents, 
http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a521203a.pdf 

70 Πρώτος SACEUR ανέλαβε ο Dwight David Eisenhower από το Δεκέμβριο του 1950. έως 
το Μάιο του 1952. ΝΑΤΟ Homepage - History Homepage, “Did you Know,” ΝΑΤΟ-Homepage, 
http://www.nato.int/history/nato-history-did-you-know.html 
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μελών στο Παρίσι.71 Ήταν ένα ολοκληρωμένο έγγραφο, στο οποίο αναφερόταν ότι 

ο συνολικός στρατηγικός στόχος του ΝΑΤΟ ήταν «η διασφάλιση της άμυνας στη 

περιοχή ευθύνης του και η «κάμψη» της βούλησης και ικανότητας της Σοβιετικής 

Ένωσης και των δορυφόρων της στο να κηρύξουν πόλεμο στη συμμαχία...». Το 

ΝΑΤΟ θα το επιτύγχανε αυτό με τη διεξαγωγή αρχικά αεροπορικού πολέμου 

παράλληλα με χερσαίες και ναυτικές επιχειρήσεις. Τονιζόταν δε ότι οι αεροπορικές 

επιθέσεις των συμμάχων θα χρησιμοποιούσαν όλων των ειδών τα διαθέσιμα 

όπλα. 

Η Κορεατική εισβολή δημιούργησε και ένα άλλο ζήτημα το οποίο 

όμως ήρθε στην επιφάνεια αρκετά χρόνια αργότερα. Αυτό είχε να κάνει με την 

ανάγκη του ΝΑΤΟ να «τοποθετήσει» την αμυντική του γραμμή όσο ανατολικότερα 

γινόταν, όσο δηλαδή πιο κοντά στο Σιδηρούν Παραπέτασμα. Αυτή η ανάγκη έφερε 

στην επιφάνεια το ευαίσθητο ζήτημα του ρόλου που θα μπορούσε να παίξει η 

Δυτική Γερμανία στην άμυνα του ΝΑΤΟ και της ενδεχόμενης ένταξης της σε αυτό. 

Αυτό το ζήτημα δεν είχε επιλυθεί μέχρι το 1954, όταν το ΝΑΤΟ κάλεσε την 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να γίνει μέλος, κάτι το οποίο τελικά 

συνέβη στις 6 Μάιου του 1955. 

Εν τω μεταξύ σε ότι αφορά τα διαρθρωτικά ζητήματα υπήρξε 

πρόοδος στο θέμα της ισχύος των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Λόγω της αδυναμίας της 

συμμαχίας σε συμβατικές δυνάμεις, έναντι της Ρωσίας, οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του 

πρώην SACEUR, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, αποφάσισαν να μετατοπίσουν το βάρος 

της πολιτικής άμυνας της σε μεγαλύτερη εξάρτηση μέσο της χρήσης πυρηνικών 

όπλων, σε μία ενδεχόμενη σύρραξη. Αυτό το «New Look» πολιτικής προσέφερε 

μεγαλύτερη στρατιωτική αποτελεσματικότητα χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν 

περισσότεροι πόροι για την άμυνα (NSC 162/2 30 Οκτωβρίου 1953).72 

Αν και υπήρξαν αντίθετες απόψεις στο εάν τα πυρηνικά όπλα και η 

υιοθέτηση τους στο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ θα σημαίναν αυξήσεις ή μειώσεις 

                                            
71 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “MC 14/1(Final) The Strategic Concept for 

Defense of the North Atlantic Area 9 December 1952,” NATO Strategy Documents, 
http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a521209a.pdf 

72 US DEPARTMENT OF STATE OFFICE of the HISTORIAN Home - Historical 
Documents, “Foreign Relations of the United States, 1955–1957, National Security Policy, 
Volume XIX Document 4,” US DEPARTMENT OF STATE OFFICE of the HISTORIAN Home, 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v19/d4 
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στα επίπεδα δυνάμεων της συμμαχίας, οι ΗΠΑ, μαζί με μια σειρά από Ευρωπαϊκά 

μέλη, ζήτησαν την πλήρη ένταξη της πυρηνικής πολιτικής στη στρατηγική του 

ΝΑΤΟ. 

Μαζικά Αντίποινα και 3ο Στρατηγικό Δόγμα.73 

Η «MC 48» ήταν το πρώτο επίσημο έγγραφο του ΝΑΤΟ στο οποίο 

γινόταν αναφορά στη χρήση πυρηνικών όπλων. Εισήγαγε την έννοια των 

«μαζικών αντιποίνων», η οποία συνδέεται συνήθως με την «MC 14/2» που 

αποτελεί το 3ο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ.74 Εκδόθηκε 14 Νοεμβρίου 1955 και 

δεν αντικαθιστούσε την «MC 14/1» αλλά περιείχε κατευθυντήριες οδηγίες και 

παραδοχές που συμπεριλήφθηκαν αργότερα στο 3ο Στρατηγικό Δόγμα, εν 

αναμονή της έκδοσης του. Μετά από σοβαρές συζητήσεις, η «MC 14/2», με τίτλο 

«Συνολική Στρατηγική Αντίληψη για την Άμυνα της περιοχής του ΝΑΤΟ» εκδόθηκε 

στην τελική της μορφή στις 23 Μαΐου 1957, συνοδευόμενη από την «MC 48/2», με 

τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της Στρατηγικής Αντίληψης».75 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί η «MC 14/2» ήταν το πρώτο 

Στρατηγικό Δόγμα της συμμαχίας που υποστήριζε τα «μαζικά αντίποινα», ως 

βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Εξαιτίας του πλεονεκτήματος της 

μείωσης των απαιτήσεων ισχύος και ως εκ τούτου των αμυντικών δαπανών 

κάποια κράτη μέλη της συμμαχίας, υποστήριξαν το ανωτέρω δόγμα, κάτι το οποίο 

όμως δεν συμμερίστηκαν όλα μέλη αυτής. Ένας βαθμός ευελιξίας εισήχθη με την 

έννοια ότι η προσφυγή σε συμβατικά όπλα ήταν εφικτή, χωρίς απαραίτητα τη 

προσφυγή στη χρήση πυρηνικών όπλων. Παρά την ευελιξία αυτή, στο ΝΑΤΟ δεν 

υφίστατο η έννοια του περιορισμένου πολέμου με την ΕΣΣΔ. Σε περίπτωση 

εμπλοκής σε πόλεμο με τη ΕΣΣΔ η χρήση όλων των διαθεσίμων όπλων 

θεωρούνταν αναγκαία. 

                                            
73 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “MC 48/1(Final) The Strategic Concept for 

Defense of the North Atlantic Area 22 November 1955,” NATO Strategy Documents, 
http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a551209a.pdf 

74 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “MC 14/2 Overall Strategic Concept for 
Defense of the North Atlantic Treaty Organization Area 23 May 1957,” NATO Strategy 
Documents, http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a570523a.pdf 

75 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “MC 48/2 Measures to Implement the Strategic 
Concept 23 May 1957,” NATO Strategy Documents, 
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Στις «MC 14/2» και «MC 48/2» αντανακλώνταν και άλλα θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη συμμαχία, των Σοβιετικών 

πολιτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, έξω από την περιοχή ευθύνης της. 

Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ και της 

καταστολής της εξέγερσης στην Ουγγαρία από τη ΕΣΣΔ το 1956. Η σημασία των 

εκτός ζώνης γεγονότων αντανακλάται στη πολιτική οδηγία «CM(56) 138», η οποία 

αναφέρει ότι: «Αν και ο αμυντικός σχεδιασμός της συμμαχίας περιορίζεται στην 

περιοχής ευθύνης της συνθήκης, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι 

που μπορεί να προκύψουν για το ΝΑΤΟ, λόγω των εξελίξεων εκτός της περιοχής 

αυτής».76 

Αν και το ΝΑΤΟ σκλήρυνε τη στρατιωτική και στρατηγική του στάση, 

ταυτόχρονα, αποφάσισε να ενισχύσει τον πολιτικό του ρόλο . Λίγους μήνες πριν 

από την έκδοση της «MC 14/2» και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1956, 

δημοσιεύτηκε η Έκθεση της Επιτροπής των Τριών Σοφών.77 Στην έκθεση γινόταν 

αναφορά σχετικά με τη εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε ενέργειες στο πολιτικό όμως 

επίπεδο. Αυτό έδωσε νέα ώθηση στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών 

μελών σχετικά με όλες τις πτυχές των σχέσεων ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.78 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ουάσινγκτον 

όπου το ΝΑΤΟ είχε αναγνωρίσει επίσημα την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού του 

ρόλου. Η έκθεση υποδείκνυε διάφορες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μελών μέσω της οικονομικής, 

επιστημονικής, τεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας καθώς επίσης και στη 

συνεργασία στον τομέα της πληροφόρησης. Η έκθεση των Τριών Σοφών που 

κυμαίνονταν στο ίδιο ύφος με την Έκθεση Harmel που δημοσιεύθηκε το 1967, 

συνέβαλε στη διεύρυνση του στρατηγικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούσε 

η συμμαχία. Και οι δύο εκθέσεις θα μπορούσαν να εκληφθούν ως τα πρώτα 

                                            
76 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “CM(56)138(Final) Directive to the NATO 

Military Authorities from the North Atlantic Council 13 December 1956,” NATO Strategy 
Documents, http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a561213a.pdf 

77 H έκθεση συντάχθηκε από τους τρεις υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, Lester 
Pearson (Καναδάς), Gaetano Martino (Ιταλία) και Halvard Lange (Νορβηγία). 

78 Η έκθεση εγκρίθηκε στη μέση της κρίσης του Σουέζ, όταν η εσωτερική διαβούλευση για 
θέματα ασφαλείας που επηρεάζουν την συμμαχία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, θέτοντας σε κίνδυνο 
την αλληλεγγύη της Συμμαχίας. 
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βήματα του ΝΑΤΟ προς μια πιο συνεργατική προσέγγιση στο τομέα της 

Ασφάλειας.79 

Από τη στιγμή που εκδόθηκε το 3ο Στρατηγικό Δόγμα, μια σειρά από 

διεθνείς εξελίξεις που σημειώθηκαν έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική των 

«Μαζικών Αντιποίνων». Η στρατηγική αυτή βασίζοταν σε μεγάλο βαθμό στην 

πυρηνική ικανότητα των ΗΠΑ και τη βούλησή τους να υπερασπιστούν την 

Ευρωπαϊκή επικράτεια, σε περίπτωση Σοβιετικής πυρηνικής επίθεσης. Οι 

Ευρωπαίοι όμως είχαν αρχίσει να αμφιβάλλουν για το κατά πόσο ένας πρόεδρος 

των ΗΠΑ, θα θυσίαζε μια Αμερικανική πόλη για μια αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. Επίσης 

η ΕΣΣΔ είχε αναπτύξει νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και 

γενικότερα τις πυρηνικές της δυνατότητες και το όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

του ΝΑΤΟ στην πυρηνική αποτροπή είχε μειωθεί. Έτσι ξεκίνησε να 

χρησιμοποιείται ο όρος «Εξασφαλισμένη Αμοιβαία Καταστροφή» ή MAD. 

Το ξέσπασμα της δεύτερης κρίσης του Βερολίνου (1958-1962), που 

προκλήθηκε από τη ΕΣΣΔ, ενίσχυσε τις αμφιβολίες αυτές. Πως δηλαδή θα έπρεπε 

να αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε απειλές που είναι κάτω από το επίπεδο μίας 

ολοκληρωτικής επίθεσης;. Οι πυρηνικές δυνατότητες της συμμαχίας δεν είχαν 

αποτρέψει τους Σοβιετικούς από το να απειλούν τη θέση των δυτικών συμμάχων 

στο Βερολίνο. Κάτι έπρεπε να αλλάξει. Το 1961, J. F. Kennedy ανέλαβε την 

εξουσία στην Αμερική. Η αντίληψη ότι μία πυρηνική σύρραξη θα μπορούσε να 

ξεκινήσει από ατύχημα ή εσφαλμένο υπολογισμό απασχολούσε ιδιαίτερα την 

κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η κρίση του Βερολίνου σε συνδυασμό με την κρίση των 

πυραύλων της Κούβας τον Οκτώβριο του 1962, είχαν ως αποτέλεσμα τη 

κορύφωση της Ψυχροπολεμικής έντασης. 

Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε οι ΗΠΑ άρχισαν να υποστηρίζουν μια 

ισχυρότερη μη πυρηνική πολιτική για το ΝΑΤΟ καθώς επίσης και την ανάγκη για 

ένα νέο στρατηγικό δόγμα, αυτό της «Ευέλικτης Ανταπόδοσης». Αρχικές 

συζητήσεις σχετικά με την αλλαγή του δόγματος ξεκίνησαν μεταξύ των κρατών 

μελών, αλλά δεν ευοδώθηκαν λόγω έλλειψης συναίνεσης. Ο Γενικός Γραμματέας 

του ΝΑΤΟ Dirk U. Stikker στις 17 Απριλίου 1962 παρουσίασε μια ειδική έκθεση 

                                            
79 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concepts Last updated 11 Nov. 2014,” 

NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm?selectedLocale=en 
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σχετικά με την πολιτική άμυνας, με τίτλο τη «CM(62) 48», που διαπραγματεύονταν 

το θέμα του πολιτικού ελέγχου των πυρηνικών όπλων.80 Ήταν ουσιαστικά η 

πρώτη ουσιαστική προσπάθεια του ΝΑΤΟ να μετριάσει το δόγμα των «Μαζικών 

Αντιποίνων» με την υποβολή της χρήσης των πυρηνικών όπλων σε διαβούλευση 

ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Ευέλικτη Ανταπόδοση 4ο Στρατηγικό Δόγμα. 

Το 4ο Στρατηγικό δόγμα της συμμαχίας με τίτλο «Συνολική Στρατηγική 

Αντίληψη για την Άμυνα της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού Χώρου» «MC 

14/3» εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού (DPC) στις 12 

Δεκεμβρίου 1967 και η τελική έκδοση του έγινε στις 16 Ιανουαρίου 1968. 

Συντάχθηκε δε μετά από την αποχώρηση της Γαλλίας από την ολοκληρωμένη 

στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ το 1966. 

Δυο ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου δόγματος. Η ευελιξία και 

η κλιμάκωση. Η αποτρεπτική του ικανότητα βασιζόταν στην ευελιξία που παρείχε 

στο να αποτρέψει το ενδεχόμενο επίθεσης. Στηριζόταν στο γεγονός ότι το κόστος 

στο οποίο θα υποβληθεί ο επιτιθέμενος καθώς επίσης και ο βαθμός 

επικινδυνότητας τον οποίο ενέχει μια επιθετική πράξη εναντίον της συμμαχίας 

ήταν μη αποδεκτός από πλευράς του. Το δόγμα προσδιόριζε τρεις τύπους 

ενδεχόμενων στρατιωτικών απαντήσεων από πλευράς ΝΑΤΟ οι οποίες 

ταυτόχρονα περιέκλειαν και το χαρακτηριστικό της κλιμάκωσης: 

(α). Άμεση άμυνα, όπου στόχος ήταν η νίκη στην επίθεση, στο 

επίπεδο στο οποίο ο εχθρός επέλεξε να πολεμήσει. 

(β). Σκόπιμη κλιμάκωση, με την προσθήκη μιας σειράς μέτρων 

για να επιτευχθεί η νίκη έναντι της επίθεσης του αντιπάλου. Αυτό προέβλεπε ότι 

όσο η κρίση θα κλιμακωνόταν η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων σταδιακά θα 

αυξάνονταν. 

(γ). Γενική πυρηνική απάντηση, η οποία θεωρούνταν το 

απόλυτο αποτρεπτικό μέσο. 

                                            
80 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concepts Last updated 11 Nov. 2014,” 

NATO Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm?selectedLocale=en 
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Το συνοδευτικό έγγραφο με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της 

Στρατηγικής Αντίληψης για την Άμυνα της περιοχής του ΝΑΤΟ» «MC 48/3» 

εκδόθηκε στην τελική του μορφή στις 8 Δεκεμβρίου του 1969.81 Ήταν τέτοια η 

ευελιξία που παρείχαν, τόσο η «MC 14/3» όσο και η «MC 48/3» ,ως προς την 

ουσία και την ερμηνεία τους, ώστε εξακολουθούσαν να ισχύουν ουσιαστικά μέχρι 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

Καθώς το ΝΑΤΟ προσπαθούσε να καθορίσει τους στρατηγικούς 

στόχους του για τα επόμενα 20 χρόνια, αποφάσισε να συντάξει έκθεση σε ότι 

αφορούσε τον τομέα της ασφάλειας, με διττή προσέγγιση, σε πολιτικό και 

στρατιωτικό επίπεδο. Η έκθεση αυτή παρείχε μια ευρεία ανάλυση του 

περιβάλλοντος ασφαλείας μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Βόρειο-

Ατλαντικής συμμαχίας το 1949 και υποστήριζε την ανάγκη να διατηρηθεί ο 

πρωταρχικός σκοπός της συμμαχίας, δηλαδή η υπεράσπιση της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών μελών της. Ταυτόχρονα έθετε θέμα για χαλάρωση της 

έντασης στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης και αναζητούσε εξεύρεση λύσεων για τα 

πολιτικά προβλήματα που χώριζαν την Ευρώπη. Η Έκθεση Harmel, η οποία 

συντάχθηκε κατά τη διάρκεια μιας σχετικής ύφεσης της έντασης Ανατολής Δύσης, 

εισήγαγε την έννοια της αποτροπής και του διαλόγου. 82 Από την άποψη αυτή και 

στο ίδιο μήκος κύματος με την Έκθεση των Τριών Σοφών, όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί, έθετε τις βάσεις για μια συνεργατική προσέγγιση στα θέματα 

ασφαλείας, που προέκυψαν αργότερα το 1991. Όριζε δε δύο συγκεκριμένους 

πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους: Το πολιτικό, με την διαμόρφωση 

προτάσεων για ισορροπημένες μειώσεις δυνάμεων στην Ανατολή και Δύση και το 

στρατιωτικό, με την υπεράσπιση των επισφαλών περιοχών, ιδιαίτερα στη περιοχή 

της Μεσόγειου. 

Παρόλο που από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και έως το τέλος της, 

η πολιτική των δύο αντίπαλων συνασπισμών επαναπροσδιορίστηκε με άξονα την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η αμοιβαία δυσπιστία εξακολουθούσε να χαρακτηρίζει 

τις σχέσεις τους. Μόνο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, τη διάλυση του 

                                            
81 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, “MC 48/3(Final) Measures to Implement the 

Strategic Concept for the Defense of the NATO Area 8 December 1969,” NATO Strategy 
Documents, http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a691208a.pdf. 

82 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concepts Last updated 11 Nov. 2014,” 
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Συμφώνου της Βαρσοβίας και τη διάλυση της ΕΣΣΔ, οι σχέσεις κατάφεραν να 

ξεκίνησουν σε νέα βάση. 

Η Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο Περίοδος. 

Το 1991, μια νέα εποχή άρχισε. Ο τρομερός εχθρός, η ΕΣΣΔ, διαλύθηκε και 

η Ρωσία μαζί με άλλους πρώην αντιπάλους, μέλη του συμφώνου της Βαρσοβίας 

έγιναν συνεργάτες του ΝΑΤΟ. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις κάποια από αυτά τα 

κράτη εντάχθηκαν στη συμμαχία ως πλήρη μέλη. Για τη συμμαχία, η περίοδος 

αυτή σφραγίστηκε από το διάλογο και τη συνεργασία σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 

που αποσκοπούσαν στη προώθηση της ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης 

γενικότερα. Κατά την περίοδο αυτή αμέσως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η συμμαχία 

εξέδωσε δύο μη διαβαθμισμένα Στρατηγικά Δόγματα μέσο των οποίων τάχθηκε 

υπέρ μιας ευρύτερης προσέγγισης για την ασφάλεια. 

1ο Αδιαβάθμητο Στρατηγικό Δόγμα 1991.83 

Το Στρατηγικό Δόγμα του 1991 διέφερε ριζικά από όλα τα 

προηγούμενα. Επρόκειτο για ένα «μη συγκρουσιακό» έγγραφο που 

αποδεσμεύτηκε στο κοινό. Παράλληλα, διατηρώντας ως θεμελιώδη σκοπό του την 

ασφάλεια των μελών της συμμαχίας, επιδίωξε να βελτιώσει και να επεκτείνει την 

ασφάλεια στην Ευρώπη στο σύνολό της μέσω της εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας με πρώην αντιπάλους του ΝΑΤΟ.84 Τέλος, μείωνε τη χρήση των 

πυρηνικών δυνάμεων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, το οποίο όμως θεωρούνταν 

επαρκές για τη διατήρηση της Ειρήνης και Σταθερότητας. 

Αυτό το Στρατηγικό Δόγμα επιβεβαίωνε για άλλη μια φορά τον 

αμυντικό χαρακτήρα της συμμαχίας και την αποφασιστικότητα των μελών της για 

τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας τους. 

Η πολιτική για την ασφάλεια βασιζόταν στο διάλογο, τη συνεργασία και την 

                                            
83 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concept for the Defense and Security of the 

Members of the North Atlantic Treaty Organization, 19 Nov. 2010 Last updated 03 Feb. 2012,” 
NATO Homepage, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
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84 J M Legge Assistant Secretary General for Defense Planning and Policy, “NATO’s new 
strategic concept,” The RUSI Journal Volume 137, Issue 3 (Published online 20 Mar 2008): 
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αποτελεσματική συλλογική άμυνα ως αμοιβαία συνεπικουρούμενα μέσα για τη 

διατήρηση της ειρήνης. Κάνοντας πλήρη χρήση των νέων δυνατοτήτων που 

προσφέρονταν, η συμμαχία θα διατηρούσε την ασφάλεια με το χαμηλότερο δυνατό 

επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις που 

υπήρχαν. Με αυτόν τον τρόπο, το δόγμα αυτό, συνέβαλε στη προώθηση μιας 

βιώσιμης ειρηνικής τάξης πραγμάτων. Το συνοδευτικό έγγραφο του Στρατηγικού 

Δόγματος του 1991, η «MC 400» με τίτλο «MC οδηγία για την Στρατιωτική 

Υλοποίηση του Στρατιωτικού δόγματος της συμμαχίας 12 Δεκεμβρίου 1991» δεν 

αποδεσμεύτηκε και παραμένει διαβαθμισμένη. 

2ο Στρατηγικό Δόγμα ΝΑΤΟ Απρίλιος 1999.85 

Το 1999, το έτος της 50ης επετείου του ΝΑΤΟ, οι ηγέτες της 

συμμαχίας υιοθέτησαν - υπέγραψαν ένα νέο Στρατηγικό Δόγμα τονίζοντας τη 

θέληση των κρατών μελών για κοινή άμυνα, ειρήνη και σταθερότητα στην 

ευρύτερη περιοχή της συμμαχίας.86 Το εν λόγω δόγμα βασιζόταν σε έναν ευρύ 

ορισμό της ασφάλειας, που αναγνώριζε τη σημασία των πολιτικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, πέρα από τη διάσταση της άμυνας. 

Προσδιόριζε τους νέους κινδύνους που είχαν προκύψει μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, όπως ήταν η τρομοκρατία, οι εθνοτικές συγκρούσεις, η παραβιάση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτική και οικονομική αστάθεια και η εξάπλωση 

των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων και μέσων διανομής τους.87 

                                            
85 ΝΑΤΟ Homepage - e-Library - Official texts (Chronological), “The Alliance's Strategic 

Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
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on 24 April 1999 Last updated 25 Jun. 2009,” ΝΑΤΟ Homepage, 
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86 «Τον Απρίλιο του 1999 κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων των Εθνών του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, εγκρίθηκε το νέο Στρατηγικό 
Δόγμα. Το νέο Δόγμα δεσμεύει τη συμμαχία, όχι μόνο για την προστασία των μελών της μόνο, 
αλλά γενικότερα για την ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στην περιοχή ευθύνη της αλλά και 
στη περιφέρειά της γενικότερα……». ΝΑΤΟ Public intelligence-ΝΑΤΟ Peace Support 
Operations, “ΑJP-3.4.1 Peace Support Operations 31 May 2012,” ΝΑΤΟ Public intelligence, 
https://info.publicintelligence.net/NATO-PeaceSupport.pdf 
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Στο έγγραφο αναφέρονται τα θεμελιώδη καθήκοντα της συμμαχίας, 

όπως η ασφάλεια, η διαβούλευση, η αποτροπή και η άμυνα, προσθέτοντας ότι η 

διαχείριση της κρίσης και η εταιρική σχέση είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία για 

την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώ-Ατλαντική 

περιοχή.88 Στο Στρατηγικό αυτό δόγμα γινόταν μνεία για συνέχιση της 

προσπάθειας ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για τη 

συλλογική άμυνα προς υποστήριξη της ειρήνης καθώς επίσης και τις λοιπές 

επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων. Προέβλεπε επίσης ότι η συμμαχία θα 

διατηρήσει για το άμεσο μέλλον ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών και συμβατικών 

δυνάμεων με σκοπό τη διασφάλιση της ειρήνης και ασφάλειας παγκοσμίως. Το 

Συνοδευτικό έγγραφο του Στρατηγικού Δόγματος του 1999, η «MC 400/2» με τίτλο 

«MC Οδηγίες για τη Στρατιωτική Υλοποίηση της στρατηγικής συμμαχίας (MC 

400/2) 12 Φεβρουαρίου 2003» δεν αποδεσμεύτηκε και παραμένει διαβαθμισμένο. 

Το Περιβάλλον Ασφαλείας Μετά την 9/11. 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις το Σεπτέμβρη του 2001 εναντίον των 

ΗΠΑ έφερε την απειλή της τρομοκρατίας και των ΟΜΚ στο προσκήνιο. Το ΝΑΤΟ 

ήταν και είναι, το απαραίτητο όργανο με απώτερο σκοπό να προστατεύει τους 

πληθυσμούς των κρατών μελών του τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στο 

εξωτερικό.89 Λόγω των νέων δεδομένων ασφαλείας, σημαντικές εσωτερικές 

μεταρρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, προκειμένου το ΝΑΤΟ να προσαρμόσει τις 

στρατιωτικές δομές και δυνατότητες του αλλά και να εξοπλίσει τα μέλη του για τα 

νέα καθήκοντα τους, όπως παράδειγματος χάριν η ανάληψη του ηγετικού ρόλου 

της συμμαχίας στην εντολή του ΟΗΕ για τη Διεθνούς Δύναμη Αρωγής για την 

Ασφάλεια (ISAF) στο Αφγανιστάν. 

Το ΝΑΤΟ, προκειμένου να ανταποκριθεί στο ολοένα και πιο 

απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας επιτάχυνε το μετασχηματισμό του 

και προχώρησε έτι περαιτέρω, στην εμβάθυνση και επέκταση των συνεργασιών 

της συμμαχίας με την ανάπτυξη νέων πολιτικών σχέσεων και ισχυρότερων 

                                            
88 «Η ανάγκη το ΝΑΤΟ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια κρίση πέρα από την 

έννοια της «συλλογικής άμυνας» σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης του, εντοπίσθηκε 
κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον το 1999…..». ΝΑΤΟ, AJP 3.4 Non Article 5 Crisis 
Response Operations (NATO/PfP Unclassified), 1-1. 

89 Aliboni, 91. 
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επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αυτές οι ριζικές αλλαγές όφειλαν να 

αντικατοπτρίζονται στο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ. Ένα πρώτο βήμα προς την 

κατεύθυνση αυτή λήφθηκε το Νοέμβριο του 2006 όταν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ 

ενέκριναν την «Περιεκτική Οδηγία Πολιτικής».90 Αυτό είναι ένα σημαντικό έγγραφο 

πολιτικής φύσης που καθόριζε το πλαίσιο και τις προτεραιότητες για όλα τα θέματα 

των διαφόρων κλάδων της συμμαχίας, καθώς επίσης και το σχεδιασμό και τη 

πληροφόρηση για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Ανέλυε το πιθανό μελλοντικό 

περιβάλλον ασφάλειας και αναγνώριζε το ενδεχόμενο απρόβλεπτων γεγονότων. 

Το έγγραφο αυτό παραθέτει τα είδη των επιχειρήσεων τα οποία η συμμαχία θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει βάση του Στρατηγικού Δόγματος και τις 

δυνατότητες που απαιτείται να αναπτύξει, προκειμένου να καταστεί ικανή να 

εκπληρώσει επιτυχώς τις αποστολές που μπορεί να της ανατεθούν. 

Αργότερα, κατά τη σύνοδο κορυφής του Στρασβούργου τον Απρίλιο 

του 2009, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ενέκριναν την "Διακήρυξη για την Ασφάλεια της 

Συμμαχίας», η οποία, μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε υπέρ ενός νέου Στρατηγικού 

Δόγματος.91 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μια διεξοδική συζήτηση στην 

οποία αναλύθηκαν θέματα τα οποία μαζί με την οικονομική συγκυρία της εποχής 

έδωσαν την ευκαιρία για την επανεξέταση, αναδιάταξη των προτεραιοτήτων και 

των μεταρρυθμίσεων στους κόλπους της συμμαχίας Το Στρατηγικό Δόγμα του 

2010 εκδόθηκε στη Λισαβόνα και συνοδεύεται από τη οδηγία «Στρατιωτική 

Επιτροπή Καθοδήγησης MC 400/3» το Μάρτιο του 2012. 

Παρόν Στρατηγικό Δόγμα.92 

Το στρατηγικό Δόγμα 2010 «Ενεργή Εμπλοκή και Σύγχρονη 

Άμυνα» αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση για τα βασικά καθήκοντα, τις αρχές, τις 

αξίες, τους στρατηγικούς στόχους της συμμαχίας και το εξελισσόμενο περιβάλλον 

ασφαλείας για την επόμενη δεκαετία. Μετά την αρχική αναφορά-περιγραφή της 

                                            
90 ΝΑΤΟ Homepage - e-Library - Official texts (Chronological), “Comprehensive Political 

Guidance Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 Nov. 2006 Last updated 
13 Jul. 2009,” ΝΑΤΟ Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_56425.htm 

91 ΝΑΤΟ Homepage – Newsroom - News, “Declaration on Alliance Security Issued by the 
Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in 
Strasbourg / Kehl on 4 April 2009 Press Release (2009) 043 Issued on 04 April 2009 Last 
updated 07 Aug 2009,” ΝΑΤΟ Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm 

92 Βλέπε υποσημείωση 65. 
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συμμαχίας ως «μιας μοναδικής κοινότητας αξιών, προσηλωμένη στις αρχές της 

ατομικής ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου», γίνεται αναφορά στα τρία βασικά καθήκοντα αυτής τα οποία 

είναι, η συλλογική άμυνα, η διαχείριση κρίσεων και η συνεργασία για την 

ασφάλεια. Δίδεται δε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 

μελών της συμμαχίας, τη σημασία των διατλαντικών διαβουλεύσεων και την 

ανάγκη συμμετοχής του ΝΑΤΟ σε μια συνεχή διαδικασία μεταρρύθμισης. Στο 

κείμενο περιγράφεται το τρέχον περιβάλλον ασφαλείας και προσδιορίζονται οι 

δυνατότητες καθώς επίσης και οι ικανότητές διαχείρισης κρίσεων που θα πρέπει 

να τεθούν σε εφαρμογή για να εξασφαλιστούν όλοι απαραίτητοι μηχανισμοί 

άμυνας και αποτροπής επίθεσης εναντίων της συμμαχίας, έτσι ώστε αυτή να είναι 

επαρκώς προετοιμασμένη και εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει τις σημερινές αλλά 

και τις μελλοντικές απειλές. Οι σύγχρονες απειλές περιλαμβάνουν, τη διάδοση των 

βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων, τη τρομοκρατία, τις επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο και των θεμελιωδών περιβαλλοντικών προβλημάτων.93 

Το νέο Στρατηγικό Δόγμα επιβεβαιώνει, ακόμα μία φορά, πώς το 

ΝΑΤΟ στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς ασφάλειας μέσω της συνεργασίας. 

Σύμφωνα με αυτό ο προαναφερόμενος στόχος θα επιτευχθεί με την ενίσχυση του 

ελέγχου των όπλων, του αφοπλισμού και των προσπαθειών μη διάδοσης των 

πυρηνικών όπλων, τονίζοντας τη πολιτική των ανοικτών θυρών του ΝΑΤΟ για 

όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την έμφαση που δίνει η συμμαχία στην 

ενίσχυση των συνεργασιών με μη κράτη μέλη. Επιπλέον αναφέρεται στη 

διαδικασία μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμού της συμμαχίας, ώστε αυτή να 

είναι ικανή να προσαρμόζεται στο συνεχώς εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον 

ασφαλείας και να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις αυτού. 

Ουσιώδη Βασικά Καθήκοντα και Αρχές ΝΑΤΟ.94 

Στο νέο δόγμα αναφέρονται επίσης οι βασικές αρχές και καθήκοντα της 

συμμαχίας. Το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας περιλαμβάνει ένα ευρύ και 

εξελισσόμενο σύνολο προκλήσεων για την ασφάλεια της επικράτειας και των 

                                            
93 Ιωάννης Μιχελής, “Το νέο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ,” Στρατηγική Διεθνής Ασφάλεια 

Τευχ. 202 (Ιούλιος 2011):118-120.  

94 Βλέπε υποσημείωση 65. 
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πληθυσμών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία προκειμένου επιτύχει στο 

πρωτεύοντα ρόλο της θα πρέπει να συνεχίσει να πληροί αποτελεσματικά τρία 

βασικά καθήκοντα, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κρατών μελών, 

σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο: 

(α). Συλλογική άμυνα.95 Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συνθήκης της 

Ουάσιγκτον, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα βοηθούν πάντα το ένα το άλλο σε 

περίπτωσεις επιθέσεων εναντίων τους. Η δέσμευση αυτή παραμένει σταθερή και 

δεσμευτική. Το ΝΑΤΟ θα αποτρέψει και θα υπερασπιστεί τα κράτη μέλη του, 

ενάντια σε κάθε απειλή επιθεσης αλλά και στις τυχόν νέες αναδυόμενες 

προκλήσεις ασφάλειας, εφόσον απειλούν το θεμελιώδη τομέα της ασφάλειας των 

συμμάχων σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. 

(β). Διαχείριση Κρίσεων.96 Το ΝΑΤΟ είναι ένα μοναδικό και ισχυρό 

σύνολο πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων, που έρχεται αντιμέτωπο με το 

πλήρες φάσμα των κρίσεων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των 

συγκρούσεων. Το ΝΑΤΟ θα χρησιμοποιήσει ενεργά το κατάλληλο μίγμα αυτών 

των πολιτικών και στρατιωτικών μέσων για να βοηθήσει και να διαχειριστεί την 

εξέλιξη των κρίσεων που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ασφάλεια της 

συμμαχίας, πριν κλιμακωθούν σε συγκρούσεις. Επίσης θα σταματήσει τις 

συνεχιζόμενες συγκρούσεις εφόσον αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια της 

συμμαχίας αλλά και θα συμβάλει στην εδραίωση της σταθερότητας σε μετά-

συγκρουσιακές καταστάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη Ευρώ-Ατλαντική 

ασφάλεια.97 

(γ). Συλλογική ασφάλεια.98 Η Συμμαχία επηρεάζει και μπορεί να 

επηρεαστεί, από πολιτικές εξελίξεις και θέματα ασφάλειας πέρα από τα σύνορά 

της. Η συμμαχία αποβλέπει στο να συμμετάσχει ενεργά στην ενίσχυση της 

διεθνούς ασφάλειας, μέσω της συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες και 

άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας ενεργά στον έλεγχο των όπλων, τη 

μη διάδοση των πυρηνικών και τον αφοπλισμό, κρατώντας την πόρτα ένταξης 

                                            
95 ΝΑΤΟ, AJP 01(D), 2-1. 

96 Ibid., 4-3. 

97 Gärtner, 10-12. 

98 ΝΑΤΟ, AJP 01(D), 2-1. 
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ανοιχτή σε όλες τις Ευρωπαϊκές δημοκρατίες που πληρούν τα πρότυπα του 

ΝΑΤΟ. 

Άμυνα και Αποτροπή. 

Το νέο στρατηγικό δόγμα του 2010 αναφέρει ρητά ότι η συλλογική άμυνα 

είναι η μεγαλύτερη ευθύνη της συμμαχίας και «η αποτροπή, με βάση το κατάλληλο 

μείγμα πυρηνικών και συμβατικών δυνατοτήτων, παραμένει το βασικότερο 

στοιχείο» της συνολικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Τονίζει ότι η συμμαχία δεν θεωρεί 

οποιαδήποτε χώρα ως αντίπαλο της, παρέχει όμως μια ολοκληρωμένη λίστα των 

δυνατοτήτων της συμμαχίας με στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει τις 

επιχειρησιακές της δυνατότητες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 

αναδυόμενων απειλών. Οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν τη διάδοση των 

πυρηνικών όπλων, των βαλλιστικών πυραύλων και άλλων ΟΜΚ και των μέσων 

διανομής τους, η τρομοκρατία, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τα βασικά 

περιβαλλοντικά θέματα και τέλος οι περιορισμένοι πόροι.99 

Η Διαχείριση Κρίσεων. 

Το ΝΑΤΟ υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των κρίσεων, 

στις οποίες προβλέπεται η συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της κρίσης. Ως εκ 

τούτου, το ΝΑΤΟ θα συμμετέχει, όπου είναι δυνατόν και όταν είναι απαραίτητο, 

στην αποτροπή και διαχείριση κρίσεων, τη σταθεροποίηση των καταστάσεων μετά 

τη σύγκρουση και θα στηρίζει την ανασυγκρότηση των πολιτικών και κοινωνικών 

δομών μιας περιοχής μετά από μία κρίση. Επίσης ενθαρρύνει ένα μεγάλο αριθμό 

διεθνών φορέων να συμμετέχουν και να συντονίζουν τις προσπάθειές τους, ενώ 

ταυτόχρονα θα εξετάζει και θα αξιολογεί, ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, για να είναι 

πιο αποτελεσματικό σε όλο το φάσμα της διαχείρισης μιας κρίσης. Αυτή η 

ολοκληρωμένη, συνολική προσέγγιση για την διαχείριση κρίσεων, σε συνδυασμό 

με μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των τοπικών δυνάμεων 

πηγαίνει χέρι-χέρι με τις προσπάθειες για την ενίσχυση του πολιτικό-στρατιωτικού 

                                            
99 ΝΑΤΟ, AJP 01(D), 2-2. 
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σχεδιασμού και της αλληλεπίδρασης. Όλα αυτά δε συνεπικουρούνται από τις 

μοναδικές σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρησιακές δυνατότητες της συμμαχίας.100  

Συλλογική Ασφάλεια.101 

Το τελευταίο μέρος του Στρατηγικού δόγματος του 2010 επικεντρώνεται 

στην προώθηση της διεθνούς Ασφάλειας μέσω της συνεργασίας. Στον πρόποδα 

της συνεργασίας αυτής, εδράζεται, η αρχή της επιδίωξης της ασφάλειας με το 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο της δυνάμεων, μέσω της υποστήριξης του ελέγχου 

των όπλων, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών. Το ΝΑΤΟ δηλώνει, 

ότι σκοπό έχει να συνεχίσει να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών στους 

τομείς της επίτευξης ασφάλειας και σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

διεύρυνση της συμμαχίας είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθηθεί και το 

οποίο οδηγεί στο απώτερο αυτό σκοπό, δηλαδή σε μια ενιαία και ελεύθερη 

Ευρώπη, τα κράτη μέλη της οποίας θα μοιράζονται κοινές αξίες και ιδεώδη.  

Μια βασική συνιστώσα της συνεργατικής προσέγγισης για την ασφάλεια, 

είναι η επιθυμία για συνεργασία, μεταξύ ΝΑΤΟ και τρίτων χωρών, καθώς και 

μεταξύ ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών οργανισμων και φορέων. Το ισχύον Στρατηγικό 

Δόγμα απεικονίζει μια πιο ευέλικτη και ανοιχτή σχέση με τους εταίρους της 

συμμαχίας σε όλον τον κόσμο και τονίζει την επιθυμία της συμμαχίας να ενισχύσει 

τη συνεργασία με τον ΟΗΕ και την ΕΕ. Επιδιώκει, επίσης μια στρατηγική εταιρική 

σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και επαναδιατυπώνει τη δέσμευσή της συμμαχίας 

για την ανάπτυξη σχέσεων με τις χώρες της Μεσογείου και την περιοχή του 

Κόλπου. 

Τέλος, το Στρατηγικό Δόγμα περιγράφει τα μέσα που το ΝΑΤΟ θα 

χρησιμοποιήσει για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των πράξεων του, 

να βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας και τους τρόπους διαχείρισης των πόρων της 

συμμαχίας, βάσει των προτεραιότητων που αναφέρονται σε αυτό.102 

                                            
100 John Roper, “NATO's new role in crisis management,” The International Spectator: 

Italian Journal of International Affairs 34:2 (Published online 29 Apr 2008): 57. 

101 ΝΑΤΟ, AJP 01(D), 2-11. 

102 RAFFERTY, 180. 
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Η επιτυχία της συμμαχίας στην διατήρηση της ειρήνης και στη πρόληψη 

πολέμων εξαρτάται, περισσότερο από ποτέ, από την αποτελεσματική εφαρμογή 

της προληπτικής διπλωματίας και την επιτυχή διαχείριση κρίσεων. Πλέον τα 

πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα που σχετίζονται 

γενικότερα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές γεωστρατηγικό περιβάλλον. Παρόλα 

ταύτα η αμυντική διάσταση της συμμαχίας αποτελεί τη θεμέλιο λίθο και συμβάλει 

στην διατήρηση της σταθερότητας στην Ευρώπη και στη διαχείριση κρίσεων 

γενικότερα. Η αναδιοργάνωση των συμμαχικών δυνάμεων μετά το τέλος του 

Ψυχρού πολέμου επιτρέπει πλέον στη συμμαχία να διαθέτει τις ανάλογες 

επιχειρησιακές και όχι μόνο δυνατότητες και να αντιδρά σε ένα πολύ μεγαλύτερο 

φάσμα απρόοπτων εξελίξεων από ότι στο παρελθόν.103 Είναι πλέον κοινώς 

αποδεκτό ότι η διατήρηση μια επαρκούς στρατιωτικής ετοιμότητας ανάληψης 

συλλογικής δράσης, από την πλευρά της συμμαχίας, στην κοινή άμυνα 

παραμένουν τα κεντρικά σημεία των στόχων ασφαλείας του ΝΑΤΟ στη νέα 

χιλιετία.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
103 French, 271-276. 

104 Βλέπε υποσημείωση 65. 



- 51 - 

 

3o Κεφάλαιο: Επιχειρήσεις Αντιμετώπισης Κρίσεων (CROs). 

Γενικά. 

Η ανάγκη του ΝΑΤΟ να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κρίση πέρα από 

την έννοια της «συλλογικής άμυνας» σύμφωνα με το Άρθρο 5 της συνθήκης του, 

επισημάνθηκε στη σύνοδο κορυφής της Ουάσιγκτον του 1999.105 Σε αυτή τα 

κράτη μέλη της συμμαχίας αναγνώρισαν επίσης τις μελλοντικές απαιτήσεις και 

προκλήσεις, σε ότι αφορά στη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε Non Article 5 Crisis 

Response Operations (NA5CROs).106 Οι κοινές αυτές επιχειρήσεις, είναι συνήθως 

στρατιωτικές, διεξάγονται από την συμμαχία υπό την αιγίδα κάποιου Διεθνούς 

Οργανισμού. Στόχος τους είναι η επίτευξη των ανατιθεμένων πολιτικών στόχων, 

μέσω της σταδιακής και συγχρονισμένης ανάπτυξης όλων των διατιθέμενων 

δυνάμεων και μέσων στο εκάστοτε θέατρο επιχειρήσεων. Συνήθως οι δυνάμεις και 

τα διατιθέμενα μέσα προέρχονται από τα κράτη μέλη της συμμαχίας, σε ορισμένες 

όμως περιπτώσεις μπορούν να προέρχονται και από τρίτες χώρες όπως έγινε στη 

περίπτωση της Λιβύης, επιχείρηση Unified Protector (OUP) 2011.107 

Οι NΑ5CROs είναι πολυεθνικές ως επί το πλείστον πολιτικές, στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, που εκτελούνται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ), που σκοπό 

έχουν τη πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων καθώς επίσης και τη διαχείριση 

ανθρωπιστικών κρίσεων.108 Περιλαμβάνουν επιχειρήσεις υποστήριξης μέσω 

                                            
105 ΝΑΤΟ, ΑJP-3.4.1 Peace support Operations (NATO/PfP Unclassified), ΧΙ. 

106 ΝΑΤΟ, AJP-3.4 Non article 5 Crisis Response Operations (NATO/PfP Unclassified), 
ΧΙΙΙ. 

107 H Επιχείρηση Unified Protector (OUP) ήταν μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ σε εφαρμογή 
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του 1970 και του 1973 
σχετικά με τη Λιβυκό  εμφύλιο πόλεμο και εγκρίθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και 17 Μαρτίου 
2011 αντίστοιχα. Τα ψηφίσματα αυτά επέβαλλαν κυρώσεις σε βασικά μέλη της κυβέρνησης 
του Καντάφι και εξουσιοδότησαν το ΝΑΤΟ για την εφαρμογή εμπάργκο όπλων, μιας ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων και τέλος τη χρησιμοποίηση όλων των αναγκαίων μέσων για την 
προστασία του άμαχου πληθυσμού της Λιβύης.  

108 Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ) είναι το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη 
διεξαγωγή των ένοπλων συγκρούσεων (jus in bello). Είναι ότι ο κλάδος του διεθνούς δικαίου, 
ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων με την προστασία 
ατόμων που δεν συμμετέχουν σε εχθροπραξίες, καθώς και με τον περιορισμό και τη ρύθμιση 
των μέσων και μεθόδων πολέμου. Το ΔΑΔ αποβλέπει στην άμβλυνση του ανθρώπινου 
πόνου. Αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων, που ιδρύθηκε με συνθήκη ή έθιμο, που 
αποβλέπει στην προστασία προσώπων και αγαθών / αντικείμενα που μπορεί να πλήττονται 
από ένοπλες συγκρούσεις και περιορίζει τα δικαιώματα των μερών σε μια σύγκρουση να 
χρησιμοποιούν μεθόδους και μέσα του πολέμου της επιλογής τους. 
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δράσεων στήριξης της ειρήνης και της παγκόσμιας ασφάλειας. Στα πλαίσια των 

επιχειρήσεων αυτών οι δυνάμεις της συμμαχίας έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν 

μία πληθώρα αποστολών που μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάληψη μη 

πολεμικών δραστηριοτήτων, όπως πχ την υποστήριξη χωρών σε περιπτώσεις 

ανθρωπιστικών καταστροφών, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ή επιχειρήσεις 

εκκένωσης άμαχου πληθυσμού (non-combatant). Τονίζεται ότι η απομάκρυνση 

των υπηκόων μίας συγκεκριμένης χώρας παραμένει εθνική και όχι συλλογική 

ευθύνη, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αποστολής, αυτό της απομάκρυνσης 

Ελλήνων υπηκόων από τη Λιβύη το καλοκαίρι του 2014. 

Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, οι NA5CROs αποστολές μπορεί να είναι τόσο 

απαιτητικές που να απαιτείται η χρήση του συνόλου του ενεργητικού και 

δυνατοτήτων της συμμαχίας. Η δυνατότητα της συμμαχίας να αναλάβει την 

εκτέλεση μιας ΝA5CROs, βασίζεται στις στρατιωτικές ικανότητες και μέσα που 

διατίθενται από τα κράτη μέλη της συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ έχει καθορίσει εκ των 

προτέρων τις βασικές επιχειρησιακές απαιτήσεις για την εφαρμογή της 

στρατηγικής της συμμαχίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις στρατιωτικές 

αποστολές της, συμπεριλαμβανομένης και των αποστολών NA5CROs. Οι 

επιχειρήσεις αυτές που περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικής βίας ή την απειλή 

χρήσης βίας κυμαίνονται από κύρωση και επιβολή εμπάργκο έως την πλήρη 

διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων, προς επίτευξη των ανατιθεμένων πολιτικών 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων (ΑΝΣΚ).109 Τονίζεται ότι οι κρίσεις αυτές θα 

μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν την ασφάλεια των εθνών του ΝΑΤΟ, ή να 

απειλήσουν τη παγκόσμια σταθερότητα και να οδηγήσουν σε συγκρούσεις στην 

περιφέρεια της συμμαχίας. 

Το ΝΑΤΟ έχει εκδώσει την Allied Joint Publication 3.4 (AJP-3.4 NA5CROs) 

η οποία επικεντρώνεται στο επιχειρησιακό επίπεδο, στο οποίο οι εκστρατείες και οι 

μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως σχεδιάζονται κα διεξάγονται.110 Η έκδοση αυτή 

προορίζεται για χρήση κυρίως από το ΝΑΤΟ και τα επιτελεία και διοικητές της 

διακλαδικής δύναμης που μπορεί να συγκροτηθεί, ακόμα και έξω από τα πλαίσια 

της Βορειοατλαντικής συμμαχίας. Μέσα σε αυτή γίνεται αναφορά στις 

                                            
109 NATO, AJP-3.4, 1-2. 

110 NATO, AJP-3.4, XIV. 
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δραστηριότητες, σε επιχειρησιακό επίπεδο, που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των γεγονότων για να 

επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, την αλληλουχία έναρξης των δράσεων, καθώς επίσης 

και για την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και μέσων για την 

επίτευξη και διατήρηση των επιτευχθέντων στόχων. Έτσι εξασφαλίζεται η 

αναγκαία υλικοτεχνική και διοικητική υποστήριξη των τακτικών δυνάμεων, με 

απώτερο σκοπό οι όποιες επιτυχίες στο πεδίο της σύγκρουσης/μάχης ή κρίσης να 

αξιοποιηθούν για την επίτευξη των γενικότερων πολιτικών στόχων που έχουν 

ανατεθεί στη συμμαχία. 

Non-Article 5 Crisis Response Operations (NA5CROs). 

Οι δραστηριότητες του ΝΑΤΟ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Άρθρου 5, αναφέρονται γενικά ως NA5CROs. Μια βασική διαφορά μεταξύ των 

επιχειρήσεων του Άρθρου 5 και αυτών του NA5CROs είναι ότι δεν υπάρχει 

επίσημη υποχρέωση για τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να λάβουν μέρος σε μια 

NA5CRO, ενώ στη περίπτωση του Άρθρου 5, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί 

επισήμως ότι θα λάβουν όλα τα μέτρα που θα κρίνουν αναγκαία για την 

αποκατάσταση και τη διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής της συμμαχίας.111 Οι 

NA5CROs είναι επιχειρήσεις που έχουν διττό χαρακτήρα, πολλές φορές πολιτικό, 

Αποσκοπούν δε στην υποστήριξη της ειρήνης ή αποκατάσταση αυτής. Σύμφωνα 

με το νέο δόγμα οι επιχειρήσεις που μπορεί να κληθεί να αναλάβει το ΝΑΤΟ 

μπορεί να είναι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, υποστήριξης και αρωγής σε 

περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστροφών, έρευνας και διάσωσης (Search & 

Rescue/ Combat search & Rescue) ή τέλος υποστήριξη σε μη πολεμικές 

επιχειρήσεις εκκένωσης άμαχου πληθυσμού (Non-combatant Evacuation 

Operations).112,113 Στις επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση 

στρατιωτικής βίας ή η απειλή χρήσης βίας, μέσω στρατιωτικών ενεργειών που 

μπορεί να κυμαίνονται από τη κύρωση και την επιβολή εμπάργκο έως τη πλήρη 

                                            
111 Ibid., 1-1. 

112 NATO, AJP-3.4, 4-4. 

113 ΝΕΟ είναι μια επιχείρηση που διεξάγεται για την εκκένωση των αμάχων από άλλη 
χώρα, σε γενικές γραμμές, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της ασφάλειας τους. Ibid.,4-
5. 
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διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.114 Τα κείμενα και σχέδια της Στρατιωτικής 

Επιτροπής του ΝΑΤΟ MC 327/2 και το Νατοϊκό κείμενο-σχέδιο AJP-3.4 Non 

Article 5 Crisis Response Operations, που αναφέρονται στη πολιτική που 

ακολουθεί η συμμαχία για τις NA5CROs, αποτελούν δε τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής των αποστολών αυτών.115,116 

Παράγοντες που Επιδρούν στη Συμμετοχή σε Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 

Υπάρχει μία πλειάδα παράγοντων, βασισμένοι στις πολιτικές, στρατιωτικές, 

νομικές πτυχές των διαφόρων κρατών μελών μιας συμμαχίας, καθώς επίσης και 

των Διεθνών Οργανισμών, που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην περιοχή των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι επηρεάζουν την ενότητα της προσπάθειας σε μία 

πολυεθνική αποστολή. 

Οι διεθνείς και εσωτερικές πολιτικές συνθήκες και προσταγές είναι ευνόητο 

ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρατών μελών μιας συμμαχίας. Είναι μη 

ρεαλιστικό να αναμένεται ότι τα υφιστάμενα εθνικά συμφέροντα και βλέψεις δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη, τόσο κατά τη λήψη της απόφασης συμμετοχής όσο και κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα τίθενται κατά μέρος, 

υπέρ μιας κοινής πολυεθνικής προσπάθειας. Οι διοικητές των πολυεθνικών 

στρατιωτικών δυνάμεων πρέπει να γνωρίζουν τους πολιτικούς περιορισμούς και 

τις στρατιωτικές δυνατότητες των δυνάμεων τις οποίες διοικούν, έτσι ώστε να 

καθιερώσουν σαφείς και ακριβείς διαδικασίες και να καθορίσουν τους 

αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης. Θα πρέπει να συνεργάζονται με τις 

πολιτικές αρχές των χωρών της συμμαχίας αλλά και με αυτές στη περιοχή 

εκτέλεσης των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του διοικητή ως 

διπλωμάτη θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο κατά τη διάρκεια της 

σχεδίασης όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της. 

                                            
114 NATO, AJP-3.4, 1-2. 

115 MC (Military Committee) Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κατευθύνονται από 
τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Η MC διοικείται από έναν ανώτερο 
αξιωματικό των ΗΠΑ και ένα ανώτερο αξιωματικό της Γαλλίας επικουρείται δε από προσωπικό 
το οποίο προέρχεται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Οι στρατηγικοί διοικητές είναι υπεύθυνοι για την 
γενική κατεύθυνση και τη διεξαγωγή όλων των στρατιωτικών υποθέσεων της συμμαχίας. 

116 Το συγκεκριμένο έγγραφο (AJP-3.4) είναι υπό συνεχή αναθεώρηση, λόγω του 
συνεχώς μεταβαλλόμενου και ασταθούς παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας. NATO, AJP-
3.4, XIII. 
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Μεταξύ των σημαντικότερων στρατιωτικών παραγόντων που επιδρούν είναι 

το δόγμα, το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού, η ηγεσία και 

τα διατιθέμενα μέσα και οι δυνατότητες τους (εξοπλισμός κ.α.). Μια εκ των 

βασικών προκλήσεων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι η επίτευξη του 

απαιτουμένου επιπέδου διαλειτουργικότητας κατά τη χρησιμοποίηση των 

διατιθέμενων μέσων προς την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών αυτής. Από 

την έναρξη της πολυεθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης, πρέπει να καταβληθούν 

σοβαρές προσπάθειες για την επίτευξη ενός επιπέδου τυποποίησης και 

διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Πρωταρχικής σημασίας 

παράγοντας των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η ενοποίηση, των διοικήσεων, 

του ελέγχου των δυνάμεων, των συστημάτων επικοινωνιών και της διοικητικής 

μέριμνας (ΔΜ) του προσωπικού. Κατά κανόνα, οι δυνάμεις των κρατών διατηρούν 

χωριστό σύστημα στρατιωτικών πληροφοριών και δομή διοικητικής μέριμνας. Οι 

διοικητές της πολυεθνικής δύναμης όμως θα πρέπει να καθιερώσουν κατάλληλους 

και αποτελεσματικούς συντονιστικούς μηχανισμούς μεταξύ των κρατών μελών της 

συμμαχίας.117 

Τύποι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. 

Ανάλογα με το πλαίσιο εμπλοκής των ΕΔ, οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε 

εθνικές και διασυμμαχικές - πολυεθνικές. Οι επιχειρήσεις και των δύο αυτών 

κατηγοριών αναλαμβάνονται προς υλοποίηση των προβλέψεων της Πολιτικής 

Εθνικής Άμυνας και την επίτευξη των στρατιωτικών και πολιτικών στρατηγικών 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία της χώρας. 

Ανάλογα με το σκοπό διεξαγωγής τους χωρίζονται σε πολεμικές και σε 

επιχειρήσεις μη αποσκοπούσες σε πόλεμο. Ως πολεμικές επιχειρήσεις θεωρούνται 

οι επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση των στρατιωτικών μέσων και 

δυνατοτήτων, στα πλαίσια μιας πολεμικής σύγκρουσης. Επιχειρήσεις μη 

αποσκοπούσες σε πόλεμο θεωρούνται εκείνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση 

των στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων, αλλά δεν σχετίζονται με πόλεμο και 

δεν αποσκοπούν σε αυτόν. Περαιτέρω διάκριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

μπορεί να γίνει με βάση το σκοπό, το έργο ή τη μορφή (τύπο) της επιχείρησης. Ως 

                                            
117 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Διεύθυνση Διακλαδικού Δόγματος, Διακλαδικό 

Δόγμα πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Αθήνα: Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, Οκτ. 2004), 1-4. 
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εκ τούτου, και έχοντας ως βάση τον κύριο αντικειμενικό σκοπό (ΑΝΣΚ) οι 

πολυεθνικές-διασυμμαχικές επιχειρήσεις διακρίνονται, εκτός των επιχειρήσεων 

συλλογικής άμυνας (Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ), σε επιχειρήσεις υποστήριξης της 

ειρήνης και σε λοιπές πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ).118 

Οι ΕΥΕ είναι πολυσύνθετες επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 

στρατιωτικές δυνάμεις καθώς επίσης διπλωματικές αντιπροσωπείες και 

ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σκοπός τους είναι να επιτύχουν τους ανθρωπιστικούς 

στόχους ή μια μακροπρόθεσμη πολιτική διευθέτηση και διεξάγονται αμερόληπτα 

για την υποστήριξη μιας εντολής του ΟΗΕ ή του ΟΑΣΕ. Οι τύποι των ΕΥΕ είναι: 

(α). Επιχειρήσεις Αποτροπής (πρόληψης) Συγκρούσεων (Conflict 

Prevention).119Οι δραστηριότητες αποτροπής μιας σύγκρουσης διεξάγονται στα 

πλαίσια του κεφαλαίου VI του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Κυμαίνονται από 

διπλωματικές πρωτοβουλίες, μέχρι προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων. 

Προορίζονται να αποτρέψουν τις διαμάχες, την κλιμάκωση των ένοπλων 

συγκρούσεων ή την αποτροπή εξάπλωσης αυτών. Η πρόληψη συγκρούσεων 

εγκλείουν αποστολές διαβουλεύσεων, προειδοποιήσεων, επιθεωρήσεων και 

ελέγχων. 

(β). Επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης (Peace keeping).120 Οι 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης αναφέρονται στο Κεφάλαιο VI του 

καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Απαιτούν δε τη συγκατάθεση όλων των 

εμπλεκομένων σε μια σύγκρουση. Σκοπό έχουν να εποπτεύουν και να 

διευκολύνουν την εφαρμογή μιας συμφωνίας ειρήνης. 

(γ). Επιχειρήσεις Οικοδόμησης της Ειρήνης (Peace building).121 Οι 

επιχειρήσεις Οικοδόμησης της Ειρήνης καλύπτουν τις ενέργειες, οι οποίες 

υποστηρίζουν πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, και στρατιωτικά μέτρα και δομές, 

στοχεύοντας στην ενίσχυση και σταθεροποίηση των πολιτικών διευθετήσεων, 

                                            
118 ΝΑΤΟ, AJP-3.4, 3-2. 

119 Ibid., 3-4. 

120 Ibid., 3-3. 

121 Ibid., 3-4. 



- 57 - 

 

προκειμένου να αποκατασταθούν οι αιτίες των συγκρούσεων. Αυτό περιλαμβάνει 

μηχανισμούς που προσδιορίζουν και υποστηρίζουν τις δομές που τείνουν να 

παγιώσουν την ειρήνη, να προωθήσουν μια αίσθηση εμπιστοσύνης και ευημερίας 

και να υποστηρίξουν την οικονομική ανοικοδόμηση. 

(δ). Επιχειρήσεις Επιβολής της Ειρήνης (Peace Enforcement).122 Οι 

επιχειρήσεις Επιβολής της Ειρήνης είναι καταναγκαστικής φύσης και 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII του καταστατικού χάρτη των ΗΕ.123 Σκοπός τους 

είναι να διατηρήσουν και να επανεγκαθιδρύσουν την ειρήνη ή να επιβάλουν τους 

όρους που προσδιορίζονται στην εντολή για την επιβολή αυτής. 

(ε). Επιχειρήσεις Εγκαθίδρυσης της Ειρήνης (Peace making).124 Οι 

επιχειρήσεις εγκαθίδρυσης της Ειρήνης περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις 

διπλωματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται μετά από την έναρξη μιας 

σύγκρουσης και στοχεύουν στην καθιέρωση μιας εκεχειρίας ή μιας γρήγορης 

ειρηνικής τακτοποίησης. Ως διπλωματικές δραστηριότητες εννοούνται η 

μεσολάβηση, ο συμβιβασμός, η διπλωματική πίεση, η απομόνωση και τέλος οι 

κυρώσεις. Παρ’ ότι η εγκαθίδρυση της ειρήνης πραγματοποιείται κυρίως με 

διπλωματικά μέσα, είναι δυνατή η στρατιωτική υποστήριξη της εμμέσως, όπως για 

παράδειγμα με επιτελικές εργασίες-αποστολές που μπορεί να αναληφθούν από τις 

δυνάμεις του ΝΑΤΟ, η άμεσα με εμπλοκή τους προς αποκατάσταση της Ειρήνης 

στη περιοχή ενδιαφέροντος. 

Λοιπές Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 

Εκτός των προαναφερθέντων πολυεθνικών επιχειρήσεων υπάρχουν και 

άλλοι τύποι επιχειρήσεων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

                                            
122 Ibid., 3-3. 

123 Οι αρχές που διέπουν τις αποστολές αυτές αφορούν στην ανάπτυξη και τη δράση των 
ειρηνευτικών δυνάμεων στο έδαφος και είναι: η συναίνεση των εμπλεκομένων μερών, η 
ουδετερότητα και ο περιορισμός της βίας μόνο στην περίπτωση της άμυνας του προσωπικού. 
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Εξήντα Χρόνια από την Ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Ειρήνη, 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. 
ΣΙΔΕΡΗΣ, Μάιος 2007), 77. 

124 NATO, AJP-3.4, 3-4. 
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(α). Ανθρωπιστικές Επιχειρήσεις (Humanitarian Operations).125 Οι 

ανθρωπιστικές επιχειρήσεις καλύπτουν καταστάσεις στις οποίες η υπεύθυνη 

κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της αποτελεσματικά ή 

ακόμη χειρότερα όταν η κυβέρνηση στρέφεται εναντίον των πολιτών της. Σε αυτή 

την περίπτωση είναι πιθανό η εκτέλεση της υπόψη επιχείρησης να γίνεται κάτω 

από συνθήκες βίας ή απειλής χρήσης βίας. Η ανάγκη για διεξαγωγή 

ανθρωπιστικών επιχειρήσεων μπορεί να προκύψει από φυσικές καταστροφές 

όπως σεισμοί πλημμύρες, λοιμοί, ή ως αποτέλεσμα ανθρώπινης επέμβασης, 

όπως ραδιολογικές ή χημικές μολύνσεις, βιομηχανικές καταστροφές ή τέλος ως 

αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων. Τέτοιες επιχειρήσεις ενδέχεται να λάβουν 

χώρα ακόμη και όταν υπάρχουν μεγάλα κύματα προσφύγων λόγω πολιτικών, 

εθνικών ή θρησκευτικών διώξεων. Οι Ανθρωπιστικές δε επιχειρήσεις μπορεί να 

χωριστούν στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

(β). Επιχειρήσεις Βοήθειας Προσφύγων (Refugee Displaced Person 

Assistance).126 Η βοήθεια προσφύγων σχεδιάζεται να παράσχει ζωτικές 

λειτουργίες οργάνωσης, διεύθυνσης, φροντίδας και υποστήριξης της ζωής 

μεγάλων ομάδων ανθρώπων που έχουν εκτοπισθεί και μεταφερθεί σε περιοχές με 

ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης.127 Υπάρχει διαφορά μεταξύ των ανθρώπων οι 

οποίοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αλλά μένουν μέσα στη 

χώρα τους και εκείνων οι οποίοι έχουν φύγει έξω από αυτή. Στην πρώτη 

περίπτωση υπεύθυνη για την υποστήριξη τους είναι η κυβέρνηση της χώρας, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση είναι η χώρα υποδοχής. Τις επιχειρήσεις αυτές συντονίζει 

η διεύθυνση ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ. Στις επιχειρήσεις αυτές 

περιλαμβάνονται αποστολές μεταφορών, παροχής εφοδίων, υγειονομικής 

υποστήριξης, εγκατάστασης και συντήρησης στρατοπέδων προσφύγων σε 

ασφαλείς περιοχές. 

                                            
125 Ibid., 3-4. 

126 Ibid., 4-1. 

127 Πρόσφυγες είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός της χώρας ιθαγένειάς τους "εξαιτίας 
βάσιμου φόβου δίωξης» (Σύμβαση του 1951). IDP (Internal displaced persons) Είναι 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αλλά δεν έχουν 
διασχίσει διεθνή σύνορα. 



- 59 - 

 

(γ). Επιχειρήσεις Ανακούφισης από Καταστροφές (Disaster Relief).128 

Οι αποστολές ανακούφισης από καταστροφές υλοποιούνται με σκοπό να 

ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο, να σώσουν ζωές, να προστατεύσουν 

περιουσίες και για την παροχή των βασικών αναγκών επιβίωσης σε θύματα 

φυσικών καταστροφών. 

(δ). Επιχειρήσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Humanitarian Relief).129 Οι 

κύριες αποστολές των επιχειρήσεων αυτών είναι η παροχή των απαραιτήτων 

αγαθών για επιβίωση όπως νερό, φαγητό, κουβέρτες, σκηνές, προληπτική υγιεινή 

και υγειονομική φροντίδα σε ομάδες ανθρώπων που υποφέρουν λόγω λειψυδρίας 

και λοιμών ή λόγω βιαιοπραγιών σε περιόδους ταραχών. Εκλαμβάνεται ως 

πιθανότητα οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ανακούφισης να εκτελούνται σε 

περιόδους με μειωμένη ασφάλεια, λόγω δράσης παρανόμων ομάδων ή σε 

συνθήκες πολέμου. 

(ε). Επιχειρήσεις Εκκένωσης Αμάχων (Evacuation Ops).130 

Ονομάζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται για την ασφαλή 

εκκένωση αμάχων πληθυσμών που βρίσκονται υπό απειλή σε μια ξένη χώρα στην 

οποία υπάρχει αναταραχή. Οι άμαχοι αυτοί μπορεί να είναι πχ Ελληνικής 

καταγωγής ή συμμαχικών χωρών ή και πρόσφυγες που βρίσκονται σε κατάσταση 

κινδύνου. Οι επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων εκτελούνται όταν η κατάσταση 

ασφαλείας είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την έξοδο τους από την ταραγμένη 

περιοχή με τις πολιτικές συγκοινωνίες ή όταν η τοπική κυβέρνηση δεν μπορεί να 

εγγυηθεί την ασφάλεια τους. Η δύναμη που θα εκτελέσει την επιχείρηση θα πρέπει 

να είναι σε θέση να προσφέρει προστασία, μεταφορά, φροντίδα, υποδοχή και 

συνοδεία. 

(στ). Επιχειρήσεις Στρατιωτικής Βοήθειας/Υποστήριξης σε Πολιτικές 

Αρχές.131 Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι στρατιωτικές δραστηριότητες 

που παρέχουν την προσωρινή υποστήριξη σε πολιτικές αρχές και αναλαμβάνονται 

όταν ασυνήθιστες περιστάσεις ή μια έκτακτη ανάγκη υπερβαίνουν τις ικανότητες 

                                            
128 NATO, AJP-3.4, 4-3. 

129 Ibid., 4-1. 

130 Ibid., 4-5. 

131 Ibid., 4-7. 
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των αρχών αυτών. Η υποστήριξη δύναται να περιλάβει την παροχή βοήθειας για 

τη δημιουργία ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος σε μια εκλογική 

διαδικασία, την εποπτεία μετάβασης σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη δημόσια 

διοίκηση, την εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων αστυνομίας και ασφάλειας, καθώς 

επίσης και τις εκκαθαρίσεις ναρκοπεδίων και μη εκραγέντων πυρομαχικών. Οι 

στρατιωτικές δυνάμεις ενδέχεται ακόμη να κληθούν να συμβάλουν σε έργα σχετικά 

με τη δημόσια ασφάλεια που είναι ευθύνη μιας εξουσιοδοτημένης αστικής αρχής ή 

οργάνωσης. 

(ζ). Επιχειρήσεις Επιβολής Κυρώσεων και Εμπάργκο.132 Οι 

επιχειρήσεις αυτές σχεδιάζονται για να επιβάλουν σε μία χώρα τη συμμόρφωσή 

της με το Διεθνές Δίκαιο ή με μια απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ. Οι κυρώσεις δύναται 

να αφορούν απαγόρευση διακίνησης εφοδίων/εμπορευμάτων, άρνηση 

διπλωματικών, οικονομικών και άλλων εμπορικών προνομίων, καθώς και 

περιορισμό των κινήσεων σε αυτούς που ζουν στην περιοχή στην οποία έχουν 

επιβληθεί οι κυρώσεις. Δύναται επίσης να περιλαμβάνουν τον έλεγχο μιας 

θαλάσσιας περιοχής ή και την επιτήρηση εναερίου χώρου γνωστές ως «ζώνες 

απαγόρευσης πτήσεων». 

(η). Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης Search and Rescue (SAR).133 

Ως SAR ορίζεται «η χρήση αεροσκαφών, σκαφών επιφανείας, υποβρυχίων, 

εξειδικευμένων συνεργείων διάσωσης, καθώς και εξοπλισμού για την αναζήτηση 

και διάσωση προσωπικού που βρίσκεται σε κίνδυνο στην ξηρά ή στη θάλασσα». 

Όλα τα έθνη του ΝΑΤΟ έχουν υπογράψει τις συμβάσεις, του Σικάγο του 1947 περί 

Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, και τη διεθνή σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και 

διάσωση (SAR) του 1979.134 Κάθε έθνος είναι υπεύθυνο για την έρευνα και 

διάσωση (SAR) στη περιοχή ευθύνης του, ή σε μια σειρά από τομείς, που 

ονομάζονται τομείς Έρευνας και Διάσωσης Περιφερειών (SRRS).135 Οι αποστολές 

SAR είναι εθνική αρμοδιότητα. Σε περιόδους συγκρούσεων, η υπάρχουσα 

                                            
132 Ibid., 4-9. 

133 Ibid., 4-4. 

134 Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, επίσης γνωστή και ως Σύμβαση του 
Σικάγου. Η σύμβαση καθορίζει τους κανόνες του εναέριου χώρου, νηολόγησης αεροσκαφών 
και αεροπορικής ασφάλειας, καθώς και λεπτομέρειες για τα δικαιώματα των συμβαλλομένων 
ως προς τα αεροπορικά ταξίδια. 

135 NATO, AJP-3.4, 4-4. 
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οργάνωση των SAR θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται όποτε και όπου αυτό είναι 

δυνατόν. Ωστόσο, οι διοικητές του ΝΑΤΟ είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη 

διεξαγωγή των SAR για δυνάμεις υπό τη διοίκηση τους, στη περιοχή ευθύνης 

τους. 

(θ). Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής Maritime Interdiction 

Operations (ΜΙΟ).136 Οι έν συντομία επιχειρήσεις ΜΙΟ, περιλαμβάνουν θαλάσσια 

μέτρα επιβολής, για την «αναχαίτιση» κινήσεων συγκεκριμένων τύπων 

αντικείμενων μέσα ή έξω από ένα έθνος ή από μία συγκεκριμένη περιοχή. Οι MIO 

συνήθως περιορίζονται στην «αναχαίτιση» και εάν κριθεί απαραίτητο, επιβίβαση 

επί των πλοίων για την επαλήθευση, εκτροπή ή κατάσχεση των φορτίων τους, 

σύμφωνα με τις οικονομικές ή στρατιωτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Η 

ακραία μορφή των MIO είναι γνωστή ως εμπάργκο. 

(ι). Ζώνες Απαγόρευσης Πτήσεων (No Fly Zones)137. Η επιβολή μιας 

ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, που έχει δημιουργηθεί κατόπιν εντολής, μετά την 

επιβολή κυρώσεων από κάποια αρμόδια αρχή, είναι αποστολή που περιλαμβάνει 

την αποτροπή ενός μέρους/χώρας από το να εκτελεί πτήσεις σε συγκεκριμένο 

εναέριο χώρο. Η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ορίζεται ως ολόκληρος ο εναέριος 

χώρος ή τμήμα αυτού, της χώρας στην οποία έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις ή οι 

έλεγχοι. Συνήθως, για την επίτευξη της αποστολής αυτής από πλευράς ΝΑΤΟ 

απαιτείται η συνεργασία με διάφορους τύπους αεροσκαφών από διαφορετικά έθνη 

και διαφορετικές υπηρεσίες.138 

Τονίζεται ότι ο θεσμός των ειρηνευτικών αποστολών αποτελεί καινοτομία 

στην πρακτική του ΟΗΕ, καθώς δεν ανήκει στην κλασική κατηγορία ειρηνικής 

διευθέτησης αλλά ούτε και στο σύστημα της συλλογικής ασφάλειας τα οποία 

προβλέπονταν από το καταστατικό χάρτη του οργανισμού. Στην πρακτική του 

εφαρμογή ο θεσμός λαμβάνει τη μορφή αποστολών παρατηρητών ή αποστολή 

ειρηνευτικών δυνάμεων. 

 

                                            
136 Ibid., 4-9. 

137 Ibid., 4-9. 

138 Ibid., XIII. 
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4ο Κεφάλαιο : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. 

Γενικά. 

Ο Josip Broz Tito πέθανε στις 4 Μαΐου του 1980. Συντετριμμένοι οι πολίτες 

της Γιουγκοσλαβίας αποχαιρέτησαν τον τελευταίο μεγάλο πολιτικό ηγέτη της 

χώρας.139 Αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο, που κατάφερε να δημιουργήσει ένα 

συμπαγές κράτος αποτελούμενο από ένα πλήθος εθνοτήτων, τα οποία πολλές 

φορές ήταν και είναι ακόμα εχθρικά μεταξύ τους. Η πολιτική της «αδελφοσύνης» 

και «ενότητας» του Tito συνέβαλε στις σημαντικές προόδους του Γιουγκοσλαβικού 

κράτους. Το οικονομικό σύστημα που καθιέρωσε σύμφωνα με κάποιους θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως υβρίδιο μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού, αφού 

ήταν ένας συνδυασμός αυτοδιαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας 

υπό τον διευθυντικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Ο Tito, μετά τη ρήξη του με 

τον Στάλιν το 1948, στηρίχτηκε σημαντικά από τις Η.Π.Α. και υπήρξε ένας από 

τους πρωτεργάτες του «κινήματος των Αδεσμεύτων».140 

Μέχρι και το θάνατο του Τίτο η πρώην Ομοσπονδιακή δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας αποτελούνταν από έξι δημοκρατίες, τη Σερβία, τη Κροατία, το 

Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Μακεδονία και τη Σλοβενία, καθώς 

επίσης και από τις δύο αυτόνομες περιοχές του Κοσσόβου και της Βοϊβοντίνας. 

Ανάμεσα στις δημοκρατίες υπήρχε γενικά οικονομική ανισότητα, κάτι που 

αποτελούσε ίσως τη βασικότερη αδυναμία του Γιουγκοσλαβικού οικονομικού 

κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου.141 Το δικαίωμα στην αυτόνομη διαχείριση 

μεταξύ των δημοκρατιών, περιόριζε τις δυνατότητες του κέντρου να ανακατανέμει 

το πλούτο και τα εισοδήματα και με τη πάροδο του χρόνου οδήγησε στη 

δημιουργία ενός πλούσιου Βορρά (Σλοβενία και Κροατία) και ενός φτωχού Νότου, 

                                            
139 Γ. Μ. Τίτο, ιδρυτής του μεταπολεμικού Γιουγκοσλαβικού κράτους και ηγέτης της 

κομμουνιστικής αντίστασης στην κατεχόμενη Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Γεννήθηκε 7 Μαΐου 1892 και απεβίωσε 4 Μαΐου 1980 στη Λιουμπλιάνα 
της Σλοβενίας. Κηδεύτηκε στις 8 Μαΐου 1980. Διατέλεσε πρόεδρος της ΟΔΓ από14 Ιανουαρίου 
1953 έως και 4 Μαΐου 1980. 

140 Ένας προσεκτικά κατασκευασμένος μύθος είναι αυτός που αναφέρεται σχετικά με το 
ποιος από τους δύο αυτούς πολιτικούς προκάλεσε τη ρήξη. Όουεν, 36. 

141 Για την γενικότερη οικονομική κατάσταση στη περιοχή, DoD Command and Control 
Research Program Contributing Editor Larry Wentz, Lessons From Bosnia: The IFOR 
Experience (January 1998), 12-13. 

https://www.google.gr/search?newwindow=1&q=%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%80+%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B6+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BF+%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwoHnxCHfq6-gYm5UZqWWHaylX5Ban5BTiqQKirOz7NKyi_K08h13ZEWEL80gvXiuRgJrr-HlfadBgBEu4LVQQAAAA&sa=X&ved=0CIYBEOgTKAAwFGoVChMIk6WDm7_mxgIVCVQUCh28BQOF
https://www.google.gr/search?newwindow=1&q=%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCHfq6-gYm5UZoSmJWUm2uiJZ-dbKVfkJpfkJOqn5KanJpYnJoSX5BaVJyfZ5WSmZqyf5O14ottq_I_H9LMnWhXt8WwibUTANDw2R1UAAAA&sa=X&ved=0CIoBEJsTKAEwFWoVChMIk6WDm7_mxgIVCVQUCh28BQOF
https://www.google.gr/search?newwindow=1&q=%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCHfq6-gYm5UZoSmJWUm2uiJZ-dbKVfkJpfkJOqn5KanJpYnJoSX5BaVJyfZ5WSmZqyf5O14ottq_I_H9LMnWhXt8WwibUTANDw2R1UAAAA&sa=X&ved=0CIoBEJsTKAEwFWoVChMIk6WDm7_mxgIVCVQUCh28BQOF
https://www.google.gr/search?newwindow=1&q=%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%80+%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B6+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BF+%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCHfq6-gYm5UZqWYnaylX5Ban5BTqp-SmpyamJxakp8QWpRcX6eVVJpUWZqivYn1YS4-q-52vxiuyv145KXnp5VBgB0jpA2TAAAAA&sa=X&ved=0CI0BEOgTKAAwFmoVChMIk6WDm7_mxgIVCVQUCh28BQOF
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ΠΓΔΜ και Κοσόβου.142 Ο Βορράς θεωρούσε ότι η ανάπτυξη του επιβραδυνόταν 

από τους «φτωχούς συγγενείς» του Νότου, ενώ με τη σειρά του ο Νότος 

αισθάνονταν αδικημένος και ότι η κεντρική εξουσία τον είχε εγκαταλείψει στην τύχη 

του. Η οικονομική αυτή διαφορά σε συνδυασμό με τις πολιτισμικές και κοινωνικές 

διαφορές προοδευτικά πήραν εθνικιστική μορφή και οδήγησαν τελικά στον 

αιματηρό εμφύλιο και την εθνοκάθαρση που ξεκίνησε το 1991.143 

Η περιοχή του Κόσσοβου υπήρξε η θρυαλλίδα που πυροδότησε τον 

εμφύλιο στη πρώην Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Στη περιοχή 

αυτή δημιουργήθηκε μια δημογραφική ανάπτυξη του Αλβανικού στοιχείου και 

αντίστοιχη μείωση του ποσοστού του Σερβικού, σε μια περιοχή που οι Σέρβοι 

θεωρούσαν ότι αποτελεί την ιστορική τους κοιτίδα. Έτσι από τον Απρίλιο του 1987 

άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ Αλβανών Κοσσοβάρων και Σέρβων που 

μέχρι τότε αποτελούσαν το 10% του πληθυσμού στη περιοχή. Οι Σέρβοι, σε 

πολλές περιπτώσεις, ίσως δείχνοντας και υπερβάλλοντα ζήλο, κατηγορούσαν το 

Αλβανικό στοιχείο για σφαγές και για προσπάθεια δημιουργίας ενός «εθνικά 

καθαρού Αλβανικού Κόσσοβου». Προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, 

ρόλο διαμεσολαβητή ανέλαβε ο Σ. Μιλόσεβιτς που εκείνη τη περίοδο ήταν ο 

«υπαρχηγός» στο Σερβικό Κουμμουνιστικό Κόμμα.144 Ο Μιλόσεβιτς τάχθηκε υπέρ 

των Σέρβων και ήρθε σε ρήξη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας Ι. 

Στάμπολιτς, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Μιλόσεβιτς για παραβίαση 

των αρχών του Κομμουνιστικού Κόμματος και ροπή προς τον εθνικισμό.145 Ο δε 

Μιλόσεβιτς σε συνεργασία με τον σύμβουλο του Τζόβιτς, αντί να προσπαθήσουν 

να κατευνάσουν τα πνεύματα και να βρουν μία πολιτική λύση στο πρόβλημα, 

ξεκίνησαν μια «σταυροφορία» για τον έλεγχο όλης της πρώην Γιουγκοσλαβίας από 

τη Σερβία.146 

Οι Κοσσοβάροι βρήκαν σύμμαχο στο πρόσωπο του προέδρου της 

Σλοβενίας M. Kucan. Η ελευθερία που υπήρχε γενικότερα στο Σλοβένικο τύπο είχε 

                                            
142 Peter Gowan, “The NATO Powers and the Balkan Tragedy,” New Left Review I/234, 

(March-April 1999), 85. 

143 Οουεν, 36. 

144 Gowan, 83-105. 

145 Όουεν, 62. 

146 Ibid., 154. 

http://newleftreview.org/I/234
http://newleftreview.org/I/234
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ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προστριβές με τη δημοσίευση πρακτικών του 

Κ.Κ.Γ που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας για τους 

Σέρβους. Η σύλληψη ενός δημοσιογράφου από τους Σέρβους είχε ως επακόλουθο 

να ξεκινήσουν αντί Γιουγκοσλαβικές και αντιμιλιταριστικές πορείες. Στην 

προειδοποίηση του Μιλόσεβιτς για επέμβαση του στρατού οι Σλοβένοι απείλησαν 

με αλλαγή του συντάγματος τους, κάτι που ουσιαστικά ισοδυναμούσε με πράξη 

απόσχισης. Οι Κροάτες, από την πλευρά τους, δεν επέτρεπαν τη διέλευση του 

ομοσπονδιακού στρατού μέσα στα όρια της δικής τους δημοκρατίας. Έχοντας 

φτάσει η όλη κατάσταση σε κρίσιμο σημείο ο Μιλόσεβιτς συγκάλεσε στις 20 

Ιανουαρίου συνέδριο του Κ.Κ.Γ με απώτερο σκοπό την πάταξη της Σλοβενίας 

κατηγορώντας τη παράλληλα για αποσχιστικές τάσεις. Παρόλη όμως τη κυριαρχία 

των Σέρβων και των Μαυροβούνιων αντιπροσώπων, οι οποίοι καταψηφίσαν κάθε 

πρόταση των Σλοβένων, αυτοί μαζί με τους Κροάτες αποχώρησαν επιδεικτικά. Ο 

Μιλόσεβιτς φανερά ενοχλημένος δήλωσε πως η πράξη αυτή ανοίγει τη πόρτα της 

«Γιουγκοσλαβικής κρίσης». Τα θεμέλια για τον εμφύλιο πλέον είχαν τεθεί και 

επίσημα. 

Στις 5 Ιουλίου ξέσπασε  στην Κροατική πόλη Knin επανάσταση της Σερβικής 

μειονότητας, γνωστή και ως «η επανάσταση των κορμών», εξαιτίας των κορμών 

που χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα μπλόκα. Στη Κροατία υπήρχε ένας 

συμπαγής Σερβικός πληθυσμός περίπου 600 χιλιάδων ατόμων οι οποίοι 

επιθυμούσαν διακαώς την ένωση με τη «μητέρα» Σερβία. Σε μια απόπειρα 

επέμβασης ειδικών δυνάμεων του Κροατικού στρατού ο ομοσπονδιακός στρατός 

παρενέβη καθηλώνοντας τα ελικόπτερα που τις μετέφεραν . Οι δε Αμερικάνοι, από 

τη πλευρά τους, αρνήθηκαν να συνδράμουν τους Κροάτες, σύμφωνα με επίσημη 

δήλωση του πρεσβευτή τους στη Γιουγκοσλαβία W. Zimmerman. Ο Κροατικός 

στρατός προσπάθησε να εξοπλιστεί έστω και υποτυπωδώς προμηθευόμενος 

όπλα μυστικά από την Ουγγαρία. Το Ζάγκρεμπ προειδοποίησε και ζήτησε τη 

παράδοση του παράνομου οπλισμού. Η πολιτική Μιλόσεβιτς επικεντρώθηκε στην 

αδρανοποίηση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, στόχος που τελικά επετεύχθηκε 

όταν αποχώρησε η Σερβική πλευρά μαζί με τους αντιπροσώπους του 

Μαυροβουνίου, οπότε ο πολιτικός βραχίονας της χώρας ουσιαστικά 
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αδρανοποιήθηκε.147 Ο έλεγχος του στρατού αποδείχθηκε ακόμα πιο εύκολη 

υπόθεση, αφού μεγάλο μέρος του ελεγχόταν από Σέρβους οι οποίοι είχαν στη 

διάθεση τους και τη πλειονότητα των βαρέων όπλων του Ομοσπονδιακού 

στρατού. Πρόβλημα θα υπήρχε μόνο εάν η διεθνή κοινότητα εκδήλωνε τυχόν 

αντιδράσεις. Σε μυστική όμως συνάντηση αξιωματούχων της Ρωσίας και της 

Σερβικής πλευράς, υπήρξε διαβεβαίωση προς τους δεύτερους ότι δεν υπήρχε 

καμία πιθανότητα επέμβασης της διεθνούς κοινότητας. Η ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας της Κροατίας και της Σλοβενίας, τον Ιούνιο, είχε ως αποτέλεσμα την 

άμεση αντίδραση των Σέρβων οι οποίοι ξεκίνησαν βομβαρδισμούς στην Κροατία 

και έστειλαν ένα μικρό σώμα στρατού στη Σλοβενία.148 Επικέντρωσαν όμως τη 

προσπάθεια τους στη Κροατία στην οποία και εξαπέλυσαν παραστρατιωτικές 

ομάδες. 

Η Ευρώπη όλο αυτό το παραπάνω διάστημα παρακολουθούσε παγωμένη 

την έκρυθμη κατάσταση και αρχικά έστειλε διάφορες διερευνητικές αποστολές 

προκειμένου να προσεγγίσει τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διεθνής κοινότητα δεν ήταν 

όμως ενωμένη, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τη στάση της Γερμανίας, η 

οποία το φθινόπωρο του ίδιου έτους προχώρησε σε αναγνώριση της Κροατίας και 

Σλοβενίας.149 Στα τέλη της ίδιας χρονιάς οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να 

εξομαλύνουν τις αντιθέσεις και έθεσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα 

σχέδιο που θα επέτρεπε σε μελλοντικό χρόνο σε κάθε δημοκρατία της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας να ανεξαρτητοποιηθεί. Το σχέδιο έγινε αρχικά αποδεκτό από όλα 

τα μέρη πλην των Σέρβων. Η Σερβική πλευρά δεν ήταν πρόθυμη να τεθεί θέμα 

ανεξαρτησίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς σε εκείνη την περιοχή κατοικούσαν 

1.500.000 Σέρβοι 

 

 
                                            

147 Το Μαυροβούνιο(Црна Гора) είναι ανεξάρτητο κράτος από το 2006, με πληθυσμό 
620.000, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έχει ακτές στην Αδριατική θάλασσα στα 
νοτιοδυτικά και συνορεύει με την Κροατία στα δυτικά, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα βορειοδυτικά, 
τη Σερβία στα ανατολικά και την Αλβανία στα νότια. 

148 Η πρώτη χώρα πού θα αναγνωρίσει την Κροατία θα είναι το Βατικανό στις 3 
Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν η Ισλανδία και η Γερμανία στις 19 Δεκεμβρίου. 

   Gowan, 87. 

149 Όουεν, 72. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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5ο Κεφάλαιο : Η Περίπτωση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. 

Ιστορικό. 

Τον Απρίλιο του 1992 ξέσπασε η φωτιά του εμφυλίου και στη Βοσνία. Οι 

καλύτερα οργανωμένοι Σέρβο-Βόσνιοι του Κάραζιτς περικύκλωσαν το Σαράγιεβο 

που το υπερασπίζονταν Μουσουλμάνοι υπό τον Ιζετμπέκοβιτς. Στόχος τους ήταν 

η ένωση με την Σερβία. Αντίθετα οι μουσουλμάνοι επιθυμούσαν τη διατήρηση του 

πολυεθνικού χαρακτήρα της περιοχής.150 Στο Νότιο δε τμήμα της περιοχής αυτής 

κατοικούσε μεγάλη Κροατική μειονότητα δημιουργώντας έτσι ένα πολύπλοκο και 

ταυτόχρονα εκρηκτικό μωσαϊκό εθνοτήτων. Ο Μιλόσεβιτς προσπάθησε να έρθει 

σε συμφωνία με τους Κροάτες, προκειμένου να μοιραστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

μεταξύ των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ ο εμφύλιος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. 

Τον Απρίλη του 1992 και ενώ σφαγές αμάχων γίνονταν από όλους τους 

εμπλεκόμενους, κατατίθεται ένα νέο σχέδιο ειρήνευσης σύμφωνα με το οποίο 

προτεινόταν ο διαχωρισμός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης βάσει εθνοτήτων. Τον Μάη 

της ίδια χρονιάς οι Σέρβοι εξαπέλυσαν ολομέτωπη επίθεση στο Σαράγιεβο και 

κατέλαβαν τα περίχωρα της πόλης. 

Οι σφαγές στη Σρεμπρένιτσα την άνοιξη του 1993 ανάγκασαν τελικά τον 

ΟΗΕ να αλλάξει τη στάση του και να ανακηρύξει την πόλη «ασφαλή περιοχή» 

σύμφωνα με την οδηγία 819(1993) και να καταθέσει το σχέδιο των Σ. Βανς και 

Λόρδου Όουεν που προέβλεπε ενιαία τη περιοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

κατανεμημένη όμως σε 10 επαρχίες. 151,152,153 Τον Μάη του 1993 οι Σέρβο-

Βόσνιοι παρουσία και των λοιπών εμπλεκομένων μερών αρχικά δέχθηκαν το 

σχέδιο, για να το απορρίψουν όμως στη συνέχεια. Την ίδια στιγμή ο εμφύλιος 

βρισκόταν σε έξαρση. Οι Κροάτες εποφθαλμιούσαν πλέον ανοιχτά περιοχές της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που συνορεύαν με την Κροατία και προχώρησαν σε 

βομβαρδισμούς του Μόσταρ. Μπροστά στην απειλή που αντιμετώπιζαν οι 

                                            
150 DoD Command and Control Research Program Contributing Editor Larry Wentz, 

Lessons From Bosnia: The IFOR Experience (January 1998),10. 

151 Όουεν, 163. 

152 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “ S/RES 
819(1993),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/819%281993%29 

153 Όουεν, III. 
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μουσουλμανικοί πληθυσμοί οι Η.Π.Α. ανέλαβαν δράση και απείλησαν με 

αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.154 Οι Κροάτες 

συνθηκολόγησαν τον Φεβρουάριο του 1994. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους με 

παρέμβαση της Ρωσίας λύθηκε η πολιορκία του Σαράγιεβο.155 Το ΝΑΤΟ, μετά τις 

νέες σφαγές στην Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, αποφάσισε αεροπορικά 

χτυπήματα ενάντια στη Σέρβο-Βοσνιακή πλευρά.156 Οι Κροάτες με τη κάλυψη του 

ΝΑΤΟ πέρασαν στην αντεπίθεση και έθεσαν σε εφαρμογή επιχείρηση 

εθνοκάθαρσης ενάντιων του Σερβικού πληθυσμού αναγκάζοντας με αυτόν τον 

τρόπο 100.000 ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 1994, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, η Κροατική και 

η μουσουλμανική πλευρά υπέγραψαν το Σύμφωνο της Ουάσινγκτον το οποίο 

έδωσε ένα τέλος στον μεταξύ τους πόλεμο και έκανε τις δύο πλευρές συμμάχους 

για το υπόλοιπο του πολέμου, δημιουργώντας επίσης την Κροατό-Μουσουλμανική 

Ομοσπονδία. Στα πεδία των μαχών ξεκίνησαν τα πρώτα επεισόδια εμπλοκής του 

ΝΑΤΟ, όταν αεροπλάνα της Βόρειο-Ατλαντικής συμμαχίας κατέρριψαν τέσσερα 

Σέρβο-Βοσνιακά μαχητικά που παραβίαζαν τη ζώνη απαγορευμένης πτήσης 

πάνω από την Μπάνια Λούκα.157 Η Σέρβο-βοσνιακή επίθεση στο Goranze, που 

ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 1994 διακόπηκε εξαιτίας της επέμβασης των δυνάμεων 

του ΝΑΤΟ.158 Στις 18 Ιουλίου 1994 οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Ρωσία δημιούργησαν την Ομάδα Επαφής, μέσω της οποίας πρότειναν το 

διαμοιρασμό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης σε 51% στο Μουσουλμανικό και Κροατικό 

τομέα και σε 49% στο Σερβικό. Οι Σέρβο-Βόσνιοι όμως στις 4 Αυγούστου 

απέρριψαν το σχέδιο ειρήνης. Με απόφαση τού Μιλόσεβιτς η Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας έκλεισε τα σύνορα της στον ποταμό Δρίνο και έτσι 

ανέστειλε κάθε στρατιωτική βοήθεια προς τη Σερβική Δημοκρατία, πλήττοντας 

                                            
154 Η κυβέρνηση Κλίντον από τη περίοδο που διεκδικούσε τη προεδρία είχε καταστήσει 

σαφές ότι είναι υπέρ μια πιο δυναμικής επέμβασης στη Γιουγκοσλαβική κρίση. Ibid., 39. 

155 Ibid., 307. 

156 Στις 26 Φεβρουαρίου 2007, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε την απόφασή 
του στην υπόθεση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κατά της πρώην Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη 
σφαγή στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Σύμφωνα με την απόφαση, η σφαγή συνιστά μεν 
γενοκτονία, δεν μπορεί όμως να αποδοθεί στα εναγόμενα κρατικά όργανα της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας. Το δικαστήριο έκρινε, επιπλέον, ότι η Σερβία, ως μόνη διάδοχος της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας μετά την αποχώρηση του Μαυροβουνίου από την ομοσπονδία, παραβίασε το 
ΔΔ καθώς δεν έλαβε κανένα μέτρο για να εμποδίσει τη γενοκτονία. 

157 Όουεν, 397. 

158 Ibid., 307. 

https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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ιδιαίτερα τον στρατό των Σέρβο-Βοσνίων, του οποίου ήταν ο κυριότερος 

τροφοδότης όπλων, τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων. 

Προς τα τέλη του 1994 οι Σέρβο-Βοσνιακές δυνάμεις ενέτειναν τις 

επιχειρήσεις τους γύρω από την πόλη του Μπίχατς στη βορειοδυτική Βοσνία, με 

απώτερο σκοπό την κατάληψη της. Όμως, η πόλη δεν έπεσε, παρόλες τις 

επιτυχίες των Σέρβων, εξαιτίας κυρίως της επέμβασης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ 

και της ολοένα και μεγαλύτερης πίεσης που ασκούσε ο Κροατικός στρατός. 

Λίγο πριν το τέλος του 1994, η εμπόλεμη κατάσταση στη Δυτική Βοσνία 

εντάθηκε. Οι ΗΠΑ έστελναν μη-επανδρωμένα κατασκοπευτικά αεροπλάνα να 

χαρτογραφήσουν τις θέσεις των Σέρβων της Κράινα αλλά και του Σέρβο-

Βοσνιακού στρατού. Κύριος στόχος της παράπλευρης και λίγο αργότερα 

απευθείας εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο ήταν η βοήθεια προς την Κροατία, για 

την επίθεση προς την Σερβική Δημοκρατία της Κράινα και γενικότερα την Κροατό-

Μουσουλμανική συμμαχία, για την αντεπίθεση στον πόλεμο της Βοσνίας. Λίγο 

πριν το τέλος του 1994, ο Κροατικός Στρατός κατέλαβε εύκολα την πόλη Κούπρες 

και τη γύρω περιοχή στη δυτική Βοσνία. Η μή-κατάληψη του στρατηγικού θύλακα 

του Μπίχατς και η μη-εξουδετέρωση της 5ης μεραρχίας του Βοσνιακού στρατού 

λόγω επεμβάσεως των δυνάμεων του ΝΑΤΟ ήταν ένα ακόμα, από τα ολοένα και 

αυξανόμενα προβλήματα των Σέρβων της Βοσνίας και της Κροατίας, εξαιτίας της 

διακοπής των σχέσεων τους με το Βελιγράδι. Μεταξύ 1 και 3 Ιουλίου του 1995, ο 

Σέρβο-Βοσνιακός στρατός εξουδετέρωσε μονάδες του Βοσνιακού στρατού στην 

επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κρίβαγια 95».159 Ως αποτέλεσμα της 

επιχείρησης καταλήφθηκε η Σρεμπρενίτσα, περιοχή υπό την προστασία 

Ολλανδών κυανόκρανων τού ΟΗΕ, στην οποία εκτελέστηκαν περίπου 7.500 

άνθρωποι. Το διάστημα μεταξύ 11 και 18 Ιουλίου έγιναν οι περισσότερες 

εκτελέσεις αμάχων, και παρόλο που νεότερες έρευνες έχουν υποβαθμίσει τον 

αριθμό των εκτελέσεων το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αποφάσισε πως στη 

Σρεμπρένιτσα διαπράχθηκε γενοκτονία. 

                                            
159 U.S DEPARTMENT OF STATE› OFFICE of the HISTORIAN Home - Milestones - 

1993–2000, “The War in Bosnia 1992–1995,” U.S DEPARTMENT OF STATE, 
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/bosnia 

https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://history.state.gov/
https://history.state.gov/milestones
https://history.state.gov/milestones/1993-2000
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/bosnia


- 69 - 

 

Μεταξύ 25 και 30 Ιουλίου, ο Κροατικός Στρατός πραγματοποίησε την 

επιχείρηση «καλοκαίρι 95» στη Δυτική Βοσνία και κατέλαβε την περιοχή του 

Μπόσανσκο Γκράχοβο, ως προετοιμασία για τη διαφαινόμενη επίθεση εναντίον 

της Σερβικής Δημοκρατίας της Κράινα. Ο Κροατικός Στρατός κατέλαβε πολύ 

εύκολα την περιοχή, αφού συνάντησε ελάχιστη αντίσταση από τον Σέρβο-

Βοσνιακό Στρατό. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, και παρόλο που η 

Κράινα τελικά αποδέχθηκε το ειρηνευτικό πλάνο, η Κροατία ζήτησε εγγυήσεις τις 

οποίες και πήρε, με εξαίρεση την παράδοση της Κράινα. Οι Σέρβοι της Κροατίας, 

υπολογίζοντας στη στρατιωτική βοήθεια από το Βελιγράδι σε περίπτωση 

Κροατικής επίθεσης, αρνήθηκαν να παραδώσουν την Κράινα, όμως δέχθηκαν 

όλους τους άλλους όρους που είχε επιβάλλει η Κροατία και η διεθνής κοινότητα. 

Ήταν όμως πολύ αργά. Τα ξημερώματα της 4ης Αυγούστου 1995, μαχητικά του 

ΝΑΤΟ κατέστρεψαν το αντιαεροπορικό σύστημα του Σερβικού στρατού της Κράινα 

και διέλυσαν όλες τις ενδοεπικοινωνίες μεταξύ των μονάδων του, καθιστώντας 

αδύνατο τον συγχρονισμό για την άμυνα της περιοχής.160 

Η πολυπόθητη και πολλά υποσχόμενη βοήθεια του Γιουγκοσλαβικού 

στρατού από τη Σερβία δεν ήλθε ποτέ. Κατά το ξημέρωμα της ίδιας μέρας άρχισαν 

σφοδροί βομβαρδισμοί των Σερβικών θέσεων από το πυροβολικό του Κροατικού 

στρατού. Χωρίς πρακτικά να είναι δυνατόν να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας, και με 

μοναδική εξαίρεση κάποιους θύλακες πού δεν έπεσαν μέχρι την 8η Αυγούστου οι 

Σερβικές δυνάμεις αντιστάθηκαν και υπέβαλαν τον Κροατικό στρατό σε σημαντικές 

απώλειες, τελικά όμως ηττήθηκαν και ο Κροατικός στρατός κατέλυσε τη Σερβική 

Δημοκρατία της Κράινα. Η επιχείρηση «Καταιγίδα» οδήγησε στην έξοδο από την 

Κράινα περίπου 250.000 Σέρβους και στη σφαγή 1.500 τουλάχιστον άλλων, 

κυρίως αμάχων.161 Ταυτόχρονα όμως οδήγησε και στην απελευθέρωση της 5ης 

μεραρχίας του Βοσνιακού στρατού από το περικυκλωμένο από τους Σέρβους, 

Μπίχατς. Ο μεγαλύτερος όγκος των Σέρβων προσφύγων κατευθύνθηκε προς την 

ελεγχόμενη από τους Σέρβο-Βόσνιους, Βόρεια Βοσνία. Η επιχείρηση «Καταιγίδα», 

η αποφασιστική νίκη της Κροατίας και η έξοδος πρακτικά ολόκληρου του Σερβικού 
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πληθυσμού της Κροατίας, έθεσαν τέλος στον Πόλεμο της Κροατίας, που άρχισε το 

καλοκαίρι του 1991 και άλλαξε εξολοκλήρου τα δεδομένα στον Πόλεμο της 

Βοσνίας.  

Στις 28 Αυγούστου, στην περιοχή Μάρκαλε του πολιορκημένου Σαράγεβο, 

έκρηξη σκότωσε 37 και τραυμάτισε 90 άτομα. Ήταν η δεύτερη σφαγή πού έγινε 

μέσα σε έναν χρόνο.162 Παρόλο που υπήρχαν αμφιβολίες για το ποιος προκάλεσε 

την έκρηξη, οι ευθύνες από τον ΟΗΕ αποδόθηκαν στον Σέρβο-Βοσνιακό στρατό 

που πολιορκούσε την πόλη.163 Έτσι ξεκίνησε ένας σφοδρός βομβαρδισμός των 

Σέρβο-Βοσνιακών θέσεων από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.164 Στις 30 Αυγούστου, ο 

Κάρατζιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, εξουσιοδότησε τον Μιλόσεβιτς να 

εκπροσωπήσει τη Σέρβο-Βοσνιακή πλευρά στις διαπραγματεύσεις. Οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις τερματίστηκαν ανεπίσημα στα μέσα Οκτωβρίου και 

επίσημα στις 14 Δεκεμβρίου του 1995. 

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου στη Βοσνία 

έγιναν στο Dayton του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ 1 και 21 

Νοεμβρίου 1995. Μετά την ανεπίσημη συμφωνία που έγινε στις 21 Νοεμβρίου, η 

επίσημη συνθήκη ειρήνης υπεγράφη στις 14 Δεκεμβρίου 1995 στο Παρίσι. Στις 

διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε ο διαχωρισμός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Το 

51% ως Κροατό-Μουσουλμανικός τομέας, υπό την ονομασία Ομοσπονδία της 

Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που είχε ήδη δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 1994, και 
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το υπόλοιπο 49% της χώρας ως τομέας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας 

Ερζεγοβίνης. 165 

Κατά γενική ομολογία εκτιμάται ότι στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας δεν 

αντέδρασαν έγκαιρα ούτε ο Ο.Η.Ε. αλλα ούτε και το ΝΑΤΟ.166 Οι ολιγάριθμες 

δυνάμεις των κυανόκρανων της UNPROFOR που ανέλαβαν ανθρωπιστική 

πρωτοβουλία στις περιοχές των εμπόλεμων δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την 

εμφύλια σύρραξη. Οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μονίμων μελών του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία αρχικά άργησαν να εκτιμήσουν την σοβαρότητα 

της εξελισσόμενης κατάστασης και στη συνέχεια δεν κατάφεραν να δράσουν 

ενωμένα και συντονισμένα είχε ως αποτέλεσμα η κρίση στη Γιουγκοσλαβία να 

ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι δυνάμεις του Ο.Η.Ε να μην 

μπορέσουν να προστατέψουν αποτελεσματικά τον άμαχο πληθυσμό των 

«ασφαλών περιοχών» στο Serajevo, Zepa, Gorazde, Tuzla και Bichac. 

Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή κοινότητα και η μετεξέλιξη αυτής, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δεν κατόρθωσε να αναπτύξει μια ενιαία εξωτερική πολιτική.167 Ενώ 

αρχικά είχε θέσει ως όρο ένταξης της Γιουγκοσλαβίας στους κόλπους της, την 

ενότητα των εθνών της, στη συνεχεία έκανε στροφή 180 μοιρών. Με πρώτη χώρα 

από πλευράς ΕΕ, τη Γερμανία η οποία προέβει σε πρώιμη αναγνώριση της 

Κροατίας και της Σλοβενίας προδικάζοντας έτσι την τύχη και των υπόλοιπων 

δημοκρατιών.168  

Οι Η.Π.Α ενώ αρχικά στήριξαν την ενότητα της Γιουγκοσλαβίας, στη 

συνέχεια όμως με τις δηλώσεις του J. Baker, τον Ιούλιο του 1991, δήλωσαν ότι δεν 

θα προέβαλλαν οποιοδήποτε ένσταση στην ειρηνευτική διαδικασία, για την 

συναινετική ανεξαρτητοποίηση των υπόλοιπων δημοκρατιών.169 Η Δύση τελικά 

                                            
165 Η Γενική Συμφωνία Πλαίσιο για την Ειρήνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, επίσης 

γνωστή ως η Συμφωνία του Dayton, είναι η ειρηνευτική συμφωνία που επετεύχθη στο Wright - 
Patterson AFB κοντά στο Dayton στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Νοέμβριο 1995 και υπογράφηκε 
επίσημα στο Παρίσι στις 14 Δεκεμβρίου 1995. NATO Homepage - NATO A-Z, “Peace support 
operations in Bosnia and Herzegovina Last updated 07 Sep. 2015,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52122.htm?selectedLocale=en 

166 Όουεν, 37-38. 

167 Ibid., 60. 

168 Ibid., 57-59. 

169 Gowan, 87. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wright-Patterson_Air_Force_Base&usg=ALkJrhhqW6L-Zkd0vvYvQYgsW_-QBj4FSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wright-Patterson_Air_Force_Base&usg=ALkJrhhqW6L-Zkd0vvYvQYgsW_-QBj4FSg
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ενθάρρυνε την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας σε αντίθεση με τις δηλώσεις στις 

οποίες προέβησαν οι διάφοροι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων της 

περιοχής αλλά και του διεθνούς συστήματος γενικότερα. 

Η Εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. 

Ψήφισμα 781(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.170 

Το ψήφισμα 781(1992) του ΣΑ των ΗΕ, το οποίο εγκρίθηκε στις 9 

Οκτωβρίου 1992, ήρθε να επαναβεβαιώσει το ψήφισμα 713(1991) και όλα τα 

μεταγενέστερα ψηφίσματα σχετικά με την κατάσταση στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία..171 Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει μία ζώνη απαγόρευσης 

των στρατιωτικών πτήσεων στον εναέριο χώρο πάνω από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο ψήφισμα 770(1992).172 

Το Συμβούλιο τόνισε ότι η απαγόρευση δεν θα ίσχυε για πτήσεις που σχετίζονται 

με την Δύναμη Προστασίας των ΗΕ (UNPROFOR) καθώς επίσης και για πτήσεις 

ανθρωπιστικής βοήθειας.173 Ζήτησε η UNPROFOR να παρακολουθεί τη 

συμμόρφωση, με το ψήφισμα, όλων των εμπλεκομένων στη κρίση. Δόθηκε δε η 

δυνατότητα τοποθέτησης παρατηρητών σε αεροδρόμια στο έδαφος της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, για να διασφαλιστεί έτσι ότι ο σκοπός των πτήσεων προς τη 

Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι σύμφωνος με τα ψηφίσματα του ΣΑ. Το ψήφισμα στη 

συνέχεια κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

βοηθήσουν την Δύναμη Προστασίας. Μέσα σε όλα τα παραπάνω ζητούσε από τον 

Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι, να υποβάλει 

έκθεση στο ΣΑ, σε περιοδική βάση, για την εφαρμογή του ψηφίσματος και τυχόν 

                                            
170 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 

781(1992),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/781%281992%29 

171 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
713(1991),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991) 

172 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
770(1992),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/770%281992%29 

173 United Nations Department of Public Information, “UNITED NATIONS PROTECTION 
FORCE last updated effective 31 August 1996,” United Nations Department of Public 
Information, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unprof_p.htm 
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παραβιάσεις του.174 Στη συνέχεια, το Συμβούλιο δήλωσε ότι θα αναλάβει να 

εξετάσει τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του ψηφίσματος 781(1992), 

καθώς και τυχόν παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής θέσπισης 

περαιτέρω μέτρων για την επιβολή της απαγόρευσης. Το ψήφισμα ανέφερε ότι 

«περιφερειακοί οργανισμοί» θα μπορούσαν να παρακολουθούν την απαγόρευση, 

όμως ήταν το ψήφισμα 816(1993) που εξουσιοδότησε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να 

καταρρίψουν τυχόν παραβάτες.175 Γεγονός ήταν ότι υπήρξαν αρκετές παραβιάσεις 

της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, ιδιαίτερα της Σέρβο-Βόσνιας πολεμικής 

αεροπορίας η οποία επιχειρούσε εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων 

στους μουσουλμανικούς θύλακες. Το Ψήφισμα 781(1992) εγκρίθηκε με 14 ψήφους 

υπέρ, καμία κατά και μία αποχή, από την Κίνα ως ένδειξης διαμαρτυρίας. 

Επιχείρηση «Deny Flight».176 

Η επιχείρηση «Deny Flight» ήταν μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ που 

ξεκίνησε στις 12 Απριλίου 1993, με την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων 

σύμφωνα με το ψήφισμα του ΟΗΕ πάνω από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τα ΗΕ και το 

                                            
174 Ο Κος Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι έγινε ο έκτος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 

Εθνών την 1η Ιανουαρίου 1992, όταν ξεκίνησε μια πενταετή θητεία. Κατά τη στιγμή του 
διορισμού του από τη Γενική Συνέλευση στις 3 Δεκεμβρίου 1991, ο Κος Μπούτρος Γκάλι ήταν 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου από τον Μάιο του 
1991 και είχε υπηρετήσει ως Υπουργός Εξωτερικών από τον Οκτώβριο του 1977 μέχρι και το 
1991. United Nations Homepage - About the UN Secretariat-Secretary General-Former 
Secretaries-General, “Boutros Boutros-Ghali,” United Nations Homepage, 
http://www.un.org/sg/formersg/ghali.shtml 

175 H εγκριθείσα απόφαση 816(1993) της 31ης Μαρτίου του 1993 αναφέρει «... 
εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη, επτά ημέρες μετά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, 
ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων, να λάβουν, 
υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας και με την επιφύλαξη για στενό συντονισμό με τον 
Γενικό Γραμματέα και τη UNPROFOR. Όλα τα απαραίτητα μέτρα στον εναέριο χώρο της 
Δημοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, σε περίπτωση περαιτέρω παραβιάσεων για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση των πτήσεων ……….». MAJ. Miller, 31. 

 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
816(1993),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/816%281993%29  

176 Η επιχείρηση «Deny Flight» 12 Απριλίου 1993 με 21 Δεκεμβρίου 1995, ως συνέχεια 
της επιχείρησης «SKY MONITOR», τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ επέβαλαν ζώνη απαγόρευσης 
πτήσεως πάνω από τη Βοσνία κατόπιν εντολής Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών. Μεταγενέστερες προσθήκες στην επιχείρηση περιελάμβαναν αποστολές Αεροπορικής 
Υποστήριξης για τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και αεροπορικές επιδρομές για την 
υποστήριξη των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Την 28η Φεβρουαρίου 1994 το ΝΑΤΟ ενεπλάκει για 
πρώτη φορά στην ιστορία του, όταν Νατοϊκά αεροσκάφη κατέρριψαν τέσσερα Σερβοβοσνιακά 
μαχητικά τα οποία εκτελούσαν αποστολή βομβαρδισμού παραβιάζοντας τη No-Fly Zone. 
NATO Allied Command Operations Homepage, “NATO’s Operations 1949 – Present,” NATO 
Allied Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/816%281993%29
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ΝΑΤΟ επέκτειναν αργότερα την αποστολή της επιχείρησης, για να συμπεριλάβουν 

τις αποστολές παροχής εναέριας υποστήριξης (CAS) στα στρατεύματα του ΟΗΕ 

στη Βοσνία (UNPROFOR). Για τη διεξαγωγή των αεροπορικών αυτών επιθέσεων 

απαιτείτο ταυτόχρονη έγκριση τόσο του ΟΗΕ όσο και του ΝΑΤΟ. 177,178Δώδεκα 

μέλη του ΝΑΤΟ συνείσφεραν δυνάμεις στην επιχείρηση αυτή. 

Η επιχείρηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολέμου 

στη Βοσνία από το ΝΑΤΟ. Επακόλουθο της συνεργασίας αυτής ήταν το ΝΑΤΟ να 

εμπλακεί για πρώτη φορά στην ιστορία του σε πολεμική αποστολή.179 Τον Απρίλιο 

του 1994, τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ βομβάρδισαν στόχους κοντά στην Gorazde 

κατόπιν αιτήσεως του διοικητού της UNPROFOR βάσει της εντολής 836(1993) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας.180 Αυτές οι δεσμεύσεις έδειξαν ότι το ΝΑΤΟ είχε 

προσαρμοστεί στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Η συνεργασία μεταξύ των ΗΕ και 

του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βοήθησε επίσης τη λείανση του 

έδαφους για μελλοντικές κοινές επιχειρήσεις.181 Παρά το γεγονός ότι βοήθησε στη 

δημιουργία σχέσεων ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, η μη έγκριση παροχής εναέριας 

υποστήριξης της UNPROFOR από τη πλευρά του ΟΗΕ, σε κάποιες περιπτώσεις 

οδήγησε σε σύγκρουση των δύο οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές 

εντάσεις επί του θέματος προέκυψαν μετά την αιχμαλωσία στρατιωτών των 

ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ από τη Σέρβο-Βοσνιακή πλευρά ως απάντηση 

σε βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη περιοχή. 

                                            
177 Close Air Support. 

178 Απαιτείτο η έγκριση τόσο του ΟΗΕ όσο και του ΝΑΤΟ για την εκτέλεση αυτών των 
αποστολών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδειχθούν τελικά αποτελεσματικοί. Βλέπε 
ανάλυση επί του παρόντος κειμένου. 

179 Η πρώτη σοβαρή παραβίαση της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων ήρθε στις 28 
Φεβρουαρίου 1994, όταν έξι Σέρβικα αεροσκάφη J-21 Galeb βομβάρδισαν ένα βοσνιακό 
εργοστάσιο. Νατοϊκά F-16 κατέρριψαν τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη πάνω από τη Μπάνια 
Λούκα. Η εναέρια αυτή μάχη ήταν η πρώτη πολεμική εμπλοκή κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης «Deny Flight». Βλέπε υποσημείωση 147. 

180 Τον Απρίλιο του 1994, οι Σέρβο-Βοσνιακές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην 
ασφαλή περιοχή του ΟΗΕ Gorazde. Αρχικά, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Ουίλιαμ Πέρι 
δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «δεν θα μπουν στον πόλεμο για να σταματήσουν 
τους Σέρβους. Επίσης άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι υποβάθμισαν δημοσίως τη δυνατότητα 
χρήσης αεροπορικών επιδρομών. Αρκετές ημέρες μετά την επίθεση ωστόσο, μια σειρά από 
στρατιώτες της UNPROFOR τραυματίστηκαν και ένας σκοτώθηκε από Σέρβους. Έτσι, Μάικλ 
Ρόουζ, ο διοικητής της UNPROFOR, ζήτησε αεροπορική υποστήριξη από το ΝΑΤΟ στο 
πλαίσιο της απόφασης 836(1993) του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών. United Nations Security 
Council  Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 836 (1993),” United Nations 
Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/836%281993%29  

181 Όουεν, 105 & 401. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/836%281993%29


- 75 - 

 

Η επιχείρηση «Deny Flight» διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια 

και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύρραξης. Οι 

ζώνες απαγόρευσης πτήσεων αποδείχθηκαν επιτυχείς στην πρόληψη 

χρησιμοποίησης των αεροπορικών δυνάμεων από οποιαδήποτε πλευρά στη 

σύγκρουση. Επιπλέον, οι αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της 

επιχείρησης «Deny Flight» οδήγησαν στην μετέπειτα επιχείρηση του ΝΑΤΟ 

«Deliberate Force», μιας μαζικής εκστρατείας αεροπορικών βομβαρδισμών του 

ΝΑΤΟ στη Βοσνία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη λήξη του πολέμου.182 

Επιβολή της No-Fly-Zone (NFZ). 

Η επιχείρηση επιβολής NFZ ήταν μια, κατά γενική ομολογία, επιτυχής 

επιχείρηση όσον αφορά την πρόληψη πτήσεων αεροσκαφών σταθερών 

πτερυγίων, τα οποία πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Βοσνίας. Κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης «Sky Monitor», ο μέσος όρος παραβιάσεων με 

αεροσκάφη σταθερών πτερύγων ήταν κατά μέσο όρο είκοσι το μήνα, ενώ κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης «Deny Flight» ο μέσος όρος ήταν μόλις τρεις. 183 Κατά τη 

διάρκεια της σύγκρουσης, υπήρχαν κατ’ εκτίμηση 32 αεροσκάφη σταθερών 

πτερύγων στη Βοσνία, τα οποία ανήκαν στον Εθνικό Στρατό της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Σέρβων. Η πρώτη σοβαρή 

παραβίαση της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 1994, 

όταν έξι Σερβικά αεροσκάφη J-21 Galeb βομβάρδισαν ένα Βοσνιακό 

                                            
182 Οι επιχειρήσεις «DEADEYE» 30 έως 31 Αυγ. 1995 και «DELIBERATE FORCE» 5 

έως 14 Σεπ. 1995 ξεκίνησαν μετά από την ένοπλη επίθεση η οποία προκάλεσε μεγάλες 
απώλειες ζωών στην αγορά του Σεράγεβο. Μετά από αίτηση των Ειρηνευτικών δυνάμεων του 
ΟΗΕ οι αεροπορικές επιδρομές ξεκίνησαν στις 30 Αυγούστου εναντίων των σερβοβοσνιακών 
δυνάμεων, επιχείρηση «DEADEYE». Όταν η παύση των βομβιστικών επιθέσεων απέτυχε στο 
να επιβάλει στους Σερβοβόσνιους να συμμόρφωθούν με τις απαιτήσεις του ΟΗΕ για 
απόσυρση, ξεκίνησε η επιχείρηση «Deliberate Force» στοχεύοντας συστήματα διοίκησης και 
ελέγχου των Σερβοβόσνιακών δυνάμεων καθώς επίσης και εγκαταστάσεις πυρομαχικών. 
Αυτές οι αεροπορικές επιθέσεις ήταν ένας βασικός παράγοντας για να επανέλθουν οι Σέρβοι 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στον τερματισμό του πολέμου στη Βοσνία. NATO 
Allied Command Operations Homepage, “NATO’s Operations 1949 – Present,” NATO Allied 
Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 

183 Επιχείρηση «SKY MONITOR» 15 Οκτ. 1992 - 12 Απρ. 1993. Τα αεροσκάφη του 
ΝΑΤΟ παρακολουθούσαν την No-Fly Zone που είχε ορισθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τις πτήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών των αντιμαχόμενων 
παρατάξεων πάνω στη Βοσνία κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία. Την επιχείρηση αυτή ακολούθησε η επιχείρηση επιβολής της απαγόρευσης 
πτήσεων «DENY FLIGHT». Ibid., 2. 
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εργοστάσιο.184 Η επέμβαση των αεροσκαφών επιτήρησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ 

είχε ως αποτέλεσμα να καταρριφθούν τέσσερα από τα έξι πάνω από τη Μπάνια 

Λούκα. Η εναέρια αυτή μάχη ήταν η πρώτη πολεμική εμπλοκή στη διάρκεια της 

επιχείρησης «Deny Flight» και η μοναδική σημαντική αέρος-αέρος εμπλοκή 

γενικότερα στη σύρραξη αυτή. Ίσως το πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο περιστατικό ήταν η πρώτη πολεμική εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην 

ιστορία του.  

Ενώ η «Deny Flight» ήταν σχετικά επιτυχής όσον αφορά τη διακοπή 

των πτήσεων των αεροσκαφών σταθερών πτερύγων, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ 

βρήκαν πολύ δύσκολο να σταματήσουν τις πτήσεις των ελικοπτέρων. Όλες οι 

πλευρές στη σύγκρουση χρησιμοποιούσαν ευρέως ελικόπτερα για στρατιωτικούς 

και μη σκοπούς, και μερικές από αυτές τις πτήσεις εγκρίνονταν από τον ΟΗΕ. 

Σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής που είχε εκδώσει το ΝΑΤΟ τα μαχητικά ήταν 

εξουσιοδοτημένα να καταρρίψουν ελικόπτερα που είχαν διαπράξει οποιουδήποτε 

είδους εχθρική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μαχητικά του ΝΑΤΟ είχαν 

εντολές να αναγκάσουν τα ελικόπτερα να προσγειωθούν ή να εγκαταλείψουν τη 

ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Τυπικά, τα ελικόπτερα στο εναέριο χώρο της 

Βοσνίας συμμορφώνονταν με αυτές τις οδηγίες και προσγειώνονταν αλλά στη 

συνέχεια απογειώνονταν και πάλι μόλις οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αποχωρούσαν. 

Επιπλέον οι παραπλανητικές σημάνσεις που έφεραν τα ελικόπτερα αυτά 

περιέπλεκαν περαιτέρω τη κατάσταση για τους πιλότους του ΝΑΤΟ. Πολλά από τα 

ελικόπτερα έφεραν σημάνσεις έτσι ώστε να μοιάζουν με εκείνα των οργανισμών 

που το κέντρο πτήσεων συντονισμού του ΟΗΕ στο Ζάγκρεμπ είχε δώσει άδεια να 

πετάξουν μέσα στη NFZ.185 Ως αποτέλεσμα των κανόνων εμπλοκής και των 

δυσκολιών διευκρίνησης των αεροσκαφών, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αποδείχθηκαν 

ανίκανες να σταματήσουν πλήρως τις μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις ελικοπτέρων, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα τεκμηριωμένο σύνολο 3300 παραβιάσεων κατά τη 

διάρκεια της σύγκρουσης.186 

                                            
184 ΝΑΤΟ Homepage - Newsroom Speeches & transcripts, “Speech by NATO Secretary 

General, Mr. Javier Solana at the Library of Congress in Washington D.C,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_25197.htm?selectedLocale=en 

185. NATO, 4-9. 

186 MAJ Miller, 30. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_room.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions.htm
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Γενικά όμως παρά τις όποιες δυσκολίες και προβλήματα προέκυψαν 

με τη πρόοδο των επιχειρήσεων και παρότι τελικά η συμμαχία δεν μπόρεσε να 

αποτρέψει πλήρως τη διεξαγωγή πτήσεων ελικοπτέρων από τους 

αντιμαχόμενους, μπορεί να λεχθεί ότι η εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε ότι αφορά τον 

έλεγχο του εναερίου χώρου της Βοσνίας και τη συνεργασία του με τα ΗΕ ήταν 

επιτυχής και οι αντικειμενικοί σκοποί των επιχειρήσεων αυτών επιτεύχθηκαν. 

Επίσης και στις δύο αυτές επιχειρήσεις αποδείχθηκε η ικανότητα του ΝΑΤΟ να 

αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις τα μέσα που 

αυτό διαθέτει, καθώς επίσης και τις τεχνολογικά εξελιγμένες δυνατότητες που αυτά 

έχουν, επιτρέποντας στη συμμαχία να αναλαμβάνει αποστολές που σχεδόν 

κανένας άλλος αμυντικός σχηματισμός παγκοσμίως δεν μπορούσε να αναλάβει. 

Αυτό καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της συμμαχίας και το σημαντικό ρόλο που 

ενδέχεται να της ανατεθεί στο μέλλον, από τον ΟΗΕ, προς επίλυση κρίσεων ανά 

την υφήλιο. 

Η Εναέρια Υποστήριξη και οι Μετέπειτα Αεροπορικές Επιδρομές. 

Ακόμη και πριν από την έναρξη της επιχείρησης «Deny Flight» 

υπήρχε ένας αριθμός αξιωματούχων των ΗΠΑ, που πίεζε έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να 

αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο πόλεμο της Βοσνίας.187 Ακόμη και στα πλαίσια 

της προεκλογικής εκστρατείας για τη προεδρία των ΗΠΑ, το 1992, ο υποψήφιος 

και μετέπειτα πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ανέφερε ότι πρόθεση του ήταν να ξεκινήσει 

αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Σέρβων της Βοσνίας προκειμένου να 

αποκαταστήσει τις βασικές συνθήκες ανθρωπισμού στη περιοχή.188 Όταν οι 

Σέρβο-Βόσνιοι απέρριψαν το Σχέδιο Βανς-Όουεν, στις 6 Μαΐου 1993, η κυβέρνηση 

Κλίντον και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενέτειναν αυτές τις απαιτήσεις και 

συζητούσαν πλέον ανοιχτά τη δυνατότητα εκτέλεσης αεροπορικών επιδρομών 

μεγάλης κλίμακας για τον εξαναγκασμό των Σέρβων στην αποδοχή του 

ειρηνευτικού σχεδίου.189 Τελικά, οι επιδρομές αυτές δεν εγκρίθηκαν, αλλά οι 

Αμερικανοί αξιωματούχοι έγινε πιο «δεκτικοί» στην ιδέα χρησιμοποίησης των 

                                            
187 Γενικότερα υπήρχε η άποψη για μεγαλύτερη εμπλοκή της συμμαχίας μέσο της 

εκτέλεσης αεροπορικών επιδρομών κυρίως αν όχι εξ ολοκλήρου εναντίων των Σέρβων. 
Όουεν, 229. 

188 Ibid., 46. 

189 Ibid., 116-178. 



- 78 - 

 

αεροπορικών δυνάμεων για επιβολή των αναγκαστικών μέτρων στις 

αντιμαχόμενες πλευρές. 

Τον Ιούνιο του 1993, εν μέρει ως απάντηση στην πίεση που του 

ασκούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το 

Ψήφισμα 836(1993) το οποίο εξουσιοδοτούσε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να 

παράσχουν εναέρια υποστήριξη στις δυνάμεις της UNPROFOR, κατόπιν όμως 

αιτήματος τους.190,191 Η διαδικασία για να ζητήσουν εναέρια υποστήριξη ήταν 

αρκετά περίπλοκη, δεδομένου ότι απαιτούσε διπλή έγκριση τόσο του ΟΗΕ όσο και 

του ΝΑΤΟ.192 Η έγκριση του ΟΗΕ δινόταν από την έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, 

κάνοντας τον συντονισμό σχεδόν αδύνατο δεδομένης της διαφοράς ώρας που 

υπήρχε. Η διαδικασία έγκρισης βελτιώθηκε αργότερα, όταν ο ΓΓ του ΟΗΕ 

Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι εξουσιοδότησε ειδικό αντιπρόσωπο στη Βοσνία, μέσα 

στα καθήκοντα του οποίου ήταν να εγκρίνει τις αποστολές αυτές. Ακόμα όμως και 

μετά από την απλοποίηση αυτή, η διπλή έγκριση παρέμενε πρόβλημα μειώνοντας 

την αποτελεσματικότητα της εναέριας υποστήριξης που παρείχε το ΝΑΤΟ στις 

δυνάμεις της UNPROFOR. 

Λόγω των ανωτέρω δυσκολιών η συμμαχία δεν κατάφερε να 

εκπληρώσει καμία αποστολή εναέριας υποστήριξης για αρκετούς μήνες. Παρ 'όλα 

αυτά, το ΝΑΤΟ άρχισε σύντομα τον περαιτέρω σχεδιασμό για μια τρίτη επιχείρηση 

αεροπορικών επιδρομών, πλάνο που είχε την άμεση υποστήριξη των ΗΠΑ.193 Το 

ΝΑΤΟ σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της επιχείρησης «Deny Flight» 

προκειμένου να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις τον Αύγουστο του 1993 

                                            
190 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “ S/RES 

836(1993),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/836%281993%29 

 MAJ Miller, 34. 

191 «Τον Ιούνιο του 1993, οι Σερβικές επιθέσεις στην «ασφαλή περιοχή» στη 
Σρεμπρένιτσα οδήγησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση των 
αεροπορικών δυνάμεων για την υποστήριξη της UNPROFOR κατά την εκτέλεση της εντολής 
του Το ψήφισμα δημιουργήσε μια "διπλή συμφωνία κλειδί" μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και 
ΝΑΤΟ στον τακτικό έλεγχο της αεροπορικής δύναμης για αντιμετώπιση των Σερβικών 
επιθέσεων. Η διάταξη αυτή αποδείχθηκε δύσκολη για την Ουάσιγκτον, καθώς ο ΟΗΕ ήταν 
εξαιρετικά απρόθυμος να εγκρίνει όποια αποτελεσματική χρήση ένοπλης βίας από τη πλευρά 
του ΝΑΤΟ……….». U.S DEPARTMENT OF STATE - OFFICE of the HISTORIAN Home - 
Milestones - 1993–2000, “The War in Bosnia 1992–1995,” U.S DEPARTMENT OF STATE, 
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/bosnia 

192 Sperling and Webber, 493. 

193 Όουεν, 122. 

https://history.state.gov/
https://history.state.gov/milestones
https://history.state.gov/milestones/1993-2000
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/bosnia
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ως μέρος ενός σχεδίου για τον τερματισμό της πολιορκίας του Σεράγεβο. Μετά 

από διπλωματική παρέμβαση, το σχέδιο δεν εκτελέστηκε, αλλά δημιουργήθηκε 

ένα προηγούμενο για την πιθανή χρήση των αεροπορικών επιδρομών στο μέλλον. 

Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1994, μετά από τον βομβαρδισμό στην αγορά του 

Σεράγεβο, το ΝΑΤΟ εξέδωσε τελεσίγραφο προς τους Σέρβους να αποσύρουν όλα 

τα βαρέα όπλα τους γύρω από το Σεράγεβο ειδάλλως θα προχωρούσε στον 

βομβαρδισμό τους. Οι Σέρβοι της Βοσνίας συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του 

ΝΑΤΟ και οι αεροπορικές επιδρομές τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν. 

Η Επίθεση στο Gorazde. 

Τον Απρίλιο του 1994, οι Σέρβο-Βοσνιακές δυνάμεις εξαπέλυσαν 

επίθεση στην ασφαλή περιοχή Gorazde του ΟΗΕ. Αρχικά, ο Αμερικανός 

Υπουργός Άμυνας William Perry δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «δεν 

θα μπουν στον πόλεμο για να σταματήσουν τους Σέρβους από το να καταλάβουν 

το Gorazde», ενώ άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι «υποβάθμισαν» δημοσίως την 

επιλογή των αεροπορικών επιδρομών. Αρκετές ημέρες μετά την επίθεση ωστόσο, 

ένας μικρός αριθμός στρατιωτών της UNPROFOR τραυματίστηκε και ένας 

σκοτώθηκε από Σέρβους παραστρατιωτικούς. Το παραπάνω γεγονός ανάγκασε 

τον Στρατηγό Μαικλ Ρόουζ, διοικητή της UNPROFOR να ζητήσει την εναέρια 

υποστήριξη του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του ψηφίσματος 836(1993). 

Στις 10 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος, δύο αεροσκάφη του ΝΑΤΟ 

βομβάρδισαν Σερβικούς στόχους.194 Την επόμενη μέρα, δύο άλλα αεροσκάφη του 

ΝΑΤΟ βομβάρδισαν στόχους στην περιοχή. Την ίδια ημέρα, ο Στρατηγός 

Μλάντιτς, διοικητής του Σέρβο-Βοσνιακού στρατού, διατύπωσε απειλές 

αναφέροντας ότι θα προβεί σε κατάρριψη των Νατοϊκών αεροσκαφών και ότι δεν 

μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της UNPROFOR. Πραγματοποιώντας τις 

απειλές του ο Μλάντιτς διέταξε τις δυνάμεις του να συλλάβουν 150 στρατιώτες των 

ειρηνευτικών δυνάμεων της UNPROFOR ως ομήρους και απείλησε ότι αν το 

ΝΑΤΟ δεν σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές θα τους εκτελούσε ως 

αντίποινα. Οι στρατιώτες προερχόταν κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Γαλλία, χώρες οι οποίες πίεσαν για τον άμεσο τερματισμό των επιδρομών από 

                                            
194 Ibid., 302. 
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φόβο για την ασφάλεια του προσωπικού τους. Για να καθησυχάσει τις Βρετανικές 

και Γαλλικές ανησυχίες, το ΝΑΤΟ σταμάτησε για λίγο τις επιχειρήσεις, αλλά στις 15 

Απριλίου, σε απάντηση στις Σερβικές επιθέσεις τα αεροσκάφη του ξεκίνησαν και 

πάλι αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. 

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν το Gorazde ως ασφαλή περιοχή 

και να εξαναναγκάσουν τους Σέρβους να τιμήσουν τις συμφωνίες, το ΝΑΤΟ και ο 

ΟΗΕ εξέδωσαν τελεσίγραφο, στις 22 Απριλίου, προς τις Σερβικές δυνάμεις της 

Βοσνίας να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και να αποσύρουν τις δυνάμεις τους 

διαφορετικά θα ερχόταν αντιμέτωποι με πρόσθετες αεροπορικές επιδρομές. Οι 

Σέρβοι συμμορφώθηκαν με το τελεσίγραφο, αποσύροντας τα βαρέα όπλα τους και 

το ΝΑΤΟ έπαυσε τις αεροπορικές επιδρομές στη περιοχή γύρω από το Gorazde. 

Σεράγεβο. 

Τον Φεβρουάριο του 1994, όταν η συμμαχία είχε αρχίσει να 

διατυπώνει τις πρώτες απειλές για αεροπορικές επιδρομές, το ΝΑΤΟ είχε 

δημιουργήσει μία ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Σεράγεβο στην οποία γινόταν 

συλλογή οπλισμού των αντιμαχόμενων. Στις 5 Αυγούστου, οι Σέρβο-Βόσνιοι 

υφάρπαξαν πολλά όπλα από το σημείο συλλογής Illidža κατά σαφή παραβίαση 

της συμφωνίας. Ως απάντηση στην επίθεση, ο ΟΗΕ ζήτησε εκ νέου την 

αεροπορική υποστήριξή του ΝΑΤΟ και μετά από μερικές αεροπορικές προσβολές 

οι Σέρβοι επέστρεψαν τα όπλα που είχαν υφαρπάξει από τη περιοχή συλλογής. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου, η UNPROFOR ζήτησε και πάλι την αεροπορική 

υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Σεράγεβο μετά από Σερβικές δυνάμεις σε 

Γαλλικό τεθωρακισμένο όχημα. Η απάντηση στο αίτημα της UNPROFOR ήρθε με 

την μορφή δυο Βρετανικών αεροσκαφών, τα οποία σε απάντηση, χτύπησαν 

Σέρβικους στόχους στη περιοχή. 

Η Επίθεση στο Bihać και η Βομβιστική Επίθεση στη Udbina. 

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1994, κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας του Bihać, η Μουσουλμανική-Κροατική Ομοσπονδία ξεκίνησε μια 

μεγάλη επίθεση γύρω από αυτό. Οι Σέρβοι αντεπιτέθηκαν και για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων τους άρχισαν αεροπορικές επιδρομές. Τα αεροσκάφη 

απογειώνονταν από ένα πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Udbina, που 



- 81 - 

 

βρίσκεται στη Δημοκρατία της Σερβικής Κράινα. Τα Σέρβικα αεροσκάφη 

χρησιμοποιούσαν βόμβες Ναπάλμκαι βόμβες διασποράς. 195,196 Οι επιθέσεις ήταν 

μια σαφής παραβίαση της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, καθώς επίσης και του 

Δικαίου Ενόπλων συρράξεων. Το ΝΑΤΟ προσπάθησε να αντιδράσει δυναμικά, 

αλλά δεν του επιτρέπονταν να εκτελέσει αποστολές στο Κροατικό εναέριο χώρο. 

Λόγω της εγγύτητας του Bihać με τη συνοριακή γραμμή, τα Σέρβικα αεροσκάφη 

μπορούσαν να επιτεθούν και στη συνέχεια να επιστρέψουν πίσω στην Κροατία 

πριν προλάβουν να αναχαιτισθούν από τα Νατοϊκά αεροσκάφη επιφυλακής. Ως εκ 

τούτου η συμμαχία ήταν ανίκανη να αντιδράσει. Σε αναγνώριση της κατάστασης, 

το ΣΑ ενέκρινε το Ψήφισμα 958(1994), το οποίο εξουσιοδοτούσε τα αεροσκάφη 

του ΝΑΤΟ να εκτελούν αποστολές και στον εναέριο χώρο της Κροατίας.197 Στις 21 

Νοεμβρίου, το ΝΑΤΟ εκτέλεσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο Udbina. Η 

επιδρομή αυτή στην οποία συμμετείχαν 39 αεροσκάφη, ήταν η μεγαλύτερη 

αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ ως εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, 

επικρίθηκε, ως «κεφαλή καρφίτσας» διότι έκανε μικρή ουσιαστικά ζημιά στις 

Σερβικές δυνατότητες, απενεργοποιώντας προσωρινά τους διαδρόμους 

προσγείωσης του αεροδρομίου. Μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό στη Udbina, 

το ΝΑΤΟ συνέχισε τις επιδρομές. Οι Σέρβοι αντιδρώντας στις επιδρομές αυτές 

συνέλαβαν 250 στρατιώτες της UNPROFOR ως ομήρους. Γενικά αντιμετώπισαν 

του ομήρους αρκετά καλά, παρόλο που τους χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινες 

ασπίδες σε αρκετές περιπτώσεις.198 

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές σε Otoka και Dvor, οι Σερβικές 

δυνάμεις της Βοσνίας συνέχισαν να στοχεύουν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ 

ταυτόχρονα συνέχιζαν τις επιχειρήσεις στο θύλακα του Bihać. Σε απάντηση αυτής 

                                            
195 Οι βόμβες Ναπάλμ και διασποράς θεωρούνται απαγορευμένα όπλα σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο ενόπλων συρράξεων. Jean – Marie Henckaerts, Μελέτη για το Εθιμικό Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο Μια Συνεισφορά στη Κατανόηση και το Σεβασμό των Κανόνων Δικαίου 
των Ενόπλων Συρράξεων (Αθήνα: Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης Παντείου Πανεπιστημίου, 2007), 20. 

196 Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα, “Το Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Δυνάμεων 
Κεφάλαιο 17 στον τόμο Αντωνόπουλου Κ., Μαγκλιβέρα Κ., (επιμ.), Δίκαιο Διεθνούς Κοινωνίας 
(Νομική Βιβλιοθήκη, 2011), 555. 

197 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
958(1994),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/958%281994%29 

198 UN Homepage-Former Yugoslavia-UNPROFOR, “ UNITED NATIONS PROTECTION 
FORCE BACKGROUND,” UN Homepage 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_b.htm 
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της αυξανόμενης απειλής αλλά και των όμηρων που είχαν στη κατοχή τους οι 

Σέρβοι, το ΝΑΤΟ ανέστειλε τις πτήσεις στις 2 Δεκεμβρίου. Λίγο μετά την αναστολή 

των πτήσεων, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ διαπραγματεύτηκε 

εκεχειρία τεσσάρων μηνών στη Βοσνία. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες 

παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, τα περισσότερα από τα μέρη της 

σύγκρουσης τη σεβάστηκαν. Οι μειωμένες εντάσεις που προέκυψαν από την 

κατάπαυση του πυρός αλλά και η παύση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του 

ΝΑΤΟ οδήγησαν τελικά στην απελευθέρωση των περισσότερων από τους 

ομήρους της UNPROFOR στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. 

Η Επέκταση της Αεροπορικής Εκστρατείας του ΝΑΤΟ. 

Παρά το γεγονός ότι το 1994 ολοκληρώθηκε ειρηνικά με την 

κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με την εκεχειρία Κάρτερ, το ΝΑΤΟ συνέχισε το 

σχεδιασμό νέων επιχειρήσεων. Αμφότεροι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και των ΗΕ 

πίστευαν ότι μετά την κατάπαυση του πυρός η οποία έληγε το Μάρτιο, οι 

συγκρούσεις θα συνεχισθούν. Ως εκ τούτου το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την κατάρτιση 

σχεδίων για νέες αεροπορικές δραστηριότητες. Στα τέλη Δεκεμβρίου, εκπονήθηκε 

ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Dead Eye» που αποσκοπούσε στην εξάλειψη της 

αντιαεροπορικής (Α-Α) άμυνας των Σέρβων. Μέσα στους επόμενους μήνες, ο 

σχεδιασμός για την επιχείρηση «Dead Eye» σταδιακά εξελίχθηκε στο σχέδιο για 

την Επιχείρηση «Deliberate Force», ένα μαζικό αεροπορικό βομβαρδισμό 

Σερβικών στόχων που τελικά πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1995.199 

Ο Βομβαρδισμός του Πάλε και η Κρίση των Ομήρων. 

Με τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός και, όπως αναμενόταν, οι 

συγκρούσεις ξεκίνησαν και πάλι. Σταδιακά οι Μουσουλμανικές δυνάμεις ξεκίνησαν 

μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στην περιοχή του Σεράγεβο. Σε απάντηση στην 

επίθεση αυτή, οι Σέρβο-Βόσνιοι κατάσχεσαν βαρέα όπλα από φυλασσόμενο 

αποθηκευτικό χώρο των ΗE, και άρχισαν να βομβαρδίζουν στόχους. Ως αντίποινα 

για τις ενέργειες αυτές, ο διοικητής του ΟΗΕ, Αντιστράτηγος Rupert A. Smith 

ζήτησε αεροπορικές επιθέσεις από το ΝΑΤΟ. Έτσι η συμμαχία σε ανταπόκριση 

                                            
199 NATO Allied Command Operations Homepage, “NATO’s Operations 1949 – Present,” 

NATO Allied Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 
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στην ανωτέρα αίτηση εκτέλεσε αεροπορικές επιδρομές στις 25 και στις 26 Μαΐου 

1995. Οι Σέρβοι στη συνέχεια συνέλαβαν 377 UNPROFOR ομήρους και τους 

χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινες ασπίδες για διάφορους στόχους στη Βοσνία, 

αναγκάζοντας το ΝΑΤΟ να τερματίσει τις επιδρομές. 

Η Σφαγή στη Σρεμπρένιτσα. 

Στις 6 Ιουλίου του 1995, ο Σέρβο-Βοσνιακός στρατός εξαπέλυσε 

επίθεση στη ασφαλή περιοχή του ΟΗΕ τη Σρεμπρένιτσα. Τα Ολλανδικά 

ειρηνευτικά στρατεύματα στην περιοχή αιτήθηκαν την συνδρομή εναέριας 

υποστήριξης του ΝΑΤΟ σε απάντηση στην επίθεση, αλλά τελικά το αίτημα δεν 

έγινε δεκτό για δυο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι οι Σέρβοι δεν έκαναν χρήση 

βαρέων όπλων και ο δεύτερος ήταν ο φόβος για μια άλλη νέα κρίση ομήρων. Στις 

10 Ιουλίου, οι συγκρούσεις εντάθηκαν, οι Ολλανδοί στρατιώτες ζήτησαν εν νέου 

αεροπορική υποστήριξη από το ΝΑΤΟ, αλλά λόγω προβλημάτων επικοινωνίας και 

συντονισμού, η αίτηση δεν εγκρίθηκε μέχρι την επόμενη ημέρα.  

Στις 11 Ιουλίου, το ΝΑΤΟ προετοιμάστηκε για μια μεγάλης κλίμακας 

επιχείρησης στη Σρεμπρένιτσα με τη συμμετοχή 60 αεροσκαφών. Το πρώτο κύμα 

βομβάρδισε Σερβικές θέσεις στις παρυφές της πόλης. Λίγο αργότερα, ο Σέρβο-

Βοσνιακός στρατός συνέλαβε Ολλανδούς κυανόκρανους ως ομήρους και απείλησε 

να τους σκοτώσει αν το ΝΑΤΟ δεν ανακαλούσε τις επιθέσεις. Ο Ολλανδός 

Υπουργός Άμυνας τηλεφώνησε αμέσως στο κέντρο επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και 

απαίτησε το τερματισμό των επιθέσεων. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η 

Σρεμπρένιτσα είχε πέσει σε Σερβικά χέρια. Οι δυνάμεις αυτές ξεκίνησαν μια βίαιη 

εκστρατεία εθνοκάθαρσης που άφησε πίσω της περίπου 7.000 νεκρούς. Στον 

απόηχο αυτής της τραγωδίας, πολλοί παρατηρητές κατηγόρησαν το ΝΑΤΟ ότι δεν 

χρησιμοποιήσε τις αεροπορικές του δυνάμεις στον απαιτούμενο βαθμό για να 

αποτρέψει τη γενοκτονία. Η αίσθηση ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει 

χιλιάδες θανάτους ενεργώντας πιο δυναμικά είχε ως αποτέλεσμα να ενταθούν οι 

σχεδιασμοί για την Επιχείρηση «Deliberate Force».  
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Η Διάσκεψη του Λονδίνου.200 

Μετά τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, δεκαέξι χώρες συναντήθηκαν 

στη διάσκεψη του Λονδίνου, η οποία άρχισε στις 21 Ιουλίου 1995, προκειμένου να 

εξετάσουν τη πολιτική που θα ακολουθούσαν σε οτι αφορά τον εμφύλιο στη 

Βοσνία. Ως αποτέλεσμα του συνεδρίου, ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι 

έδωσε στο Στρατηγό Bernard Janvier, το στρατιωτικό διοικητή του ΟΗΕ, την 

αρμοδιότητα να αιτείται αεροπορικούς βομβαρδισμούς χωρίς τη προηγούμενη 

διαβούλευση με πολιτικούς αξιωματούχους του ΟΗΕ.201 Το Βορειοατλαντικό 

Συμβούλιο και ο ΟΗΕ συμφώνησαν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές 

επιδρομές του ΝΑΤΟ σε απάντηση στις επιθέσεις σε οποιαδήποτε από τις 

ασφαλείς περιοχές στη Βοσνία.202 Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συμφώνησαν 

κατ 'αρχήν στη χρήση μεγάλης κλίμακας αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ για 

την αντιμετώπιση μελλοντικών Σερβικών επιθετικών πράξεων.203 

Επιχείρηση «Deliberate Force». 

Στις 28 Αυγούστου 1995, βλήμα όλμου έπεσε σε μια αγορά του 

Σεράγεβο, σκοτώνοντας 37 ανθρώπους.204 Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν 

τις Σέρβο-Βόσνιες δυνάμεις για την επίθεση. Ο Ναύαρχος Leighton W. Smith 

διοικητής του NATO, πρότεινε η συμμαχία να ξεκινήσει σε αντίποινα αεροπορικές 

επιδρομές εναντίον των Σέρβων στο πλαίσιο του σχεδίου που είχε καταρτισθεί για 

την επιχείρηση «Deliberate Force». Στις 30 Αυγούστου 1995, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε 

επίσημα την επιχείρηση «Deliberate Force» μίας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης 

αεροπορικού βομβαρδισμού Σερβικών στόχων στη Βοσνία. Αυτή η επιχείρηση 

αντικατέστησε εν μέρη την επιχείρηση «Deny Flight», η οποία όμως παρέμενε 

                                            
200 MAJ Miller, 34. 

201 Ibid., 35. 

202 Γενικός στα αρχικά στάδια της κρίσης υπήρχε διαφωνία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΟΗΕ ως 
προς της χρήση αεροπορικών επιθέσεων που θα αποσκοπούσαν στην συμμόρφωση των 
εμπόλεμων με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Όουεν, 229. 

203 Μετά την διάσκεψη του Λονδίνου αποφασίστηκε όπως σχεδιαστεί μιας περιορισμένης 
κλίμακας αεροπορικής επιχείρησης εναντίων Σερβικών θέσεων στη Βοσνία προκειμένου η 
πλευρά αυτή να αποδεχθεί και υιοθετήσει τα ψηφίσματα των ΗΕ. Ο χρόνος έναρξης της 
επιχείρησης θα είχε να κάνει με την επόμενη σοβαρή πρόκληση από τη Σερβική πλευρά, 
βάσει απόφασης μεταξύ NAC και FCUNPF. MAJ Miller, 35. 

204 Η βομβιστική αυτή επίθεση αποτέλεσε το «TRIGGER POINT» για την εκτέλεση της 
επιχείρησης «Deliberate Force». Ibid., 35. 
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ακόμα ενεργή. Έως τις 20 Σεπτεμβρίου 1995, όταν η επιχείρηση «Deliberate 

Force» έλαβε τέλος ο ρόλος που διαδραμάτισε η επιχείρηση «Deny Flight» ήταν 

ελάχιστος. Στις 8 Οκτωβρίου 1995 ο ΟΗΕ ζήτησε αεροπορική υποστήριξη σε 

περιοχή κοντά στη Tuzla. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, τα αεροσκάφη 

του ΝΑΤΟ δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν τους στόχους τους, αλλά στις 9 

Οκτωβρίου, στην τελευταία πολεμική εμπλοκή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 

«Deny Flight», τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ επέστρεψαν και κατέστρεψαν ένα 

Σέρβικό σταθμό διοίκησης και ελέγχου. 

Τερματισμός επιχείρησης «Deny Flight». 

Μετά την έγκριση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Dayton, η 

επιχείρησης «Deny Flight» δεν ήταν πλέον αναγκαία.205 Στις 15 Δεκεμβρίου 1995, 

το ΣΑ των ΗΕ, τερμάτισε επισήμως τα ψηφίσματα που ενέκριναν την επιχείρηση 

και στις 16 Δεκεμβρίου, το NAC συμφώνησε στο τερματισμό της με ημερομηνία 

έναρξης την 20η Δεκεμβρίου. Πολλές από τις δυνάμεις που τους είχε ανατεθεί η 

διεξαγωγή της επιχείρησης αυτής διατέθηκαν εκ νέου από τη συμμαχία στη νέα 

επιχείρηση «Decisive Endeavor», που αποσκοπούσε στη παροχή υποστήριξης 

στις ειρηνευτικές δυνάμεις IFOR στη Βοσνία.206,207 

Μετέπειτα Νατοϊκές Αποστολές Σταθεροποίησης. 

Το τελικό κείμενο της συμφωνίας του Dayton υπογράφηκε στο Παρίσι 

14 Δεκεμβρίου του 1995. Ακολούθησε το ψήφισμα 1031(1995) του ΣA του ΟΗΕ 

για τη σύσταση από το ΝΑΤΟ Πολυεθνικής Στρατιωτικής Δύναμης με ζώνη 

                                            
205 U.S. Department of State - Fact Sheet Released by the Office of the Spokesman, 

“Summary of the General Framework Agreement November 30 1995,” Office of the 
Spokesman U.S. Department of State, http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-summ.htm 

206 Επιχείρηση «JOINT ENDEAVOUR» 20 Δεκ. 1995 έως 20 Δεκ. 1996, Η πρώτη 
επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης του NATO. Η Δύναμη Υλοποίησης (IFOR) είχε ως 
αποστολή την εφαρμογή των στρατιωτικών πτυχών της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία 
(διαχωρισμός των αντιμαχόμενων παρατάξεων και δημιουργία ασφαλών συνθηκών για την 
εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που συνδέονται με την ειρηνευτική συμφωνία). Περίπου 
60.000 στρατιώτες από 16 μέλη του ΝΑΤΟ και 17 μη-κράτη μέλοι, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρωσίας συμμετείχαν αρχικά στην IFOR. NATO Allied Command Operations Homepage, 
“NATO’s Operations 1949 – Present,” NATO Allied Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 

207 Με την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Dayton Peace το Δεκέμβριο του 
1995, το NATO απέστειλε αμέσως με εντολή του ΟΗΕ δύναμη υλοποίησης (IFOR) που 
αποτελείτο από περίπου 60.000 στρατιώτες. ΝΑΤΟ Homepage - NATO A-Z, “NATO 
operations and missions Last updated 17 Sep. 2015,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm 
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ευθύνης τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και ονομασία Implementation Force (IFOR), η 

οποία από το Δεκέμβριο του 1996 αντικαταστάθηκε από την Stabilization Force 

(SFOR).208,209  

Η επιχείρηση έλαβε την κωδική ονομασία «JOINT ENDEAVOR» και 

ήταν τύπου «Υποστήριξης της Ειρήνης» σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΗΕ.210 

Οι τελικοί πολιτικοί στόχοι της επιχείρησης ήταν να συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος, να υποστηρίξει και συντονίσει τη διεθνή ανθρωπιστική 

προσπάθεια και πολιτική παρουσία, να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός σταθερού, 

δημοκρατικού, πολυεθνικού Κοσσυφοπεδίου και να στηρίξει την ανάπτυξη της 

Δύναμης Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η 

KFOR συνεργάστηκε και ταυτόχρονα παρείχε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στον 

ΟΗΕ, την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό τη στήριξη και την 

δημιουργία ενός δημοκρατικού, πολυεθνικού Κοσσυφοπεδίου. 

Με την πάροδο του χρόνου, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είχε 

αρχίσει να βελτιώνεται, το ΝΑΤΟ αναπροσάρμοσε την θέση της KFOR, με την 

σταδιακή μείωση της επιχειρησιακής δύναμης δημιουργώντας έτσι μια πιο ευέλικτη 

δύναμη η οποία εκτελούσε τα καθήκοντα βασιζόμενη στην ευελιξία και στις 

πληροφορίες, με σαφώς λιγότερα στατικά καθήκοντα. Ο ρυθμός και το επίπεδο 

των διαδοχικών μειώσεων των στρατευμάτων αποφασιζόταν από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αναλόγως με την εξελισσόμενη κατάσταση στη 

περιοχή υπό το νέο πρίσμα των συνθηκών ασφαλείας. Η διαδικασία αυτή 

εξελισσόταν βάσει των συνθηκών που επικρατούσαν όχι με γνώμονα το 

ημερολόγιο.211 

                                            
208 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 

1031(1995),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/958%281994%29 

209 Την επιχείρηση «Joint Endeavour» ακολούθησε το Δεκέμβριο του 1996 η αποστολή 
δύναμης 32,000 στρατιωτών με τη ονομασία Stabilisation Force (SFOR). ΝΑΤΟ Homepage - 
NATO A-Z, “NATO operations and missions Last updated 17 Sep. 2015,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm 

210 Φωτεινή Μπέλλου Παρουσίαση γραπτής μελέτης στο συνέδριο της Ανώτατης Διακλαδικής 
Σχολής Πολέμου, Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών στα Βαλκάνια (Θεσσαλονίκη: Δημοσιευμένα 
Πρακτικά Συνεδρίου, 2011), 62-63. 

211 NATO Kosovo Force Shaping the Change Home - About us, “ NATO's ROLE IN 
KOSOVO,” NATO Kosovo Force Shaping the Change Home, 
http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/natos-role-in-kosovo.aspx 
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Η Δύναμη Σταθεροποίησης (SFOR) που τη διαδέχθηκε σκοπό είχε να 

αποτρέψει τις εχθροπραξίες, να σταθεροποιήσει την ειρήνη και να συμβάλει στη 

δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος με την παροχή συνεχούς στρατιωτικής 

παρουσίας στην περιοχή ευθύνης της Νατοϊκής δύναμης.212 Ο επιθυμητός τελικός 

πολιτικός στόχος ήταν η εδραίωση της ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς περαιτέρω 

ανάγκη παρουσίας Νατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.213 

Η επιχείρηση διασφαλιζε, ότι όλα τα μέρη συμμορφώνονταν με τις στρατιωτικές 

απαιτήσεις της Γενικής Συμφωνίας Πλαισίου για την Ειρήνη (GFAP) σε σταθερή 

βάση, τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις ως μέσο για την 

επίλυση των πολιτικών και στρατιωτικών διαφορών τους, την ίδρυση αστικών 

δομών ικανών να αναλάβουν τις ευθύνες να συνεχισουν τη παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με την GFAP και τέλος τη δημιουργία συνθηκών που θα 

εξασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση του έθνους. Η 

αποστολή ήταν τύπου «Υποστήριξης της Ειρήνης» και συνεχίστηκε για εννέα 

χρόνια μέχρις έως ότου την ευθύνη για την ασφάλεια δόθηκε στην ΕE, τον 

Δεκέμβριο του 2004.214 

Το Αντίκτυπο και η Κληρονομιά των Νατοϊκών Επιχειρήσεων. 

Η επιχείρηση «Deny Flight» διήρκησε συνολικά 983 ημέρες και στο 

πλαίσιο της εκτελέστηκαν 100.420 έξοδοι αεροσκαφών από 12 χώρες του ΝΑΤΟ. 

Η επιχείρηση επέδειξε την ικανότητα και θέληση της συμμαχίας να αναλάβει μια 

αποστολή σε μία σύγκρουση ακόμα και εκτός περιοχής ευθύνης της. Πέρα από 

αυτήν την συμβολική δραση, η επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ είχαν σημαντικές συνέπειες 

για τη στρατιωτική πολιτική του ΝΑΤΟ, στις διεθνείς σχέσεις, και τον πόλεμο στη 

Βοσνία. 

                                            
212 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 

1088(1996),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1088%281996%29 

213 NATO SFOR Homepage - SFOR Mission, “SFOR MISSION Last updated 14 January 
2003,” NATO SFOR Homepage, http://www.nato.int/sfor/organisation/mission.htm 

214 Μπέλλου, 62-63. 

  ΝΑΤΟ SFOR Stabilisation Force Homepage - Mission, “SFOR MISSION Last updated 
14 January 2003,” ΝΑΤΟ SFOR Stabilisation Force Homepage, 
http://www.nato.int/sfor/organisation/mission.htm 
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Γενικότερα οι επιχειρήσεις που ανέλαβε το ΝΑΤΟ είχαν ως 

αποτέλεσμα σημαντικές εντάσεις στους κόλπους του. Οι επιχειρήσεις αυτές 

«εξανάγκασαν» τους συμμάχους να εξετάσουν το ζήτημα της στρατιωτικής 

ευθύνης του ΝΑΤΟ για τις αποστολές που δεν περιλαμβάνονται στο Άρθρο 5 της 

συμμαχίας και εκτός της παραδοσιακής περιοχής ευθύνης του. Οι διαφωνίες 

μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων σύμμαχων σχετικά με το πότε και το πώς θα 

χρησιμοποιούνται οι αεροπορικές δυνάμεις αυτής έκανε την εσωτερική διπλωματία 

της συμμαχίας προβληματική κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Πολλά από 

αυτά τα προβλήματα προέρχονταν από τις ανησυχίες των Ευρωπαϊκών κρατών 

για τις δυνάμεις που είχαν στο έδαφος της Βοσνίας και που κινδύνευαν από τις 

αντιμαχόμενες πλευρές.215 Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πίεσαν για αεροπορικές 

επιδρομές χωρίς να βάλουν τις δικές τους δυνάμεις στο έδαφος της Βοσνίας 

επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό.  

Η επιχείρηση «Deny Flight» βοήθησε επίσης στη διευθέτηση των 

μελλοντικών σχέσεων ΝΑΤΟ-ΟΗΕ.216 Οι δυσκολίες στη διαπραγμάτευση και 

συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων οργανισμών κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν αρκετές θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στις μεταξύ τους σχέσεις. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ΝΑΤΟ 

και ΟΗΕ, αντάλλαξαν συνδέσμους για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Οι 

αποτυχίες επικοινωνίας και συντονισμού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Deny 

Flight» ενστάλαξε επίσης την επιθυμία για αμοιβαία κατανόηση και κοινές λύσεις 

μεταξύ των δύο οργανισμών. Αυτή η επιθυμία για συνεργασία ήταν ζωτικής 

                                            
215 Σε διάφορα περιστατικά στη διάρκεια της σύγκρουσης προσωπικό του ΟΗΕ 

χρησιμοποιήθηκε είτε ως ανθρώπινες ασπίδες προς αποφυγή αεροπορικών πληγμάτων είτε 
για την εκτόξευση απειλών εναντίων της ζωής τους προκειμένου να σταματήσουν οι 
αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ. Βλέπε ιστορική ανάλυση παρόντος. 

216 Χαρακτηριστική είναι η πρόβλεψη του Σ. Βανς ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ ΟΗΕ στη κρίση 
της Γιουγκοσλαβίας είναι ένα μίγμα νερού και λαδιού. Όουεν, 401. 
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σημασίας για τη δημιουργία της IFOR, και αργότερα για τη συνεργασία ΟΗΕ-

ΝΑΤΟ στη Βοσνία και αλλού στα Βαλκάνια.217 

Οι επιχειρήσεις της συμμαχίας έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του πολέμου στη Βοσνία, αν και η ακριβής επίπτωση τους είναι υπό 

συζήτηση. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Βοσνία, Richard Holbrooke, 

αναγνώρισε την επιχείρηση «Deliberate Force» ως μία ιστορική εξέλιξη μετά τον 

Ψυχρό Πόλεμο και ως ένα κρίσιμο στοιχείο για τον τερματισμό της σύρραξης στη 

Βοσνία.218 Σημειώνεται δε ότι οι επιχειρήσεις της συμμαχίας υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ, ήταν επιτυχής στην εξουδετέρωση του όποιου πλεονεκτήματος των Σέρβων 

εναντι των αντιπάλων τους στη Βοσνία. 

Οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Βοσνία είχαν ένα σημαντικό πολιτικό 

αλλά και στρατιωτικό αντίκτυπο. Απέδειξαν σε πολιτικό επίπεδο την 

αποφασιστικότητα των ΗΕ και ΝΑΤΟ για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη 

Βοσνία έτσι ώστε μια ειρηνική διευθέτηση να μπορέσει να επιτευχθεί. Οι 

αεροπορικές επιδρομές της συμμαχίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων «Deny 

Flight» και «Deliberate Force» απέδειξαν επίσης την αποφασιστικότητά του ΟΗΕ 

και ΝΑΤΟ, στο να προστατεύουν το προσωπικό τους, αλλά και τους άμαχους 

Βοσνίους πρόσφυγες, από ακρότητες, κυρίως της Σερβικής πλευράς και 

ταυτόχρονα να δείξουν την αποφασιστικότητα τους να επιβάλλουν μία στρατιωτική 

λύση στον εμφύλιο της Βοσνίας. Αυτό μέσο της επιβολής εξαναγκαστικών 

στρατιωτικών κυρώσεων στις αντιμαχόμενες πλευρές, με σκοπό αυτές να 

προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και που είχαν ως τελικό 

αποτέλεσμα την επίτευξη της συμφωνία του Dayton.  

Η κοινή δράση ΝΑΤΟ-ΟΗΕ ειδικά το καλοκαίρι του 1995 ήταν 

ευπρόσδεκτη παρόλο που δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι υποψίες μεταξύ των δύο 

                                            
217 Σύμφωνα με δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ Javier Solana η ειρηνευτική αποστολή της 

συμμαχίας στη Βοσνία κρίνεται επιτυχής καθώς το 50% των ενόπλων ομάδων έχει 
αφοπλιστεί, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ έλεγχαν το 90% της χώρας και ταυτόχρονα έλεγχαν το 90% 
των βαρέων όπλων των αντίπαλων πλευρών. «Κατά τη δική μου εκτίμηση οι εμπλεκόμενοι 
έχουν συμμορφωθεί με τις επιταγές της συνθήκης του Dayton ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για 
προετοιμασία ένοπλων συγκρούσεων κατά τη περίοδο που διανύουμε» δήλωσε ο Javier 
Solana. Νατοϊκοί κύκλοι τόνιζαν ότι αν κριθεί απαραίτητο θα χρησιμοποιηθούν όλα τα 
απαραίτητα στρατιωτικά και μη μέσα, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της 
συνθήκης του Dayton. Νίκος Χατζής, “ΝΑΤΟ Επέκταση Προς Ανατολάς ή Άλλοθι για την 
Έλλειψη Στρατηγικής,” Πτήση & Διάστημα 136 (1996):74-77. 

218 Sperling and Webber, 494. 
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πλευρών. Το ΝΑΤΟ τη συγκεκριμένη περίοδο αναζητούσε ένα νέο 

πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή δρώμενα. Η ενίσχυση του κύρους του ΟΗΕ και η 

εμφάνιση ότι οι όποιες επιχειρήσεις ήταν ελεγχόμενες από το ΣΑ και υποκείμενες 

στους επιβαλλόμενους περιορισμούς και τις αποφάσεις αυτού, εδραίωναν το 

αίσθημα ουδετερότητας της συμμαχίας στον Γιουγκοσλαβικό εμφύλιο. Αντίθετα η 

ανοιχτή αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού ΝΑΤΟ-ΟΗΕ από 

την Αμερικανική κυβέρνηση είχαν αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση αυτών των 

δύο οργανισμών, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη των γεγονότων στη 

Βαλκανική κρίση και επέτειναν τη χρονική διάρκεια αυτής.219 Η Αμερικάνική 

πολιτική που εκφραζόταν κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ από τη άνοιξη του 1993 έως το 

καλοκαίρι του 1995 αν και χαρακτηρίζεται «ανασχετική», αποσκοπούσε στη 

παράταση της σύγκρουσης στη περιοχή.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
219 Όουεν, 383-410. 

220 Ibid., 408. 
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6ο Κεφάλαιο : Η Περίπτωση του Κοσόβου.221 

Ιστορικό. 

Το Κόσσοβο ή Μετόχια, είναι μια μικρή περιοχή στην νότια Σερβία, μικρότερη 

από την Πελοπόννησο, αλλά εξαιρετικής σημασίας. Για τους Σέρβους το Κόσσοβο 

είναι η βάση και η καρδιά του Σερβικού έθνους. Η πρωτεύουσα του μεσαιωνικού 

κράτους της Σερβίας, η Prizren, βρίσκεται στο Κόσσοβο. Στο Κόσσοβο, κοντά στην 

Πρίστινα, έλαβε χώρα η μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία της Σερβίας το 1839. Εκεί ο 

τελευταίος Σέρβος αυτοκράτορας Λάζαρος αντιμετώπισε τον πολυάριθμο 

Οθωμανικό στρατό και πέτυχε μία πύρρειο νίκη, κατά κάποιους άλλους ήττα, 

αφήνοντας και ο ίδιος την τελευταία του πνοή στο πεδίο της μάχης. Το πρόβλημα 

στο Κόσσοβο εμφανίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν άρχισαν τα Αλβανικά 

φύλα να μετακινούνται προς αυτό. Οι Σέρβοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τη 

περιοχή λόγω της τουρκικής καταδυνάστευσης, με τους Αλβανούς να 

επωφελούνται αντικαθιστώντας τους προηγούμενους κατοίκους στις περιοχές του 

Κοσσόβου. Κατά τη διάρκεια του 1ου Βαλκανικού πολέμου, το σύγχρονο κράτος 

της Σερβίας απελευθέρωσε το Κόσσοβο. Κατά τη διάρκεια του 1ου αλλά και του 2ου 

ΠΠ, οι Αλβανοί συμμάχησαν με τη Γερμανία και προέβησαν σε σφαγές του 

Σερβικού πληθυσμού της περιοχής. και ολόκληρα χωριά αφανίστηκαν. Το 1945, 

με την απελευθέρωση από τους Γερμανούς το κομμουνιστικό καθεστώς 

απαγόρευσε στους Σέρβους πρόσφυγες να επιστρέψουν πίσω στα πάτρια εδάφη. 

Με τον τρόπο αυτό οι Σέρβοι έγιναν μειονότητα. Από τη δεκαετία του 1970 η 

πολιτική πληθυσμιακής έκρηξης που εφάρμοσε το Αλβανικό στοιχείο είχε ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα ο Αλβανικός πληθυσμός της περιοχής. Έτσι 

σε περίπου δύο δεκαετίες, οι Αλβανοί τριπλασίασαν το συνολικό αριθμό τους.222  

Με τη συμφωνία του Dayton μπορεί να «επιβλήθηκε» ειρήνη στη Βοσνία 

Ερζεγοβίνη αλλά η κατάσταση στη περιοχή του Κοσσόβου παρέμεινε έκρυθμη και 

δε δόθηκε καμία λύση από τη διεθνή κοινότητα. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη 
                                            

221 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Επιβάλλοντας την Ειρήνη Η νομιμότητα των Στρατιωτικών 
Επεμβάσεων και τα Όρια του Ανθρωπισμού (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκούλα, 
2001), 298-316. 

222 Όουεν, 31-36.  

  NATO Kosovo Force Shaping the Change Home - About us-History, “Conflict 
Background,” NATO Kosovo Force Shaping the Change Home, 
http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history/background-conflict.aspx 
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περιοχή ξεκίνησε ουσιαστικά το 1989 όταν ο Μιλόσεβιτς αναίρεσε την αυτονομία 

της επαρχίας.223 Το 1990 οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου συμμετείχαν σε ταραχές 

επιζητώντας ανεξαρτησία. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους οι ηγέτες των Αλβανών στη 

περιοχή κήρυξαν την ανεξαρτησία του Κοσόβου και η Σερβία αντέδρασε 

καταλύοντας κοινοβούλιο της επαρχίας. Το 1991 η Αλβανική Κυβέρνηση 

αναγνώρισε την αυτοκληθείσα δημοκρατία του Κοσόβου. Το 1992 οι Αλβανοί του 

Κοσόβου οργάνωσαν δημοψήφισμα, κάτι το οποίο δεν αναγνωρίσθηκε ούτε από 

το Βελιγράδι ούτε από καμία άλλη ξένη κυβέρνηση. Ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα, 

εκλέχθηκε πρόεδρος της αυτόκληθείσας δημοκρατίας του Κοσσόβου και 

δημιούργησε κοινοβούλιο. Τον Αύγουστο του 1995 η κίνηση του Βελιγραδίου να 

εγκαταστήσει στο Κόσσοβο Σέρβους πρόσφυγες από την Κροατία προκάλεσε 

κύμα διαμαρτυριών από πλευράς των Αλβανών. Το 1996 εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά επαναστατική ομάδα αποσχιστικού κινήματος, η οποία αυτοαποκαλούνταν 

Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσόβου (UCK). Το Νοέμβριο του 1997 στη 

Drenitsa σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις σκοτώθηκαν 10 αστυνομικοί. 

Η παρουσία του UCK και η πολιτική του σημασία συνεχώς ενισχύονταν, ενώ αυτή 

των πολιτικών κομμάτων του Κοσόβου συνεχώς μειώνονταν. Η προσπάθεια του 

Σερβικού κράτους να ελέγξει την κατάσταση, είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει 

ένας πραγματικός πόλεμος. Οι Αλβανοί διέθεταν την υποστήριξη των 

Αμερικανικών και γενικότερα των Δυτικών ΜΜΕ.224 Οι ταραχές και οι συγκρούσεις 

μεταξύ Αλβανών και Σέρβων κατοίκων ήταν σε ημερήσια βάση. Το 1998 ξεκίνησε 

η επέμβαση των Σερβικών δυνάμεων εναντίον των αυτονομιστών. Το ΝΑΤΟ σε 

απάντηση ενέκρινε αεροπορικές επιθέσεις κατά Σερβικών στρατιωτικών 

στόχων.225 Το Φεβρουάριος και Μάρτιο του 1998 η Σερβία έθεσε σε εφαρμογή 

πειθαρχικά μέτρα στο Κόσσοβο. Το Απρίλιο του ίδιου έτους σε δημοψήφισμα που 

διενεργήθηκε από το Βελιγράδι, το 95% των Σέρβων τάχθηκε κατά της διεθνούς 

μεσολάβησης για το θέμα του Κοσόβου Το Μάιο οι Μιλόσεβιτς και Ρουγκόβα 

ξεκίνησαν για πρώτη φορά συνομιλίες, όμως μετά τη Σερβική επίθεση στο Ντεκάνι, 

με αρκετές δεκάδες Αλβανούς νεκρούς η Αλβανική πλευρά αρνήθηκε να 

παρασταθεί σε περαιτέρω συνομιλίες. 

                                            
223 Shalini Chawla Research Officer at IDSA, “NATO's Response to the Kosovo Crisis,” 

Strategic Analysis 24:6 (Published online April 25, 2008): 1143.  

224 Gowan, 42. 

225 Τσιτσελίκης, 34-50. 
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Το Σεπτέμβριο το ΣΑ του ΟΗΕ υιοθέτησε το ψήφισμα 1199(1998), με το οποίο 

καλούσε για κατάπαυση του πυρός και προειδοποιούσε το Βελιγράδι ότι θα 

λάμβανε και «πρόσθετα μέτρα» εάν δεν συμμορφωνόταν με το ψήφισμα.226 Τον 

Οκτώβριο με την απειλή των Νατοϊκών αεροπορικών επιδρομών και βάσει 

συμφωνίας η οποία επετεύχθη με τη μεσολάβηση του ειδικού απεσταλμένου των 

ΗΠΑ Ρ. Χόλμπρουκ, ο Μιλόσεβιτς συμφώνησε να αποσύρει ορισμένα 

στρατεύματα και να επιτρέψει την παρουσία παρατηρητών του ΟΑΣΕ.227 Νέες 

συγκρούσεις στο Βορρά άφησαν τουλάχιστον 15 νεκρούς. Αρχές του 1999 η 

Σερβική πλευρά απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο, που παρείχε εκτεταμένες 

εξουσίες στους Αλβανούς του Κοσόβου. Στη συνέχεια ετέθει τελεσίγραφο στην 

Σερβική πλευρά η οποία όμως τελικά αρνήθηκε να συνθηκολόγηση. Το ΝΑΤΟ 

απείλησε εν νέου με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ οι συνομιλίες στο 

Ραμπουγιέ σταμάτησαν με προοπτική να επαναληφθούν στα μέσα Μαρτίου.228 

Στις 15 Μαρτίου 1999 οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν και πάλι στο Παρίσι αλλά 

κατέρρευσαν μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.229 Υπήρχε η απαίτηση το Βελιγράδι να 

δεχθεί ξένες ειρηνευτικές δυνάμεις αρχικά στην επαρχία του Κοσσόβου και στη 

συνέχεια σε ολόκληρο το έδαφος της Γιουγκοσλαβίας. Οι Αλβανόφωνοι 

αποδέχθηκαν και υπέγραψαν τη πρόταση αυτή αφήνοντας εκτεθειμένους τους 

Σέρβους που δεν την αποδέχθηκαν. Το Βελιγράδι όχι μόνο επέμενε στην άρνηση 

του, αλλά ταυτόχρονα αύξησε τη συγκέντρωση στρατευμάτων γύρω από το 

Κόσσοβο, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι επέκειτο νέος γύρος εκκαθαριστικών 

επιχειρήσεων στη περιοχή. Η αφορμή για τη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ είχε 

βρεθεί.230 

 

                                            
226 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 

1199(1998),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199%281998%29 

227 Chawla, 1145.  

228 Gowan, 48. 

229 Chawla, 1146.  

230 Ibid., 1146. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199%281998%29
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Το Σχέδιο Δράσης και η Εμπλοκή της Συμμαχίας στις Επιχειρήσεις.231 

Η ευθύνη για το συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων ανατέθηκε στον 

Αμερικάνο Στρατηγό Wesley Clark. Το σχέδιο προέβλεπε μόνο αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς.232 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ με πρόεδρο τον Μπιλ Κλίντον, ήταν 

απρόθυμη να διακινδύνευσει απώλειες σε προσωπικό.233 Στις 24 Μαρτίου του 

1999 ξεκίνησαν οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί. Η πρώτη φάση του σχεδίου προέβλεπε 

τη προσβολή στόχων που είχαν άμεση σχέση με την αντιαεροπορική άμυνα της 

Σερβίας καθώς επίσης και κάποιων στόχων που χαρακτηρίστηκαν ως στόχοι 

«τιμωρίας».234 Με τη Σερβική αεράμυνα κατεστραμμένη η συμμαχία θα 

προχωρούσε στη δεύτερη φάση του σχεδίου η οποία προέβλεπε την αεροπορική 

προσβολή στόχων νοτίως του 44ου παραλλήλου ο οποίος διχοτομεί τη Σερβία. Σε 

περίπτωση που το καθεστώς Μιλόσεβιτς δεν κάμπτονταν τότε τα αεροσκάφη της 

συμμαχίας θα έπλητταν αδιακρίτως στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους όπως 

και εγκαταστάσεις υποδομής της χώρας.235 

Ο στρατηγικός στόχος του ΝΑΤΟ, σε σχέση με τη σύγκρουση στο 

Κοσσυφοπέδιο, περιλήφθηκε στη δήλωση που εκδόθηκε κατά την έκτακτη 

συνεδρίαση του NAC που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 1999, η οποία 

επιβεβαιώθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της συμμαχίας στην 

Ουάσιγκτον, στις 23 Απριλίου 1999.236 Σύμφωνα με αυτή το ΝΑΤΟ «απαιτούσε» 

την παύση κάθε στρατιωτικής δράσης, την άμεση παύση της βίας, την αποχώρηση 

από το Κοσσυφοπέδιο των στρατιωτικών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών 

δυνάμεων, τη στάθμευση στο Κοσσυφοπέδιο μιας διεθνούς στρατιωτικής 

παρουσίας επιβολής της ειρήνης, την άνευ όρων ασφαλή επιστροφή όλων των 

προσφύγων και των εκτοπισθέντων με απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτούς από 

ανθρωπιστικές οργανώσεις και τέλος τη δημιουργία μιας πολιτικής συμφωνίας 

                                            
231 Dag Henriksen Royal Norwegian Air Force Academy Trondheim Norway, “Inflexible 

Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis1998–1999,” Journal of Strategic 
Studies, 31:6 (Published online Dec 05, 2008): 828.  

232 Για τους πολιτικούς αντικειμενικούς στόχους της της επιχείρησης. Ibid., 828. 

233 Ibid., 827. 

234 Chawla, 1147. 

235 Δημήτριος Β Σταυρόπουλος, “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ALLIED FORCE» Οι 78 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ,” Αεροπορική Ιστορία 46 (Απρίλιος Μάιος 2007):44. 

236 Henriksen, 829. 
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πλαίσιο για το Κοσσυφοπέδιο, με βάση τις συμφωνίες του Ραμπουγιέ και 

σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και τον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών.237  

Η επιχείρηση «Allied Force» ξεκίνησε ουσιαστικά στις 24 Μαρτίου του 1999. 

10 ημέρες πριν από τα 50η επέτειο της συμμαχίας.238 Το πιθανό βέτο που υπήρχε 

περίπτωση να ασκηθεί από τη πλευρά της Ρωσίας η και της Κίνας είχε ως 

αποτέλεσμα η Κυβέρνηση Κλίντον να μην επιδιώξει να αποσπάσει κάποιο 

ψήφισμα από το ΣΑ των ΗΕ. Ήταν τέτοια η πεποίθηση ότι η επιχείρηση θα είναι 

μικρής διάρκειας και προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα της, που το ΝΑΤΟ 

ανακοίνωσε την έναρξή της μερικές μέρες νωρίτερα, εξανεμίζοντας έτσι το όποιο 

τυχόν πλεονέκτημα αιφνιδιασμού είχε απομείνει.239 

Το πρώτο κύμα των επιθέσεων περιελάμβανε αποκλειστικά πυραύλους cruise 

με στόχους στη περιοχή της Πρίστινα. Τα πλήγματα που επετεύχθησαν είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στη περιοχή. Ακολούθησαν 

προσβολές από μαχητικά αεροσκάφη κυρίως εναντίων της Σερβικής αεράμυνας 

όπως προέβλεπε η πρώτη φάση του σχεδίου. Οι κανόνες εμπλοκής των πιλότων 

των μαχητικών απαιτούσαν τη θετική αναγνώριση του στόχου πριν από τη 

προσβολή του. Η αντιαεροπορική άμυνα δεν αντέδρασε δυναμικά σε αντίθεση με 

τη αεροπορία η οποία απογείωσε αρκετά μαχητικά προς αναχαίτιση των 

επιδρομέων αλλά τελικά έχασε από διάφορες αιτίες 5 αεροσκάφη. Οι σύντομες 

αυτές εμπλοκές και τα αποτελέσματα τους είχαν ως επακόλουθο η Σερβική 

διοίκηση να λάβει την απόφαση να περιορίσει την αεροπορική της δραστηριότητα 

αισθητά για το υπόλοιπο της επιχείρησης του ΝΑΤΟ. 

Παρά την ένταση των βομβαρδισμών όμως οι Σέρβοι συνέχισαν τις 

επιχειρήσεις τους στο Κόσσοβο. Τα αεροπορικά πλήγματα του ΝΑΤΟ δεν 

φάνηκαν να επηρεάζουν τη Σερβική πλευρά. Αυτό που αρχικά θεωρούνταν ως 

ένας στρατιωτικός περίπατος, μια επίδειξη ισχύος από το ΝΑΤΟ εξελίχθηκε σε ένα 

                                            
237 NATO Homepage - NATO A-Z, “NATO's role in Kosovo Updated 15 Sep 2015,” NATO 

Homepage, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm 

238 Henriksen 825.  

239 Ibid., 830. 

  Sperling and Webber, 497. 
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αγώνα θέλησης μεταξύ της πλέον ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας στο πλανήτη 

και της ανυποχώρητης Γιουγκοσλαβικής πλευράς. Από τη τέταρτη μέρα των 

επιχειρήσεων έγινε σαφές ότι η Σερβική πλευρά δεν επρόκειτο να υποχωρήσει 

οπότε δόθηκε η έγκριση η επιχείρηση να περάσει στη δεύτερη φάση, η οποία 

προέβλεπε τη προσβολή μιας μεγάλης ποικιλίας στόχων τόσο στη Σερβία όσο και 

στο Κόσσοβο. Το επίκεντρο των αεροπορικών επιδρομών έγιναν πλέον τμήματα 

του Γιουγκοσλαβικού στρατού, αποβλέποντας στη καταστροφή γραμμών 

συγκοινωνιών, οδικών και σιδηροδρομικών κόμβων, αποθηκών οπλισμού και 

σημείων συγκέντρωσης στρατευμάτων. Στις 1 Απριλίου το ΝΑΤΟ πέρασε στη 

τρίτη φάση του σχεδίου επιχειρήσεων. Στόχοι πλέον ήταν η ηγεσία των Σέρβων, 

κέντρα διοίκησης, αποθέματα καυσίμου και άλλες υποδομές ακόμα και κοντά στο 

Βελιγράδι. Παρά τη μονομερή κήρυξη παύσης των εχθροπραξιών από τη Σερβική 

πλευρά το ΝΑΤΟ συνέχισε κανονικά τις επιχειρήσεις στη περιοχή. Μετά από 

βδομάδες αεροπορικών βομβαρδισμών σε σύσκεψη μεταξύ του Στρατηγού Κλαρκ 

με τους πολιτικούς του προϊσταμένους τέθηκε το θέμα μιας χερσαίας επιχείρησης, 

αφού οι αεροπορικές επιδρομές δεν φάνηκαν να έχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Αυτό ήταν βέβαια μια επιλογή που η Κυβέρνηση Κλίντον δεν ήθελε 

ούτε να σκέπτεται αναλογιζόμενη το κόστος σε ανθρώπινες απώλειες που θα 

έπρεπε να επωμιστεί.240 

Στις 23 και 24 Απριλίου 1999 έγινε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην 

Ουάσινγκτον με αφορμή τη 50η  επέτειο ίδρυσης της συμμαχίας. Η επιχείρηση 

«Allied Force» αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων και στις συνεντεύξεις 

τύπου των εκπροσώπων του ΝΑΤΟ εκφράστηκε η βούληση για επίτευξη του 

τελικού αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης με οποιοδήποτε κόστος. 

Κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών η θέση της Ρωσίας στο 

διεθνές πολιτικό σκηνικό κατέστη δυσχερής.241 Η χώρα προσπαθούσε να 

συνέλθει από τη βαθιά οικονομική κρίση, ταυτόχρονα η Ρωσική κοινή γνώμη ήταν 

θετικά προσκείμενη προς τον ομόδοξο Σερβικό λαό. Η προοπτική για επικείμενη 

χερσαία επιχείρηση εκ μέρους της συμμαχίας γίνονταν ολοένα και πιο δελεαστική 

μιας που οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν είχαν τα προσδοκώμενα 

                                            
240 Henriksen, 827.  

241 Η δριμύτητα των αεροπορικών βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ εναντίων των Σερβικών 
θέσεων ήταν κάτι που επικρίθηκε έντονα από τη Ρωσική πλευρά. Όουεν, 370. 
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αποτελέσματα. Η Μόσχα  για να μην φανεί αδρανής και αδύναμη στα μάτια του 

υπόλοιπου κόσμου, για να κατευνάσει τη Ρωσική κοινή γνώμη και για να μην χάσει 

ταυτόχρονα την οικονομική υποστήριξη της Δύσης δραστηριοποιήθηκε στο τομέα 

της διπλωματίας προκειμένου να βρεθεί μία λύση για τον τερματισμό της 

σύγκρουσης. Από το Μάιο του 1999, ο πρώην πρωθυπουργός Β. Τσερνομίρντιν 

οργάνωσε διπλωματικές συναντήσεις με διαφόρους αξιωματούχους των ΗΠΑ και 

της ΕΕ, ενώ ο ίδιος συναντήθηκε στις 27 Μαΐου και με τον Μιλόσεβιτς προκειμένου 

να τον πείσει σε κάποιο είδος συμβιβασμού.242 Στις αρχές Ιουνίου οι 

διαπραγματευτές κατάληξαν σε ένα σύνολο προυποθέσεων και όρων για τη 

διακοπή των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο οποίο συμφώνησε και η Σερβική 

πλευρά όταν πλέον αντιλήφθηκε ότι απέναντι της είχε ένα συμπαγές διεθνές 

μέτωπο και είχε χάσει την υποστήριξη της μοναδικής της συμμάχου, που ήταν 

μέχρι τότε η Ρωσία.243  

Στις 7 Ιουνίου παρουσιάστηκε σχέδιο ψηφίσματος σύμφωνα με το οποίο 

εγκρίνονταν νέο καθεστώς για το Κόσσοβο. Στις 10 Ιουνίου του 1999 η απόφαση 

1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπερψηφίστηκε με 14 ψήφους υπέρ και 

τη Κίνα να απέχει από τη ψηφοφορία.244,245 Βάσει της απόφασης αυτής το 

Κόσσοβο τίθονταν υπό τη προσωρινή διοίκηση της διεθνούς κοινότητας (ΟΗΕ) με 

                                            
242 Ugo Caruso, “Interplay between the Council of Europe, OSCE, EU and NATO,” 

Human and Minority Rights in the Life Cycle of Ethnic conflicts SIXTH FRAMEWORK 
PROGRAM 92007), 102. 

243 Henriksen, 827.  

  Gowan, 48. 

244 Το Ψήφισμα 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εκδόθηκε 
στις 10 Ιουνίου 1999, βάσει των ψηφισμάτων 1160(1998), 1199(1998), 1203(1998) και 
1239(1999), ενέκρινε την διεθνή πολιτική και στρατιωτική παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο (τότε 
μέρος της Σερβίας, της διάδοχου της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η οποία ονομαζόταν 
«Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας») και καθόρισε την αποστολή των 
Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση του Κοσσυφοπέδιου (UNMIK). Ακολούθησε 
συμφωνία, με τον Πρόεδρο της ΟΔΓ Μιλόσεβιτς, με τους όρους που προτείνε ο πρόεδρος της 
Φινλανδίας Martti Ahtisaari και της Ρωσίας Chernomyrdin στις 8 Ιουνίου, όπου γινόταν 
αναφορά στην αποχώρηση όλων των γιουγκοσλαβικών κρατικών δυνάμεων από το 
Κοσσυφοπέδιο (παράρτημα 2 του ψηφίσματος). United Nations Security Council Documents - 
Security Council Resolutions, “S/RES 1244(1999),” United Nations Security Council 
Documents, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%281999%29 

245 Το Ψήφισμα 1244 εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ, καμία κατά και τη Κίνα να απέχει 
παρά το γεγονός ότι επέκρινε την επιθετική στάση του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα το βομβαρδισμό της 
πρεσβείας της. Υποστήριξε ότι η σύγκρουση πρέπει να επιλυθεί από την κυβέρνηση της ΟΔΓ 
και του λαού της δηλώνοντας έτσι την αντίθεσή της σε εξωτερική παρέμβαση. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας αποδέχθηκε την πρόταση της 
ειρήνης, η Κίνα δεν άσκησε βέτο στο ψήφισμα. United Nations Security Council Documents - 
Security Council Resolutions, “S/RES 1244(1999),” United Nations Security Council 
Documents, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%281999%29 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martti_Ahtisaari
https://en.wikipedia.org/wiki/Chernomyrdin
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%281999%29
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China&usg=ALkJrhjd07sOsN2ThOg6pgtFv922awncPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/1999_NATO_bombing_of_the_Federal_Republic_of_Yugoslavia&usg=ALkJrhi-L5EpAarSddLUsDj-vcFT9pvu4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/US_bombing_of_the_People%27s_Republic_of_China_embassy_in_Belgrade&usg=ALkJrhhI5EvkLp2t67-qUACKKmMUm7I2aA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/US_bombing_of_the_People%27s_Republic_of_China_embassy_in_Belgrade&usg=ALkJrhhI5EvkLp2t67-qUACKKmMUm7I2aA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power&usg=ALkJrhhvfE5RVhqEKy41-wkfvAFUZANQyQ
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%281999%29
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σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης και την επιστροφή των προσφύγων στις 

εστίες τους. Η διεθνής κοινότητα όμως αναγνώρισε ότι η επαρχία του 

Κοσσυφοπεδίου θα διατηρούντο εντός του πλαισίου της Γιουγκοσλαβίας. 

Παράλληλα στο Κουμάνοβο υπογράφθηκε συμφωνία και ορίστηκε 

χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των Σερβικών δυνάμεων από τη περιοχή, με 

παράλληλη άφιξη δυνάμεων της KFOR.246 Η απόφαση ενέκρινε τη σύσταση της 

UNMIK και την εγκατάσταση της ειρηνευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ (KFOR). Έτσι 

άρχισε η ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο ως ειρηνευτικής 

δύναμης.247 

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Javier Solana διέκοψε τις αεροπορικές επιδρομές μόνο 

αφότου πέρασε μία βδομάδα από την υπογραφή των συμφωνιών.248,249 Σύμφωνα 

με Νατοϊκές πηγές ο αριθμός των απωλειών της επιχείρησης ανήλθε σε 

περισσότερα από πέντε χιλιάδες θυμάτα, ή δε υλικές ζημίες που υπέστη η 

Γιουγκοσλαβία εκτιμήθηκαν σε 29,6 δισεκατομμύρια δολλάρια. 

Αν και η παρέμβαση της Ρωσίας ήταν καταλυτική οι αεροπορικές επιδρομές 

της συμμαχίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη κάμψη του ηθικού και της θέλησης 

της κυβέρνησης Μιλόσεβιτς.250 Παρότι η επιχείρηση «Allied Force» υπερέβη τον 

αρχικό της χρονικό σχεδιασμό κυρίως δίοτι δεν εφαρμόστηκε σωστά το Δόγμα 

χρησιμοποίησης της αεροπορικής ισχύος, ήταν τελικά επιτυχής.251 Οι τελικοί 

αντικειμενικοί σκοποί είχαν επιτευχθεί σημειώνοντας και ένα ρεκόρ, αυτό της μη 

απώλειας φίλιου στρατιωτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αν 

και στην επόμενη εκστρατεία στο Αφγανιστάν η χρήση του αεροπορικού όπλου 

επιβεβαίωσε το καταλυτικό ρόλο του στη διεξαγωγή μιας πολεμικής επιχείρησης, η 

εκστρατεία στο Ιράκ αργότερα γκρέμισε τις όποιες φρούδες ελπίδες 

δημιουργήθηκαν για «καθαρή και μη δαπανηρή επικράτηση» μόνο με την 

                                            
 246 Η αποστολή της KFOR απορρέει από την εντολή 1244(1999) του UNSCR και τη 

στρατιωτική-τεχνική συμφωνία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας και Σερβίας. 

247 Chawla, 1149.  

248 Από το 1999 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού 
Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ της ΕΕ. 

249 Chawla, 1147.  

250 Henriksen 827.  

251 Ibid., 847-848. 
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αποκλειστική χρήση αυτού. Έγινε σαφές ότι η αεροπορική υπεροχή αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της νίκης σε μία σύγκρουση αλλά από μόνη 

της δεν εγγυάται τη λύση του προβλήματος διότι αδυνατεί να λύσει όλα τα 

επιχειρησιακά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν. 

Σε ότι αφορά την επιχειρησιακή δράση της KFOR και συνεπακόλουθα του 

ΝΑΤΟ η αποστολή αυτή οδήγησε στη στενή συμμετοχή μιας σειράς διεθνών 

οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ, ο ΟΗΕ, η ομάδα επαφής και η ΕΕ οι οποίοι 

συνεργάστηκαν σε μία άνευ προηγουμένου στενή πολιτική συντονισμού. Αυτό 

κατέστη δυνατό με ad-hoc προγράμματα καταμερισμού αρμοδιοτήτων, με την 

ομάδα επαφής να παρέχει σε γενικές γραμμές την πολιτική καθοδήγηση, τον 

ΟΑΣΕ να παρέχει τους επιθεωρητές στο έδαφος για την επιτήρηση της 

συμμόρφωσης με τις διεθνείς απαιτήσεις, την Επιτροπή Εποπτείας των 

Ηνωμένων Εθνών να παρέχει το πλαίσιο για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς 

απαιτήσεις και ως αρμόδια αρχή έγκρισης για τις ενέργειες επιβολής του νόμου, 

και το ΝΑΤΟ με τις διάφορες στρατιωτικές εργασίες για διαφορετικούς σκοπούς 

ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Στη συνεργασία ΟΑΣΕ και ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο 

προπαρασκευαστικό στάδιο της αποστολής, υπήρξε ένας πολύ μεγάλος βαθμός 

εναρμόνισης της πολιτικής δράσης των δύο αυτών οργανισμών με αποτέλεσμα τη 

συνοχή της προσπάθειας. Τον Νοέμβριο του 1998 αρκετές συναντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες και τη Βιέννη μεταξύ της Kossovo Verification 

Mission Support Group (KVMSG), της Γραμματείας του ΟΑΣΕ και των 

εκπροσώπων του Αρχηγείου του ΝΑΤΟ και SHAPE για να συζητηθούν ζητήματα 

ασφάλειας, σχέδια απεγκλωβισμού, επίπεδα διοίκησης και ελέγχου, λογιστική 

υποστήριξη και θέματα επικοινωνιών. Επιστολές μεταξύ των Γενικών Γραμματέων 

του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ αντηλλάγησαν σχετικά με τους μελλοντικούς τομείς 

συντονισμού, επισημοποιώντας και σημειώνοντας μία άνευ προηγουμένου 

επίπεδου συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών. Όπως υπογράμμισε το 

Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, «η δημιουργία της KVM έχει ανοίξει μία νέα φάση στη 

συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΟΑΣΕ ».252 

                                            
252 Caruso, 110. 
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Στις 10 Ιουνίου 1999, μετά από την έγκριση του ψηφίσματος 1244(1999), το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάπτυξη των στρατευμάτων της KFOR. 

Η ανάπτυξη των στρατευμάτων ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου. Σύμφωνα με το 

παράρτημα 2 του ψηφίσματος η ασφάλεια της αποστολής έπρεπε να βασίζεται 

στην ουσιαστική συμμετοχή του ΝΑΤΟ και έπρεπε να αναπτυχθεί υπό ενιαία 

διοίκηση και έλεγχο. Τα κύρια καθήκοντα της KFOR, όπως περιγράφονταν στην 

απόφαση του ΣΑ των ΗΕ 1244(1999) περιελάμβαναν σε γενικές γραμμές τα εξής:  

(α). Αποτροπή εχθροπραξιών, 

(β). Διατήρηση και όπου απαιτείται επιβολή της κατάπαυσης του πυρός, 

και εξασφάλιση της απόσυρσης και αποτροπή νέων απειλών εναντίον του 

Κοσσυφοπεδίου από Γιουγκοσλαβικές / Σερβικές δυνάμεις, 

(γ). Αποστρατιωτικοποίηση του Kossovo Libaration Army (KLA) και 

άλλων ένοπλων ομάδων Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, 

(δ). Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ασφαλείας και 

επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους με τη διεθνή πολιτική παρουσία να 

μπορεί να λειτουργήσει και τνη ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να παραδοθεί, με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, 

(ε). Αποναρκοθέτηση, έλεγχος συνόρων, προστασία της ελευθερίας της 

κυκλοφορίας, 

(στ). Υποστήριξη και συντονισμό με την διεθνή πολιτική παρουσία και 

άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

Η Νατοϊκή Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου (KFOR) αποτελούνταν από 40.000 

στρατιώτες με τη συμμετοχή 30 χωρών και με δυνάμεις επίσης στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), την Αλβανία και την Ελλάδα. 

Το Ευρώ-Ατλαντικό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστροφών, στις 

Βρυξέλλες, ενεργοποιήθηκε για να βοηθήσει στο συντονισμό της ανθρωπιστικής 

προσπάθειας. Το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ και άλλοι οργανισμοί παρείχαν βοήθεια για την 

διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας με σκοπό την ανακούφιση της πίεσης 

που δεχόταν οι εύθραυστες οικονομικές και πολιτικές δομές.  
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Μέχρι τις 20 Ιουνίου, η Γιουγκοσλαβική αποχώρηση ολοκληρώθηκε σύμφωνα 

με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, και η KFOR είχε ήδη αποκτήσει τον έλεγχο 

της περιοχής. Το Κοσσυφοπέδιο χωρίστηκε σε 5 τομείς, με επικεφαλής χώρες 

αντίστοιχα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις 

ΗΠΑ. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 1999 τα ρωσικά στρατεύματα είχαν επίσης 

ενσωματωθεί εντός της δομής της KFOR. Όσον αφορά τον KLA (UCK) επίσημα 

έπαψε να υφίσταται στις 21 Σεπτεμβρίου 1999.  

Ένας νεοσύστατος πολυεθνικός πολιτικός σχηματισμός έκτακτης ανάγκης και 

ανασυγκρότησης με την ονομασία «Σώμα Προστασίας του Κοσσυφοπεδίου» 

(KPC), συστάθηκε υπό την αιγίδα της UNMIK. Με τον ΟΑΣΕ, η πολιτικό-

στρατιωτική συνεργασία έγινε ο κοινός παρονομαστής της αλληλεπίδρασης ΟΑΣΕ 

(Osce Mission In Kosovo (OMIK)) και NATO (KFOR). Η KFOR δημιούργησε ένα 

γραφείο επικοινωνίας στο αρχηγείο της OMIK με σκοπό τη τακτική επικοινωνία με 

την KFOR για ανταλλαγή πληροφοριών και συστάσεις για τυχόν δράσεις που 

μπορεί να απαιτείτο να αναληφθούν. 

Επίσης η KFOR συνεργάστηκε με την αποστολή του ΟΑΣΕ στην ΟΔΓ στη 

νότια Σερβία σε ότι αφορά θέματα ασφαλείας και μέτρα οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης. Μέχρι Φεβρουαρίου 2001, υπήρχε αλληλεπίδραση OMIK και KFOR 

σε τακτική βάση, στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Task Force, ΟΑΣΕ, Ύπατης 

Αρμοστείας για τις μειονότητες και της μεικτής επιτροπής επιστροφής προσφύγων 

(JCR). Το ΣτΕ συμμετείχε επίσης στις συνεδριάσεις αυτές. 

Υπήρξαν όμως και διάφορα προβλήματα στην συνεργασία των οργανισμών 

αυτών. Για τους πρώτους δύο μήνες δεν υπήρχε μεγάλη στρατιωτική υποστήριξη 

είτε από τα Ηνωμένα Έθνη είτε τον ΟΑΣΕ. Έτσι, το έργο της τήρησης της 

δημόσιας τάξης, της επισκευής των τοπικών υποδομών και της διαχείρισης της 

περιοχής έπεσε στα χέρια των στρατιωτών της KFOR. Οι τελευταίοι ενήργησαν ως 

αστυνομικοί, επισκεύασαν δρόμους, γέφυρες και σπίτια, λειτούργησαν φυλακές και 

νοσοκομεία, και εκτέλεσαν εργασίες αποναρκοθέτησης κατά μήκος των μεγάλων 

δρόμων. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν την αποστολή αποστρατιωτικοποίησης του KLA 

και διάλυσης των στρατιωτικών δομών του. Αλλού, η KFR παρείχε φυσική 



- 102 - 

 

προστασία για το Σερβικό πληθυσμό, τους Ρομά, και άλλων μειονοτήτων που 

αντιμετώπιζαν αδυσώπητη εθνική έχθρα.253 

Όλες αυτές οι δράσεις της KFOR/SFOR ουσιαστικά εντάσσονται στα 

πλαίσια δράσεων «Μετά συγκρουσιακής οικοδόμησης της Ειρήνης», αφού 

επεδίωκαν τη μείωση του κινδύνου επιστροφής στη σύγκρουση με την ενίσχυση 

των δυνατοτήτων του ενδιαφερόμενου κράτους σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου 

αυτό να καταστεί ικανό να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες θα εξασφάλιζαν τη 

διαχείριση μιας μελλοντικής κρίσης και ταυτόχρονα θα δημιουργούσαν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη στη περιοχή.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
253 Caruso,121-123. 

254 Μπέλλου, 63, 
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7o Κεφάλαιο : H Περίπτωση της ΠΓΔΜ (FYROM). 

Ιστορικό. 

Τον Ιανουάριο του 1991 ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας Κ. Γκλιγκόροφ κήρυξε την πλήρη ανεξαρτησία της χώρας, μετά από 

τα συντριπτικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και τη μετονομασία της σε 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το Βελιγράδι συνεργάστηκε και απέσυρε όλες τις 

Ομοσπονδιακές Γιουγκοσλαβικές δυνάμεις από τη χώρα και η απόσχιση ήταν 

ειρηνική και αναίμακτη. Τον Δεκέμβριο του 1992, η UNPROFOR αναπτύχτηκε 

στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με σκοπό να 

παρακολουθεί και να αναφέρει τυχόν εξελίξεις στις παραμεθόριες περιοχές της, οι 

οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην εν λόγω 

Δημοκρατίας και θα απειλούσαν την ακεραιότητα της.255 

Στα τέλη Μαρτίου 1995, το ΣΑ αποφάσισε να αναδιαρθρώσει τη 

UNPROFOR, αντικαθιστώντας την με τρεις διαφορετικές αλλά αλληλένδετες 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. Έτσι με το με το ψήφισμα 983(1995) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, στις 31 Μαρτίου 1995, εγκρίθηκε η προληπτική ανάπτυξη 

δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNPREDEP) για αντικατάσταση της δύναμης 

                                            
255 Αποφάσεις του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών για τη FYROM. 

S/RES/795(1992) of 11 Dec. 1992 Authorization to establish an UNPROFOR presence 
in FYROM. 

S/RES/842(1993) of 18 Jun. 1993 Welcomes the offer by the United States to 
contribute 300 additional personnel to the UNPROFOR presence in FYROM. 

S/RES/845(1993) of 18 Jun. 1993 Concerns the settlement of the difference between 
Greece and FYROM. 

S/RES/983(1995) of 31 Mar. 1995 Establishment of UNPREDEP. 

S/RES/1027(1995) of 30 Nov. 1995 Decides to extend the mandate of UNPREDEP 
through 30 May 1996. 

S/RES/1046(1996) of 13 Feb.1996 Authorizes an increase in UNPREDEP's strength 
by 50 military personnel; establishes the position of UNPREDEP Force Commander. 

S/RES/1058(1996) of 30 May 1996. 

S/RES/1082(1996) of 27 Nov. 1996 

S/RES/1142(1997) of 4 Dec.1997 

S/RES/1160(1998) of 31 Mar. 1998: Security Council arms embargo 

S/1998/712, 31 March 1998 , report of the Secretary-General on the Kosovo situation 

S/RES/1186/1998 of 21 Jul. 1998: Security Council authorizes an increase in the troop 
strength of the UNPREDEP and an extension of mandate until 28 Feb. 1999 

https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%86
http://www.un.org/plweb-cgi/idoc2.pl?295+unix+_free_user_+www.un.org..80+un+un+scres+scres++19971231%3cdate%3c19990101
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Προστασίας των ΗΕ (UNPROFOR) στα Σκόπια.256 Η εντολή της UNPREDEP 

παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια, να παρακολουθεί δηλαδή και να αναφέρει τυχόν 

εξελίξεις στις παραμεθόριες περιοχές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη 

σταθερότητα στη χώρα και θα απειλούσαν την εδαφική της ακεραιότητα. Κατά 

γενική ομολογία, είναι ένα παράδειγμα μιας επιτυχημένης ανάπτυξης ειρηνευτικών 

δυνάμεων του ΟΗΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων και της βίας κατά 

αμάχων. Η επιχείρηση τερματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1999, μετά την 

τελευταία παράταση της με το ψήφισμα 1186(1998), όταν η Κίνα άσκησε βέτο 

στην ανανέωση της επιχείρησης, μετά τη διπλωματική αναγνώριση των Σκοπίων 

από την Ταϊβάν.257 

Τον Αύγουστο του 2001 όμως ξέσπασε νέα κρίση στη χώρα με συμπλοκές 

Αλβανών αυτονομιστών του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (UCK) και του 

κρατικού στρατού στις δυτικές περιοχές όπου διέμεναν κυρίως Αλβανοί και 

μουσουλμάνοι. Οι αρχικές εκθέσεις έδιναν αντικρουόμενες πληροφορίες. Ο 

Πρόεδρος των Σκοπίων Μ. Τραϊκόφσκι ισχυρίστηκε ότι οι αντάρτες ήταν κυρίως 

μέρος του UCK μέλη του οποίου είχαν διεισδύσει στη χώρα από το 

Κοσσυφοπέδιο. Αξιωματούχοι της χώρας κατηγόρησαν το ΝΑΤΟ ότι δεν είχε κάνει 

αρκετά για τον αφοπλισμό των Αλβανών ανταρτών, ούτε τους αποθάρρυνε από το 

να εγκατασταθούν στη χερσαία ζώνη ασφάλειας μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και 

Σερβίας, ή εμποδίζοντας την είσοδό τους στα Σκόπια. Ο εθνικός απελευθερωτικός 

στρατός National liberation Army (NLA) από τη πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι η 

δύναμη των ανταρτών περιελάμβανε αρκετές χιλιάδες άνδρες, που προέρχονταν 

όμως από τα Σκόπια. Μετά από ένα μήνα συγκρούσεων, στα τέλη Φεβρουαρίου, 

οι κρατικές ειδικές αστυνομικές μονάδες εξουδετέρωσαν τις θέσεις του NLA. 

Στα μέσα του Μαρτίου, ο NLA επανεμφανίστηκε στους λόφους πάνω από το 

Τέτοβο. Στη περιοχή αυτή ο NLA έλεγχε τουλάχιστον επτά χωριά και αποτελούσε 

τη πλειονότητα του πληθυσμού στη περιοχή. Στις 22 Μαρτίου 2001, οι ένταση 

αυξήθηκε περαιτέρω στο Τέτοβο, όταν δύο Αλβανοί, πατέρας και γιος, 

                                            
256 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 

1046(1996),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1046%281996%29 

257 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
1186(1998),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1186%281998%29 

https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1046%281996%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1186%281998%29
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πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αστυνομικού 

ελέγχου. Η στρατηγική θέση των μονάδων του NLA του επέτρεπε να έχει μια 

γενική εικόνα της πόλης. Την ίδια μέρα νέο μέτωπο άνοιξε το Τέτοβο, όταν ο NLA 

πήρε τον έλεγχο του μεσαιωνικού φρουρίου της πόλης βόρεια της πόλης και 

άρχισε να πυροβολεί εναντίον των αστυνομικών που στάθμευαν στις γύρω 

περιοχές. Μετά την αρχική σύγκρουση, η αστυνομία της ΠΓΔΜ εκδίωξε τον NLA 

από το Τέτοβο και κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο. Ο NLA όμως δεν αποχώρησε 

αλλά απλώς απωθήθηκε στους γύρω λόφους 

Η κυβέρνηση εξέδωσε νέο τελεσίγραφο ζητώντας από τον Εθνικό 

Απελευθερωτικό Στρατό (NLA) να καταθέσει τα όπλα και να φύγει από τη χώρα, 

ειδάλλως θα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια πλήρους κλίμακας επίθεση. Ο NLA 

απέρριψε το τελεσίγραφο, ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός και 

απηύθυνε έκκληση για πολιτικό διάλογο. Σε απάντηση, ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι 

ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έπρεπε πρώτα να «εξουδετερώσει την τρομοκρατική 

απειλή», αλλά συμφώνησε να ξεκινήσει έναν πολιτικό διάλογο με τα νόμιμα 

Αλβανικά πολιτικά κόμματα στα Σκόπια. Ο πρωθυπουργός Λ. Γκεοργκιέφσκι 

δήλωσε σε τηλεοπτική ομιλία του προς το έθνος, ότι δεν θα διαπραγματευόταν με 

τους τρομοκράτες. Επέπληξε τις ΗΠΑ και Γερμανία, των οποίων τα στρατεύματα 

περιπολούσαν τα σύνορα από την πλευρά του Κοσσυφοπεδίου ως τμήματα του 

ΝΑΤΟ εκεί, ότι δεν έπραταν ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να σταματήσουν 

τους αντάρτες.258 

Μετά από πέντε ημέρες συνεχών επιθέσεων των ανταρτών κατά των 

κυβερνητικών δυνάμεων μέσα και γύρω από το Τέτοβο, στις 18 Μαρτίου 2001, η 

κυβέρνηση της ΠΓΔΜ διέταξε γενική επιστράτευση εφέδρων, προκειμένου να 

εκτελέσει μια ευρύτερη αντεπίθεση εναντίον θέσεων του NLA στους λόφους γύρω 

από το Τέτοβο. Η επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας των Σκοπίων ξεκίνησε στις 

25 Μαρτίου 2001. Μετά από συνεχόμενες μάχες στις 31 Μαρτίου 2001, η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε την επικράτηση των κυβερνητικών στρατευμάτων και το 

τέλος των εχθροπραξιών. 

                                            
258 Julie Kim Specialist in International Relations Foreign Affairs, Defense, and Trade 

Division, “Macedonia: Country Background and Recent Conflict Updated November 7 2001,” 
CRS Report for Congress, CRS-5. 
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Στις 28 Απριλίου 2001, οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα του NLA 

στο Vejce. Η δολοφονία των οκτώ κυβερνητικών στρατιωτών και των αστυνομικών 

οδήγησε σε ταραχές στα Σκόπια. Για να καταστείλει τις ταραχές, η κυβέρνηση 

επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε Μπίτολα και Γκεοργκιέφσκι και 

ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιό θεώρησε σκόπιμη την κήρυξη της χώρας 

σε κατάσταση πολέμου, προκειμένου υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στην 

καταπολέμηση των ανταρτών. Σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας η εμπόλεμη 

κατάσταση, έδινε ενισχυμένες εξουσίες στον Πρόεδρο και τον στρατό, 

επιτρέποντας μεταξύ άλλων την απαγόρευση διαδηλώσεων, μια πανεθνική 

απαγόρευση κυκλοφορίας και τη σφράγιση των συνόρων της χώρας. Ωστόσο, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν την κυβέρνηση των Σκοπίων να μην κηρύξουν τη 

χώρα σε κατάσταση πολέμου στον αγώνα της ενάντια στον NLA.259 

Στις αρχές του Μαΐου 2001, μια μεγάλη ομάδα ανταρτών του NLA διείσδυσε 

στη ΠΓΔΜ από το Κοσσυφοπέδιο με σκοπό να δημιουργήσει βάσεις σε αρκετά 

χωριά στα βόρεια του Κουμάνοβο. Στις 3 Μαΐου, ο NLA έστησε άλλη μια ενέδρα 

στις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας στην Βακσίντσε και σκότωσε δύο 

στρατιώτες ενώ απήγαγαν ένα τρίτο. Την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας της 

χώρας αποφάσισε να ξεκινήσει μια νέα επίθεση εναντίον του NLA, προκειμένου να 

εκδιώξει τους αντάρτες από τα οχυρά τους στα χωριά Βόρεια του Κουμάνοβο. Στις 

26 Μαΐου οι δυνάμεις ασφαλείας, ανακατέλαβαν το Βακσίντσε και Lojane, δύο 

μεγάλα χωριά στη περιοχή.  

Εντωμεταξύ μία νέα κρίση εκδηλώθηκε στο Αρασίνοβο. Θεωρήθηκε δε από 

πολλούς ότι ήταν η πιο αμφιλεγόμενη εκδήλωση των συγκρούσεων λόγω της 

άμεσης συμμετοχής από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, όπως ο 

Javier Solana, ο Τ. Ρόμπερτσον και ο Π. Φέιθ, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάσχεση των κυβερνητικών δυνάμεων, επιτρέποντας την εκκένωση του 

NLA από τη περιοχή.260,261 Η επέμβαση του ΝΑΤΟ ήταν το βασικό σημείο καμπής 

στην στρατιωτική κρίση στη χώρα. 

                                            
259 Ibid., CRS-5-CRS-8. 

260 NATO Homepage - Organization Who’s Who, “Javier Solana NATO Secretary 
General 1995 – 1999 Last updated: 23 Mar. 2009,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/who_is_who_7323.htm? 
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Η κρίση του Αρασίνοβο προκάλεσε ισχυρότατη διπλωματική πίεση στην 

κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για την πολιτική επίλυση της 

σύγκρουσης. Το ενδιαφέρον που προσέλκυσε η κρίση του Αρασίνοβο ήταν τόσο 

μεγάλη, ώστε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Τ. Ρόμπερτσον, και ο Ύπατος εκπρόσωπος της 

ΚΕΠΠΑ της ΕΕ Javier Solana, επισκέφθηκαν την ΠΓΔΜ για να ενισχύσουν τις 

προσπάθειες για πολιτική επίλυση του προβλήματος. Η κρίση διεύρυνε επίσης το 

χάσμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το θέμα της προσέγγισης προς την 

επίλυση της σύγκρουσης. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εσωτερικών ήταν 

υπέρ της συνέχισης των επιτυχημένων επιθέσεων, ενώ ο Πρόεδρος πίεζε για μια 

πολιτική λύση. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Javier Solana, ο πρόεδρος 

Τραϊκόφσκι υποσχέθηκε να επιλύσει την κρίση του Αρασίνοβο με πολιτικό 

διάλογο. Ωστόσο, μετά από αρκετές συναντήσεις του «συντονιστικού οργάνου για 

την επίλυση της κρίσης», καθώς και με την «Εντολή για την άμυνα της πόλης των 

Σκοπίων», στις 18 Ιουνίου, αποφασίστηκε να εκτελεστεί μια στρατιωτική 

επιχείρηση για την καταστροφή των δυνάμεων του NLA στο Αρασίνοβο. Η 

επιχείρηση επρόκειτο να διεξαχθεί από την αστυνομία και το πεζικό με την 

υποστήριξη του πυροβολικού και την αεροπορική υποστήριξη του στρατού. Όμως 

οι αντιπρόσωποι του ΝΑΤΟ στην ΠΓΔΜ δεν είχαν ενημερωθεί για την απόφαση 

αυτή. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου με ένα μπαράζ πυροβολικού από το 

στρατό. Από την έναρξη της επιχείρησης στο Αρασίνοβο, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Λόρδος 

George I. M. Robertson χαρακτήρισε την επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων ως 

«τρέλα και πλήρη ανοησία». Σε μια έντονα φορτισμένη δήλωση, ο Λόρδος 

Robertson κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει τις εχθροπραξίες προειδοποίησε 

δε ότι η χώρα ήταν «στο χείλος ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου». Μετά από 

ένα έντονο κύκλο διαβουλεύσεων και συζητήσεων στις οποίες πήρε μέρος και ο 

ύπατος εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Javier Solana, 

προκειμένου να τεθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση για να 

σταματήσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες στο Αρασίνοβο, και να επιτρέψουν 

στον NLA να αποχωρήσει από τη περιοχή η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι 

τερμάτιζε την επιχείρηση στο Αρασίνοβο. Ο Javier Solana ζήτησε από 

                                            
261 NATO Homepage - Organization Who’s Who, “The Rt. Hon. Lord Robertson of Port 

Ellen NATO Secretary General 1999 – 2003 Last updated 23 Mar. 2009,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/who_is_who_51939.htm? 
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αξιωματούχους των Σκοπίων να επιτρέψουν την εκκένωση των ανταρτών του NLA 

από το Αρασίνοβο. Την εκκένωση επέβλεψαν Αμερικάνοι πεζοναύτες από την 

Αμερικανική βάση της KFOR στο Κοσσυφοπέδιο.  

Η κυβέρνηση της χώρας δεχόμενη πίεση και απειλές ότι θα δεχθεί κυρώσεις 

και ότι η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα αποκλειστεί για τη χώρα, 

συμφώνησε με το αίτημα του ΝΑΤΟ να υπογραφεί μια άνευ όρων κατάπαυση του 

πυρός. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τελικά υπεγράφη στις 5 Ιουλίου 2001. 

Το ΝΑΤΟ ήταν ο εγγυητής και η ίδια συμφωνία υπογράφηκε έπειτα και από τον 

NLA. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης αποστολή τμήματος 3.000 ανδρών και 

γυναικών, προσωπικού του ΝΑΤΟ που θα αναπτυσσόταν στη ζώνη των 

συγκρούσεων μετά όμως από την επίτευξη πολιτικής λύσης μεταξύ της 

κυβέρνησης και των Αλβανών πολιτικών ηγετών. Η αποστολή του ΝΑΤΟ 

επρόκειτο να διαρκέσει σαράντα πέντε ημέρες και είχε ως αντικειμενικό σκοπό να 

αφοπλίσει τους αντάρτες του NLA. 

Η γενική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία υπεγράφη στις 5 

Ιουλίου 2001, δεν έγινε ποτέ απόλυτα σεβαστή από τον NLA, ο οποίος την 

παραβίασε πολλές φορές. Έτσι οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για το μεγαλύτερο 

μέρος του Ιουλίου και Αυγούστου του 2001 αν και οι συνολικές απώλειες ήταν 

περιορισμένες σε αρκετές δεκάδες άτομα και από τα δύο μέρη, σύμφωνα με πηγές 

και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. 

Οι εχθροπραξίες έλαβαν τέλος με την Συμφωνία της Αχρίδας στις 13 

Αυγούστου, η οποία προέβλεπε σειρά μέτρων συνδιαλλαγής, αυτοδιοίκησης, 

αποκέντρωσης, καθεστώς επίσημης γλώσσας του κράτους τα Αλβανικά, ίση 

αντιπροσώπευση των Αλβανών στην δημόσια διοίκηση και τέλος αφοπλισμό των 

αντιμαχομένων πλευρών.262 Αν και συμμετείχε ενεργά στις ένοπλες συγκρούσεις ο 

NLA, δεν συμμετείχε άμεσα στις συνομιλίες. Μετά τη Συμφωνία της Αχρίδας, οι 

αντάρτες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Ιούνιο του 2001, ωστόσο 

υπήρχαν και άλλες συμφωνίες τον Αύγουστο, πριν οι δύο πλευρές καταλήξουν στη 

τελική τον Ιανουάριο του 2002. Η Αλβανική πλευρά συμφώνησε να εγκαταλείψει 

                                            
262 Η συμφωνία της Αχρίδας, υπογράφηκε στις 13 Αυγούστου του 2001, στην πόλη 

Αχρίδα, από τους αρχηγούς των τεσσάρων τότε μεγαλύτερων κομμάτων της ΠΓΔΜ (δύο 
Σλάβο-Μακεδονικών και δύο Αλβανικών). 

https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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οποιεσδήποτε αποσχιστικές απαιτήσεις και να αναγνωρίσει πλήρως όλα τα 

θεσμικά όργανα της ΠΓΔΜ.  

Η επιχείρηση «Essential Harvest» εγκαινιάστηκε επίσημα στις 22 

Αυγούστου και η υλοποίηση της ξεκίνησε στις 27 του ίδιου μηνός. Στην αποστολή 

αυτή, διάρκειας 30 ημερών, ενεπλάκησαν περίπου 3.500 Νατοϊκό προσωπικό και 

κυβερνητικά στρατεύματα των Σκοπίων. Στόχος της ήταν να ο αφοπλισμός του 

NLA και η καταστροφή όλου του παράνομου οπλισμού. Παρόλα αυτά αρκετούς 

μήνες μετά το τέλος της σύγκρουσης, μερικές ένοπλες προκλήσεις 

εξακολουθούσαν να υφίστανται. Τον Απρίλιο του 2010, μια κρύπτη όπλων 

ανακαλύφθηκε κοντά στα σύνορα με τη Σερβία, μέσα στην οποία υπήρχαν στολές 

με διακριτικά του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου (UCK). Στις 12 

Μαΐου, τέσσερις ένοπλοι σκοτώθηκαν από την αστυνομία των Σκοπίων, σε ένα 

χωριό κοντά στο Κοσσυφοπέδιο. Η αστυνομία κατέσχεσε τέσσερις σάκους με 

εκρηκτικά, νάρκες κατά προσωπικού καθώς και άλλο στρατιωτικό οπλισμό. Στις 19 

Σεπτεμβρίου του 2014, μια νέα Αλβανική οργάνωση δημιουργήθηκε στα Σκόπια 

και διακήρυξε τη δημιουργία της Δημοκρατίας της Ilirida, μέρος της οποίας 

σύμφωνα με αυτή αποτελούσε και το δυτικό ήμισυ των Σκοπίων. Στις 21 Απριλίου 

2015, 40 κουκουλοφόροι φορώντας το έμβλημα του Απελευθερωτικού Στρατού 

του Κοσσυφοπεδίου ανέλαβαν τον έλεγχο του συνοριακού σταθμού Gosince. 

Μετά όμως από λίγες ώρες, κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο του 

χωριού. Την 9η Μαΐου 2015, 8 αστυνομικοί και 14 ένοπλοι σκοτώθηκαν σε μάχες 

στον Αλβανικό τομέα της πόλης του Κουμάνοβο. Οι ένοπλοι αυτοί 

προσδιορίζονταν ως μέλη του NLA του Κοσσυφοπεδίου. Σε ανακοίνωση του 

εκπροσώπου του ο NLA ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις κατά των 

αστυνομικών δυνάμεων της χώρας.263 

 

 

 

 

                                            
263 Kim, CRS-5. 
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Η Εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη ΠΓΔΜ. 

Μετά από αίτημα των Σκοπίων, το ΝΑΤΟ ενεπλάκη σε τρεις ξεχωριστές 

επιχειρήσεις για την καταστολή της έντασης μεταξύ της Αλβανικής μειονότητας της 

χώρας και των εθνικών δυνάμεων ασφαλείας.264 

Η Επιχείρηση «Essential Harvest».265 

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε επίσημα τη επιχείρηση «Essential Harvest» στις 

22 Αυγούστου. Η αποστολή των 30 ημερών σκοπό είχε τον αφοπλισμό των 

Αλβανών ανταρτών του NLA. Περίπου 3.500 στρατιώτες του ΝΑΤΟ, με την 

ανάλογη υλικοτεχνική υποστήριξη, στάλθηκαν στη χώρα. Στα πλαίσια υλοποίησης 

της αποστολής της επιχείρησης ιδρύθηκαν πέντε (5) κύριοι σταθμοί περισυλλογής 

όπλων στις Βόρειες περιοχές DEBAR, GOSTIVAR, TETOVO, RADUCE ΚΑΙ 

KUMANOVO, αλλά και δευτερεύοντες σε άλλα σημεία, στους οποίους έγινε 

εθελοντική παράδοση και συγκέντρωση του οπλισμού. Όλες οι δραστηριότητες 

επιβλέφθηκαν από αρμόδια επιτροπή. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μεταφορά 

του οπλισμού από όλα τα σημεία περισυλλογής. Σχεδόν 4.000 όπλα και 

εκατοντάδες χιλιάδες άλλος πολεμικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων 

ναρκών και εκρηκτικών συλλέχθηκαν.266 

Κατά τη σύνοδο κορυφής στο Φράιμπουργκ στις 12 Ιουνίου, 

επετεύχθη συμφωνία με σκοπό τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Γαλλικών και 

Γερμανικών στρατιωτικών μονάδων στα πλαίσια των ΝΑΤΟΙΚΩΝ επιχειρήσεων 

στα Σκόπια. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τους 

Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών στις 5 Ιουλίου. Βάσει αυτής 

δύο Γερμανικά, δύο Γαλλικά και ένα Ισπανικό στρατιωτικά τμήματα τέθηκαν υπό τη 

                                            
264 NATO Homepage - NATO A-Z, “Peace support operations in the former Yugoslav 

Republic of Macedonia Last updated 11 Nov. 2014,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52121.htm?selectedLocale=en 

265 NATO Allied Command Operations Homepage, “NATO’s Operations 1949 – Present,” 
NATO Allied Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 

266 ΓΕΕΘΑ - Ειρηνευτικές Δραστηριότητες - Περατωθείσες Αποστολές - ΠΓΔΜ, 
“Επιχείρηση «Essential Harvest»,” ΓΕΕΘΑ, http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-
apostoles-epixeirisis-
el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%C
E%B7-essential-harvest.html 
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γενική Γαλλική διοίκηση για την επιχείρηση «Essential Harvest», η οποία 

τερματίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2001. 

Η Επιχείρηση «Amber Fox».267 

Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου στις 27 Σεπτεμβρίου 

2001, το NAC συμφώνησε να εκδώσει την οδηγία για την εκτέλεση από τον 

Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης Στρατηγό Joseph W. Ralson της 

επιχείρησης «Amber Fox». Η αποστολή ξεκίνησε επίσημα στις 27 Σεπτεμβρίου 

2001 με αρχική εντολή τριών μηνών, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 

15 Δεκεμβρίου 2002. Στην επιχείρηση αυτή δόθηκε η εντολή για τη προστασία των 

διεθνών παρατηρητών από την ΕΕ και τον ΟΑΣΕ, που επέβλεπαν την εφαρμογή 

του σχεδίου ειρήνης στα Σκόπια.268 Η επιχείρηση αποτελείτο από περίπου 700 

στρατιώτες από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίοι ενισχύθηκαν από 300 

στρατιώτες που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην χώρα. Η αποστολή αναπτύχθηκε 

κάτω από γερμανική ηγεσία. Η επιχείρηση τερματίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2002. 

Η δύναμη του ΝΑΤΟ στα Σκόπια είχε ως έργο την υποστήριξη των 

κυβερνητικών αρχών στην παροχή ασφάλειας για την EUMM και των 

παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Με εξαίρεση το διάστημα στο οποίο διεξάγονταν οι 

εκλογές, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις περιοχές κρίσης στα βορειοδυτικά της 

χώρας, που αποτελούσε το γεωγραφικό χώρο εργασίας των διεθνών 

παρατηρητών. Ωστόσο, είχε την εξουσιοδότηση να επιχειρεί σε όλη τη χώρα των 

Σκοπίων. Μέσω των συνδέσμων που είχαν αναπτυχθεί παρείχε πληροφορίες και 

διατηρούσε στενή επαφή με την έδρα των αποστολών παρατηρητών και τις αρχές 

των Σκοπίων. Η παρουσία των συνδέσμων συνέβαλε στην προβολή της διεθνούς 

κοινότητας στη τοπική κοινωνία. Επίσης είχε τις επιχειρησιακές δυνατότητες να 

οργανώσει αποστολές εκκένωσης τραυματιών (παρατηρητών) σε καταστάσεις 

απειλητικές για τη ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις σε 

θέματα που είχαν να κάνουν με απενεργοποίηση εκρηκτικών. Το ΝΑΤΟ δηλαδή 

                                            
267 NATO Homepage - NATO A-Z, “Peace support operations in the former Yugoslav 

Republic of Macedonia¹ Last updated 11 Nov. 2014,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52121.htm?selectedLocale=en  

268 NATO - NATO’s Role in former Yugoslavic Republic Of Macedonia, “Operation Amber 
Fox (Task Force Fox) 27 September 2001 - 15 December 2002,” NATO, 
http://www.nato.int/fyrom/tff/home.htm 
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στη προκειμένη περίπτωση παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες στη EUMM και τον 

ΟΑΣΕ.269 

Η Επιχείρηση «Allied Harmony».270 

Σε απάντηση του αιτήματος του Πρόεδρου Τραϊκόφσκι, το NAC 

συμφώνησε να συνεχίσει να στηρίζει τα Σκόπια με μια νέα αποστολή από τις 16 

Δεκεμβρίου 2002.271 Αν και αναγνώριζε ότι η επιχείρηση «Amber Fox» θα 

μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία, το NAC συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη 

για τη συνέχιση μιας διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης. Η παρουσία του ΝΑΤΟ μετά 

τις 15 Δεκεμβρίου 2002 σκοπό είχε να καλύψει διαφορετικούς στόχους σε σχέση 

με τη προηγούμενη επιχείρηση. Ο πρώτος στόχος αφορούσε τηνπαροχή 

υποστήριξης στους διεθνείς παρατηρητές, και ο δεύτερος στην παροχή 

συμβουλών για να μπορέσει η κυβέρνηση να αναλάβει την εσωτερική ασφάλεια 

της χώρας. Η νέα αποστολή ήταν σημαντικά μικρότερη σε αριθμό και ονομάστηκε 

«Allied Harmony». Η αποστολή αυτή είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τις 

τοπικές αρχές στις πρώην περιοχές της κρίσης και συνέβαλλε στην υποστήριξη 

των διεθνών παρατηρητών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι τοπικές αρχές 

έχουν την πρωταρχική ευθύνη στο θέμα αυτό. Το NAC συμφώνησε να 

επανεξετάσει τις λεπτομέρειες αυτής της συνεχούς παρουσίας τον Φεβρουάριο του 

2003. 

Το NAC πήρε την απόφαση να τερματίσει την επιχείρηση «Allied 

Harmony» και να την παραδώσει στην ΕΕ στις 31 Μαρτίου. Η παράδοση κατέστει 

εφικτή μετά τις συμφωνίες που είχαν συναφθεί από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ σχετικά 

με την πρόσβαση της πρώτης δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει το δεύτερο.272 

                                            
269 Netherland Instituut voor Militaire Historie, “Operation Amber Fox Updated: 18 

February 2011,” Netherland Instituut voor Militaire,1-4. 

270 NATO Online Library-North Atlantic Treaty Organization, “NATO to Continue 
Supporting the former Yugoslav Republic of Macedonia Press Release (2002)131 29 Nov. 
2002,” NATO Online Library, http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-131e.htm 

271 Ann Pauwels, NATO as Peacekeeper. A Contradictio in Terminis? (Contribution 
submitted in the framework of Agora Theme 2: The New Peacekeepers: Central and Eastern 
Europe in UN and NATO Actions Beyond Europe), 8. 

272 European Union External Action Europa – EEAS - Security and Defense - About csdp 
- Berlin, “About CSDP - The Berlin Plus Agreement,” European Union External Action Europa, 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/berlin/index_en.htm 
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Η παράδοση της επιχείρησης έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των αρχών των 

Σκοπίων, και υπογράμμιζε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη 

διάρκεια της «Allied Harmony» αλλά και των προηγούμενων Νατοϊκών 

επιχειρήσεων στη χώρα αυτή.  

«Με τη λήψη της πρώτης στρατιωτικής αποστολής της, η ΕΕ 

αποδεικνύει ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας έχει 

ενηλικιωθεί. Με βάση τις νέες θεσμικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, η ΕΕ μπορεί πλέον 

ακόμα πιο αποτελεσματικά να ασκήσει το πλήρες φάσμα των πολιτικών, 

οικονομικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχει στη διάθεση της……»273 

Δήλωσε ο Γραμματέας του ΝΑΤΟ Λόρδος Robertson κατά την τελετή 

παράδοσης. Το ΝΑΤΟ παρέμενε δεσμευμένο να βοηθήσει τα Σκόπια να 

ενταχθούν πλήρως στις Ευρώ-Ατλαντικές δομές. Για το σκοπό αυτό το ΝΑΤΟ 

διατήρησε ένα ανώτερο πολιτικό εκπρόσωπο και ένα ανώτερο στρατιωτικό 

αντιπρόσωπο στα Σκόπια, οι οποίοι θα συνέχιζαν να συνδράμουν τις αρχές στην 

ανάπτυξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας και την προσαρμογή στα 

πρότυπα του ΝΑΤΟ. Τον Απρίλιο του 2002 η συμμαχία δημιούργησε στρατηγείο 

με αποστολή τη παροχή συμβουλών σχετικά με τις στρατιωτικές πτυχές της 

μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας.274 Η συμμαχική επιχείρηση «Allied 

Harmony» ήταν η τρίτη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβική 

                                            
  «H συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια χρονολογείται από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990. Οι νέες ρυθμίσεις διαχείρισης κρίσεων που τίθεται τώρα σε εφαρμογή στην 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας βασίζονται στην αποφασιστικότητα των 
δύο οργανώσεων για ενισχύση της αμοιβαίας διαβούλευσης, του διάλογου, της συνεργασίας 
και της διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψι το σεβασμό της αυτονομίας λήψης αποφάσεων και τα 
συμφέροντα του καθενός.». Δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Λόρδου Robertson. 
ΝΑΤΟ Online library - Press Release (2003) 025, 17 March 2003. 
http://www.nato.int/docu/pr/2003/p03-025e.htm 

273 ΝΑΤΟ update, “Operation Allied Harmony ends 31 Mar. 2003 Updated 07 Apr 2003,” 
ΝΑΤΟ update, http://www.nato.int/docu/update/2003/03-march/e0331a.htm 

274 NATO Homepage, “Peace support operations in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia¹ Last updated 11 Nov. 2014,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52121.htm?selectedLocale=en  
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Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά τις επιχειρήσεις «Essential Harvest» και «Amber 

Fox».275 

Οι δύο πρώτες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης 

«Διατήρησης της Ειρήνης» ενώ η τελευταία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης της 

«Μετά συγκρουσιακής οικοδόμησης της Ειρήνης»276 Η συνεργασία που 

επετεύχθη μεταξύ ΝΑΤΟ και των λοιπών οργανισμών αποδεικνύει ότι η σωστή 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών που παίρνουν μέρος στην επίλυση 

μιας κρίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα γρήγορης και αποτελεσματικής 

επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει. 

Επιχειρήσεις της ΕΕ στα Σκόπια. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης «Allied Harmony» τη 

σκυτάλη ανέλαβε η ΕΕ με την επιχείρηση «Concordia».277 Η απόφαση για την 

ανάληψη της επιχείρηση αυτής ήταν επακόλουθο του αιτήματος που υπεβλήθη 

από τον Πρόεδρο Trajkovski και βασίζονταν στο ψήφισμα 1371(2001) του ΣΑ των 

ΗΕ.278 Η Επιχείρηση αυτή είναι η διάδοχος κατάσταση της αντίστοιχης 

Επιχείρησης του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου. Η εκτιμώμενη 

διάρκεια της επιχείρησης «Concordia» είχε οριστεί αρχικά για έξι μήνες ενώ μετά 
                                            

275 Η μόνη ειρηνευτική επιχείρηση για την οποία το ΝΑΤΟ δεν έλαβε ρητή εντολή από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας, ήταν στα Σκόπια. Η επιχείρηση δεν έγινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII 
του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, αλλά διεξήχθη κατόπιν άμεσης πρόσκλησης από τη 
κυβέρνηση της χώρας προς τη συμμαχία. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να καταστήσει το 
ΝΑΤΟ ως το αρμόδιο οργανισμό για τη διεξαγωγή της όλης επιχείρησης. ΓΕΕΘΑ - 
Ειρηνευτικές Δραστηριότητες - Περατωθείσες Αποστολές - ΠΓΔΜ, “Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “Amber Fox” 26 Σεπτεμβρίου 2001 - 15 
Δεκεμβρίου 2002,” ΓΕΕΘΑ, http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-apostoles-epixeirisis-
el/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B
7-amber-fox.html 

  Pauwels, 8. 

276 Μπέλλου, 62-63. 

277 Η ΕE ξεκίνησε μια στρατιωτική επιχείρηση στα Σκόπια, επιχείρηση «CONCORDIA» 
στις 31 Μαρτίου 2003. Στην επιχείρηση αυτή γίνεται χρήση των μέσων και δυνατοτήτων του 
ΝΑΤΟ. Αυτό κατέστη δυνατό λόγο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας ΕΕ-ΝΑΤΟ «Berlin Plus 
Agreement». Ο κύριος στόχος της επιχείρησης «CONCORDIA», κατόπιν ρητού αιτήματος της 
κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, ήταν να συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος και να καταστήσει δυνατή την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας 
του Αυγούστου 2001. European Union External Action Europa - EEAS - Security and Defense 
- Missions and Operations - Concordia, “CONCORDIA/FYROM,” European Union External 
Action Europa, http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-
operations/concordia/index_en.htm 

278 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
1371(2001),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1371%282001%29 

http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-apostoles-epixeirisis-el/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-amber-fox.html
http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-apostoles-epixeirisis-el/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-amber-fox.html
http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-apostoles-epixeirisis-el/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-amber-fox.html
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από νέο αίτημα της Κυβέρνησης των Σκοπίων και έγκρισης του από την Military 

committee (MC) του ΝΑΤΟ πήρε παράταση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2003. Η 

επιχείρηση χρησιμοποίησε τα μέσα και τις διευκολύνσεις του ΝΑΤΟ. Αυτό κατέστη 

δυνατό μετά την συμφωνία «Berlin Plus Agreement». Μέσω του πακέτου 

ρυθμίσεων της συμφωνίας αυτής επιτρεπόταν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 

κάνει χρήση των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ με σκοπό τη διεξαγωγή επιχειρήσεων 

διαχείρισης κρίσεων. Αυτό είχε ως επακόλουθο τη βελτίωση της εταιρικής σχέσης 

μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας αποτελεσματική διαβούλευση, συνεργασία 

και διαφάνεια στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και οικοδόμηση της ειρήνης.  

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν, να συμβάλει περαιτέρω σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον και να επιτρέψει στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 

εφαρμόσει τη συμφωνία-πλαίσιο της Αχρίδας του Αυγούστου 2001. Η Επιχείρηση 

αυτή ήταν μέρος της μεγαλύτερης δέσμευσης της ΕΕ για τα Σκόπια σε ότι αφορά 

τη προσπάθεια σταθεροποίησης και επίτευξης ενός Ειρηνικού και Ασφαλούς 

περιβάλλοντος. Συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργεια ενός σταθερού περιβάλλοντος 

Ασφαλείας στη περιφέρεια της ΕΕ.279. 

Η αστυνομική επιχείρηση με το κωδικό όνομα «Proxima» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια διαδέχτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2003 την 

στρατιωτική επιχείρηση «Concordia».280 Η αποστολή της επιχείρησης ήταν η 

υποστήριξη στην αναδιοργάνωση της αστυνομίας της χώρας. Και οι δύο ανωτέρω 

επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης «Μετά συγκρουσιακής 

οικοδόμησης της Ειρήνης».281 

                                            
279 ΓΕΕΘΑ - Ειρηνευτικές Δραστηριότητες - Περατωθείσες Αποστολές - ΠΓΔΜ, “Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "CONCORDIA" 31 Μαρτίου 2003-
15 Δεκεμβρίου 2003,” ΓΕΕΘΑ, http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-apostoles-
epixeirisis-
el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%C
E%B7-concordia.html 

280 European Union External Action Europa – EEAS - Security and Defense - Missions 
and Operations - Proxima-Fyrom, “EUROPOL PROXIMA/FYROM,” European Union External 
Action Europa, http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/proxima-
fyrom/index_en.htm 

   ΓΕΕΘΑ-Ειρηνευτικές Δραστηριότητες - Περατωθείσες Αποστολές - ΠΓΔΜ, “Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "PROXIMA" 15 Δεκ 2003-15 Δεκ 
2005,” ΓΕΕΘΑ, http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el/cat-apostoles-epixeirisis-
el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%C
E%B7-concordia.html 

281 Μπέλλου, 63. 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/proxima-fyrom/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/proxima-fyrom/index_en.htm
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8ο Κεφάλαιο: Ρόλος και Στρατηγική του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. 

Ο Ρόλος του ΝΑΤΟ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. 

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει σε ότι άφορα τον επιχειρησιακό ρόλο 

που διαδραμάτισε το ΝΑΤΟ στη περίπτωση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, αυτή θα 

βασιστεί στα είδη δράσεων όπως αυτά ορίζονται από τον ΟΗΕ. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι όποιες αποστολές εκτελέστηκαν από τη συμμαχία ήταν στα πλαίσια 

ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ.282  

Η εμπλοκή της συμμαχίας στα πλαίσια των επιχειρήσεων στη περιοχή της 

Γιουγκοσλαβίας και συγκεκριμένα στη περίπτωση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 

συνέβη για πρώτη φορά στη Βοσνία μεταξύ των ετών 1992 και 1995. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου και συγκεκριμένα στα αρχικά στάδια επιβάλλονται 

οικονομικές κυρώσεις από τον ΟΗΕ εναντίον της Σερβίας και του Μαυροβουνίου 

και ένα εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ κατά της ΟΔΓ στην Αδριατική θάλασσα το 

οποίο έφεραν σε πέρας δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Σε αντίστοιχο αίτημα του ΟΗΕ, το 

ΝΑΤΟ επέβαλε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Βοσνίας, με 

την επιχείρηση «Deny Flight».283 Επιπλέον και βάσει των εξελίξεων στη περιοχή η 

συμμαχία παρείχε αεροπορική υποστήριξη στην επιχείρηση «UNPROFOR». Στη 

συνέχεια και με αφορμή ή ως «Trigger Point» τη βομβιστική επίθεση στο Σεράγεβο 

ξεκίνησε αεροπορικές επιθέσεις για να σταματήσει τις παραβιάσεις των 

αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ και ταυτόχρονα να ανακουφίσει τις λεγόμενες 

«ασφαλείς περιοχές» στη Βοσνία. Έτσι στο τελικό στάδιο της κρίσης η συμμαχία 

ενεπλάκη σθεναρά με την έναρξη μιας αεροπορικής εκστρατείας που οδήγησε 

τελικά τους εμπλεκομένους στο τερματισμό του εμφυλίου και στην επίτευξη της 

συμφωνία ειρήνης. 

Για όλες αυτές τις δραστηριότητες της συμμαχίας στη Βοσνία, το ΣΑ των ΗΕ 

ενέκρινε στο ΝΑΤΟ τη δυνατότητα να κάνει χρήση ένοπλης βίας δυνάμει του 

                                            
282 Ibid., 60. 

283 Ψήφισμα 781(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο 
εγκρίθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1992. Όμως το ψήφισμα 816(1993) εξουσιοδότησε τις δυνάμεις 
του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν τους τυχόν παραβάτες. United Nations Security Council 
Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 816(1993),” United Nations Security 
Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/816%281993%29 
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κεφαλαίου VII του καταστατικού του Χάρτη.284 Η εμπλοκή της συμμαχίας στα 

αρχικά στάδια της με την εφαρμογή του εμπάργκο και στην συνέχεια με την 

παρακολούθηση μόνο των παραβιάσεων της «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων» 

είναι τύπου «Επιβολής της Ειρήνης».285, Διότι όπως ορίζει ο ΟΗΕ μέσω της 

δράσης αυτής γίνεται προσπάθεια τερματισμού της ένοπλης σύρραξης η οποία 

επιχειρείτε με τη χρήση ένοπλης βίας και λοιπών εξαναγκαστικών μέτρων. Δράση 

η οποία έγινε κατόπιν εντολών του ΣΑ στη βάση της αποκατάστασης της διεθνούς 

ασφάλειας και ειρήνης. Επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται 

όταν, το ΣΑ, έχει αποφανθεί για την ύπαρξη κινδύνου για την ειρήνη ή διατάραξης 

της ειρήνης ή πράξεις επιθετικότητας. Είναι δε απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του, 

διότι στις περιπτώσεις επιβολής της ειρήνης δεν υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του 

κράτους στο οποίο επιχειρείται η επιβολή των αποφάσεων του.286 Στη συνέχεια η 

εμπλοκή της συμμαχίας έγινε ακόμα πιο ενεργή με την εντατικοποίηση των 

αεροπορικών επιδρομών οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη της 

συμφωνίας του Dayton. Και σε αυτή τη περίπτωση η δράση της συμμαχίας έγινε 

στα πλαίσια του τύπου δράσης «Επιβολής της Ειρήνης». 

Στα δύο πρώτα στάδια πριν την επίτευξη της συμφωνίας Ειρήνης οι 

αποστολές που ανέλαβε η συμμαχία ήταν αρχικά απλή παρακολούθηση των 

πτήσεων στη περιοχή απαγόρευσης πτήσεων (NFZ), από τον Οκτώμβριο του 

1992 έως τον Απρίλιο του 1993, και στη συνέχεια έως τον Ιούνιο του 1993 ενεργή 

επιβολή της απαγόρευσης πτήσεων. Από τον Ιούνιο του 1993 έως τον Ιούλιο του 

1995 υπήρξε ταυτόχρονα και υποστήριξη της UNPROFOR στη περιοχή, με τη 

εκτέλεση αποστολών αεροπορικής υποστήριξης. Τέλος τον Αύγουστο και 

                                            
284 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII του καταστατικού χάρτη. Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον 

της Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων. UNRIC Περιφερειακό Κέντρο 
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, “Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών Άρθρα 
39 έως 51,” UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 

285 Επιχείρηση «MARITIME GUARD» 22 Νοεμβρίου 1992 έως 15 Ιουν 1993. Πολεμικά 
πλοία του ΝΑΤΟ περιπολούσαν στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την επιβολή του 
εμπάργκο όπλων εναντίον των αντιμαχόμενων πλευρών κατά τη σύγκρουση στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία. NATO Allied Command Operations Homepage, “NATO’s Operations 1949 – 
Present,” NATO Allied Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 

286 Μπέλλου, 62. 
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Σεπτέμβριο του 1995 έχουμε τον μαζικό αεροπορικό βομβαρδισμό ο οποίος είχε 

και ως επακόλουθο την επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης.287 

Η αρχική πρόθεση του ΝΑΤΟ ήταν η επιβολή των ψηφισμάτων του ΣΑ των 

ΗΕ με τέτοιο τρόπο που σε καμία περίπτωση να μην εγερθούν οποιεσδήποτε 

υπόνοιες για τυχόν αμεροληψία και καταπάτηση της ουδετερότητας, κυρίως του 

κανονιστικού ρόλου των ΗΕ.288 Η συμμαχία αναγνώριζε και επισήμαινε ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση τα ΗΕ ήταν ο υπεύθυνος οργανισμός για το κομμάτι των 

αποφάσεων και κατευθύνσεων στη προσπάθεια επίλυσης της κρίσης. Οι διάφορες 

αλλαγές στις φάσεις των επιχειρήσεων γινόταν προκειμένου η συμμαχία να 

ακολουθεί και να υποστηρίζει τα ψηφίσματα του ΣΑ, όπως αυτά ψηφίζονταν με την 

εξέλιξη των γεγονότων. Ενώ η πολιτική βούληση των ηγετικών κυρίως χωρών της 

συμμαχίας ήταν θετική προς μία πιο εντατική χρησιμοποίηση ένοπλης βίας, 

προκειμένου τα αντίπαλα μέρη να πεισθούν να προσέλθουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, ο ΟΗΕ εν αντιθέσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν 

υπέρμαχος μιας πιο μετριοπαθούς πολιτικής στάσης. Μόνο όμως μετά την 

εντατικοποίηση των καταναγκαστικών μέτρων και την χρησιμοποίηση της 

αεροπορικής ισχύος της συμμαχίας κατέστη δυνατή η κατάπαυσης του πυρός και 

τελικά η επίτευξη συμφωνίας. Αυτό κατέστη δυνατό από ένα συνδυασμό λόγων με 

κυριότερο αυτόν της επιτυχούς εφαρμογής του Στρατηγικού αλλά και 

επιχειρησιακού δόγματος της συμμαχίας, κάτι που οφείλεται στη πολιτική βούληση 

της ηγεσίας των κρατών μελών της.289 

Στο δε επιχειρησιακό κομμάτι κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια για αποφυγή 

παράπλευρων απωλειών κάτι που θα είχε επιπτώσεις στην αποστολή και θα 

παρουσίαζε ένα αρνητικό πρόσωπο για τη συμμαχία διεθνώς290. Τα αεροσκάφη 

του ΝΑΤΟ επιχειρούσαν κάτω από ένα αυστηρό σύνολο ειδικών οδηγιών 

εμπλοκής (ROE’s) που περιέχονταν στο επιχειρησιακό σχέδιο (OPLAN 

40101).291,292 

                                            
287 Επιχείρηση «Deliberate Force». 

288 MAJ Miller, 35. 

289 Ibid., V. 

290 Ibid., 30. 

291 Rules of Engagement. 
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Στο στάδιο της επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων στο Βοσνιακό εναέριο 

χώρο η στρατηγική του ΝΑΤΟ κρίνεται μερικώς επιτυχημένη καθώς ουσιαστικά 

απαγόρευσε ολοκληρωτικά την υπέρ-πτήση και την εκτέλεση αποστολών από τα 

μαχητικά αεροσκάφη των εμπόλεμων, αλλά δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά και με τις 

πτήσεις των ελικοπτέρων. Αυτό όμως δεν οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος 

σχεδίασης ή εκτέλεσης της αποστολής, όσο πρώτον στη μορφολογία του εδάφους 

που επέτρεπε την πτήση των ελικοπτέρων χωρίς να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης 

αποκάλυψης τους από το σύστημα εναέριου ελέγχου της συμμαχίας και δεύτερον 

στους λάθος ROE’s που είχαν δοθεί στους πιλότους των μαχητικών 

αναχαίτισης.293 Στο γενικότερο όμως πλαίσιο η αποστολή θεωρήθηκε επιτυχής, αν 

και δεν θεωρείτε αποτελεσματική ως προς την ορθή εκμετάλευση της αεροπορικής 

ισχύος.294,295 

Στην έναρξη των επιχειρήσεων υποστήριξης της UNPROFOR, το σύστημα 

έγκρισης «διπλής αρχής» που εφαρμόστηκε αν και με τη πρόοδο των 

επιχειρήσεων βελτιώθηκε, γενικώς επιβράδυνε δραματικά τη διαδικασία με 

αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας των αποστολών αυτών.296 Σε ότι 

αφορά την προστασία των «ασφαλών περιοχών» στη περιοχή της Βοσνίας οι 

περίπου 10 αποστολές, που εκτέλεσε το ΝΑΤΟ που αποσκοπούσαν στη 

προστασία τους δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με την 

επιθετικότητα από πλευράς Σέρβο-Βόσνιων να παραμένει αμετάβλητη μετά την 

ολοκλήρωση των επιδρομών. Ίσως το μόνο που τελικά επιτεύχθηκε ήταν να η 

συνειδητοποίηση εκ μέρους της συμμαχίας ότι θα έπρεπε να εντείνει τις 

επιχειρήσεις περνώντας έτσι στη σχεδίαση μίας νέας επιχείρησης, με την 

ονομασία «Deliberate Force», η οποία κλιμάκωσε την αντίδραση της διεθνούς 

κοινότητας. Σε όλες τις ανώτερω επιχειρήσεις η αποφυγή φίλιων απωλειών και 

πρόκλησης παράπλευρων απωλειών αποτελούσε τη κυρίαρχη αντίληψη στη 

σχεδίαση των αεροπορικών αποστολών. 

                                            
292 Operational Plan. 

293 Συχνά τα ελικόπτερα πετούσαν με σήματα παρόμοια με αυτά των ελικοπτέρων του 
ΟΗΕ, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της θετικής αναγνώρισης από τους πιλότους των 
μαχητικών. 

294 MAJ Miller, 50-51. 

295 Ibid., V. 

296 Ibid., 47. 
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Στη συνέχεια των επιχειρήσεων και περνώντας στη αεροπορική επιχείρηση 

«Deliberate Force» οι αντικειμενικοί σκοποί των αεροπορικών επιδρομών είχαν να 

κάνουν αρχικά με καταστροφή της Σερβικής αεράμυνας, του συστήματος ελέγχου 

και διοίκησης και λογιστικής υποστήριξης των Σερβικών δυνάμεων προκειμένου 

αυτές να μην μπορούν να αναλάβουν επιθετικές επιχειρήσεις και τέλος να δείξουν 

την θέληση της συμμαχίας αλλά και κατ’ επέκταση του ΟΗΕ για την επίλυση και 

τερματισμό του εμφυλίου. Οι αρχικοί 444 στόχοι μειώθηκαν σε 151, κυρίως για να 

μειωθούν οι πιθανότητες πρόκλησης παράπλευρων απωλειών αλλά και εξαιτίας 

πολιτικών αποφάσεις στους κόλπους της συμμαχίας. Τελικά μόνο 56 από αυτούς 

τους στόχους προσβλήθηκαν, με ποσοστό 76% από αυτούς να δέχονται από 

μέτριες ως σοβαρές ζημίες.297 Παρά τα οποία προβλήματα υπήρξαν στη σχεδίαση 

και εκτέλεση των παραπάνω αποστολων, οι τελευταίες είχαν αυξημένη 

αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω της χρήσης όπλων ακριβείας, Precision Guided 

Munitions (PGM’s), και επειδή είχαν προσεκτικά σχεδιαστεί και επιλεγεί οι στοχοι 

για αποφυγή παράπλευρων απωλειών μεταξύ των Σέρβο-Βόσνιων.298 

Μετά την διάσκεψη του Λονδίνου αποφασίστηκε ο σχεδιάσμος μιας 

περιορισμένης κλίμακας αεροπορικής επιχείρησης εναντίων Σερβικών θέσεων στη 

Βοσνία προκειμένου η πλευρά αυτή να αποδεχθεί και υιοθετήσει τα ψηφίσματα 

των ΗΕ. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση που πάρθηκε μεταξύ NAC και FCUNPF 

ο χρόνος έναρξης της επιχείρησης θα είχε να κάνει με την επόμενη σοβαρή 

πρόκληση από τη Σερβική πλευρά.299 

Στην συνέχεια για την επιβολή της ειρηνευτικής συμφωνίας υπήρξε 

περαιτέρω εμπλοκή της συμμαχίας με τις επιχειρήσεις «IFOR» και «SFOR» οι 

οποίες αναλήφθηκαν στα πλαίσια δράσεων επιχειρήσεων «Διατήρησης της 

Ειρήνης». Οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις αφορούν ένα μεγάλο φάσμα 

δράσεων οι οποίες αποβλέπουν στην εδραίωση μιας κατάστασης μη σύγκρουσης 

και ταυτόχρονα στην υποστήριξη και εφαρμογή των συμφωνιών ειρήνης που 

έχουν εξασφαλισθεί από τους ειρηνευτές. Το σύνολο των στρατιωτικών, 

                                            
297 Ibid., 44-45. 

298 Τα PGM’s είναι όπλα καθοδηγούμενα με Laser, ή Gps, ή ηλεκτροπτικά αυξάνοντας 
δραματικά την ακρίβεια σκόπευσης, μειώνοντας τη πιθανότητα λάθους και αυξάνοντας 
ταυτόχρονα την επιβιωσιμότητα του φορέα εξαπόλυσης. 

299 MAJ Miller, 35. 
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αστυνομικών και πολιτικών αυτών δράσεων αποσκοπούν στην επιβολή των 

θεμελιωδών πυλώνων για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη περιοχή της 

κρίσης.300 

Το ΝΑΤΟ ενεπλάκη στον πόλεμο της Βοσνίας, για διάφορους λόγους. Η 

συμμαχία ήταν ο μόνος αμυντικός οργανισμός, ικανός και πρόθυμος, να 

προσφέρει τη στρατιωτική υποστήριξη που ζητούσε ο ΟΗΕ σε ένα σχετικά 

γρήγορο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα διέθετε τον ανάλογο όγκο δυνάμεων, 

σε ποσότητα και ποιότητα, οι οποίες ήταν απαραίτητες στη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο.301 Για το ΝΑΤΟ, από την άλλη πλευρά, ήταν μια ευκαιρία να αναλάβει 

ένα νέο ρόλο παράλληλα με τον παραδοσιακό, αυτόν δηλαδή της συλλογικής 

άμυνας που αποτελούσε μέχρι τότε τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο είχε 

δομήθεί τα προηγούμενα χρόνια η συμμαχία. Ταυτόχρονά αυτή η πρώτη εμπλοκή 

του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις τύπου «Διατήρησης της Ειρήνης» αποκάλυψε όλα τα 

στοιχεία του πειραματισμού που πολλές φορές διακατέχουν τη συμμαχία κάτι που 

οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι το είδος αυτό των αποστολών ήταν κάτι το 

πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής, ακόμα και για ένα αμυντικό 

συνασπισμό του μεγέθους του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία επιχείρησε ουσιαστικά προς 

υποστήριξη των αποστολών που είχαν ληφθεί στα πλαίσια των ψηφισμάτων του 

ΟΗΕ και ειδικά της UNPROFOR. Λόγω δε της ευαισθησίας της κυβέρνησης των 

ΗΠΑ, στο θέμα των φίλιων απωλειών, υπήρξε μια άρνηση για την αποστολή 

χερσαίων δυνάμεων στη περιοχή της κρίσης κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την μη 

αποστολή τους για όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, από πλευράς 

συμμαχίας.302,303 Αυτό με τη πρόοδο των επιχειρήσεων δημιούργησε πολλές 

προστριβές μεταξύ των εταίρων της συμμαχίας αλλά και μεταξύ ΝΑΤΟ και ΟΗΕ, 

και σίγουρα είχε καταλυτικό ρόλο στη διάρκεια της σύρραξης δρώντας αρνητικά 

στο γρήγορο τερματισμό της.304 Έτσι από πλευράς συμμαχίας αναπτύχθηκαν 

                                            
300 Μπέλλου, 63. 

301 Όουεν, 38. 

   ΝΑΤΟ Homepage - Newsroom Speeches & transcripts, “Speech by NATO Secretary 
General, Mr. Javier Solana at the Library of Congress in Washington D.C,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_25197.htm?selectedLocale=en. 

302 Όουεν, 37. 

303 Η αρχική εκτίμηση του ΝΑΤΟ μιλούσε για μία δύναμη 50-70000 ανδρών. Ibid., 162. 

304 Ibid., 105. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_room.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions.htm
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μόνο μαχητικά αεροσκάφη καθώς βέβαια και όλα τα υπόλοιπα είδη αεροσκαφών 

και προσωπικού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα ήταν, 

ωστόσο, ότι η σχέση ΝΑΤΟ ΟΗΕ με τη πάροδο των επιχειρήσεων και την 

καταιγιστική σε ορισμένες περιπτώσεις τροπή που έπαιρναν τα γεγονότα, 

συνεχώς εξελισσόταν χωρίς να δημιουργηθεί ένα σαφές εννοιολογικό πλαίσιο της 

συνεργασίας και διοίκησης, των δυνάμεων που πήραν μέρος στη επιχείρηση και 

από τους δύο εταίρους. 

Σε αντίθεση με τη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στην Αδριατική Θάλασσα η οποία 

διεξήχθη αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ μόνο, η επιβολή απαγόρευσης πτήσεων και 

η αρχική εναέρια υποστήριξη που παρείχε για την προστασία των «ζωνών 

ασφαλείας» των ΗΕ έγινε σε στενή συνεργασία με την UNPROFOR, στο πλαίσιο 

της λεγόμενης διπλής εντολής για την έγκριση των αποστολών τόσο από τον ΟΗΕ 

όσο και από την ηγεσία του ΝΑΤΟ.305 Στα πλαίσια εφαρμογής της διπλής αυτής 

εντολής δημιουργήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα τα οποία είχαν να 

κάνουν κυρίως με το χρόνο που απαιτείτο να ληφθεί η εντολή μέχρι και την τελική 

υλοποίηση της. Επίσης έγινε πολύ σύντομα σαφές ότι ο ΟΗΕ ήταν απρόθυμος να 

δέχεται αιτήσεις για αεροπορικές επιδρομές, επειδή φοβόταν ότι αυτές θα 

μπορούσαν να υπονομεύσουν την αμεροληψία του UNPROFOR και κατ’ επέκταση 

του ΟΗΕ στη σύγκρουση.306 Ωστόσο, μετά την πτώση της Σρεμπρένιτσα και της 

Ζούπα, δύο εκ των λεγόμενων «ασφαλών περιοχών» των ΗΕ στη Βοσνία, έχουμε 

τη πραγματική αρχή έναρξης των αεροπορικών επιδρομών για την προστασία των 

περιοχών αυτών αλλά και για την απώθηση των Σέρβο-Βόσνιων, κάτι που 

προοδευτικά ασπάστηκε ο ΟΗΕ και που τελικά οδήγησε στη παρατεταμένη 

αεροπορική εκστρατεία του ΝΑΤΟ εναντίον των Σέρβων της Βοσνίας. 

Μετά το πέρας της Γενικής Συμφωνίας-Πλαισίου για την Ειρήνη στη Βοσνία 

το ΣA ενέκρινε τη δημιουργία μιας ειρηνευτικης δύναμης για την υλοποίηση των 

                                            
305 Sperling and Webber, 493. 

306 Όουεν, 229. 

  Επίσης « Τον Ιούνιο του 1993, οι Σερβικές επιθέσεις στην «ασφαλή περιοχή» της 
Σρεμπρένιτσα οδήγησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση των 
αεροπορικών δυνάμεων  του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της UNPROFOR κατά την εκτέλεση 
της εντολής του………….» U.S DEPARTMENT OF STATE - OFFICE of the HISTORIAN 
Home - Milestones› 1993–2000, “The War in Bosnia 1992–1995,” U.S DEPARTMENT OF 
STATE, https://history.state.gov/milestones/1993-2000/bosnia 

https://history.state.gov/
https://history.state.gov/milestones
https://history.state.gov/milestones/1993-2000
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/bosnia
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αποφάσεων του (Implementation Force IFOR) υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.307 

Έγινε έτσι η πρώτη επιχείρηση «Διατήρησης της Ειρήνης» που ανέλαβε 

αυτόνομα η συμμαχία.308 Η «IFOR» σχεδιάστηκε για να επιβλέπει την εφαρμογή 

των στρατιωτικών πτυχών της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton. Είχε εγκριθεί 

δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗE και έδινε τη δυνατότητα στο ΝΑΤΟ 

να χρησιμοποιεί ένοπλη βία για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας. 

Αναπτύχθηκαν περίπου 60.000 στρατιώτες στη Βοσνία με συνεισφορές από 32 

κράτη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μη εταίρων της συμμαχίας.309 Με επιμονή 

των ΗΠΑ η επιχείρηση αρχικά περιορίστηκε σε ένα έτος. 

Επειδή όμως περί το τέλος του 1996 η εφαρμογή της ειρηνευτικής 

συμφωνίας ήταν ακόμα μακριά από την οριστική υλοποίηση της, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας αποφάσισε να αντικαταστήσει την «IFOR» με την επιχείρηση 

«SFOR».310 Πρωταρχικό καθήκον της όπως και της IFOR» ήταν να συμβάλει στην 

ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ασφαλείας και προστασίας που ήταν αναγκαίο για 

την εδραίωση της ειρήνης στη περιοχή. Αλλά σε αντίθεση με την πρώτη, στην 

δεύτερη δόθηκε ένα ευρύτερος πολιτικός ρόλος.  

Η «SFOR» έλαβε περισσότερες ευθύνες, όπως τη διατήρηση της δημόσιας 

τάξης, την άσκηση όλων των απαραίτητων ενεργειών-διαδικασιών για τη σύλληψη 

των κατηγορουμένων για εγκλήματα πολέμου και τη δημιουργία νόμιμων και 

                                            
307 Επιχείρηση «JOINT ENDEAVOUR» 20 Δεκεμβρίου 1995 - 20 Δεκ 1996. Πρώτη 

ειρηνευτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ, η Δύναμη Υλοποίησης (IFOR), η οποία είχε ως αποστολή 
την εφαρμογή των στρατιωτικών πτυχών της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία. Ibid., 2. 

308 Μπέλλου, 62. 

309 Κράτη του ΝΑΤΟ που συνεισέφεραν με στρατιωτικές δυνάμεις στην IFOR είναι, το 
Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, 
Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Στα μη-ΝΑΤΟΙΚΑ έθνη που συνεισέφεραν με δυνάμεις περιλαμβάνονται η 
Αυστραλία, η Αυστρία, το Μπαγκλαντές, η Τσεχική Δημοκρατία, η Αίγυπτος, η Εσθονία, η 
Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μαλαισία, η Νέα Ζηλανδία, το Πακιστάν, η 
Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Σουηδία, η Ρωσική Ομοσπονδία και την. 
NATO Homepage - NATO A-Z, Peace support operations in Bosnia and Herzegovina Last 
updated 07 Sep. 2015,” NATO Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52122.htm?selectedLocale=en 

310 Η επιχείρηση «JOINT GUARD» 20 Δεκ. 1996 - 20 Ιουν. 1998. Μετά το τέλος της 
επιχείρησης «JOINT ENDEAVOUR» και την ολοκλήρωση των αρχικών στρατιωτικών 
καθηκόντων για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, το ΝΑΤΟ συνέχισε τη διεθνή 
επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης στη Βοσνία με μια μικρότερη δύναμη που έφερε το όνομα 
Δύναμη σταθεροποίησης (SFOR). NATO Allied Command Operations Homepage, “NATO’s 
Operations 1949 – Present,” NATO Allied Command Operations – Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 
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δημοκρατικά ελεγχόμενων τοπικών ενόπλων δυνάμεων. Για την εκτέλεση των 

ανωτέρω καθηκόντων στα πλαίσια της «SFOR» αρχικά αναπτύχθηκαν 32.000 

στρατιώτες. Σταδιακά και με την εξομάλυνση της κατάστασης στη περιοχή η 

συμμαχία αποφάσισε να μειώσει το μέγεθος της «SFOR». Έως τα μέσα του 2004, 

το προσωπικό της είχε μειωθεί στα 7.000 άτομα. Στο τέλος του 2004 η αποστολή 

τερματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τη «EUFOR» υπό την ηγεσία της ΕΕ.311 

Η αποστολή των «IFOR & SFOR» εντάσσονται στο τελευταίο στάδιο μιας 

«Μετά-συγκρουσιακής οικοδόμησης της Ειρήνης». Στη φάση αυτή οι δράσεις 

που λαμβάνονται αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου επιστροφής στη 

σύγκρουση με την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ενδιαφερόμενου κράτους σε 

όλα τα επίπεδα έτσι ώστε αυτό να καταστεί ικανό να εξασφάλισει την ειρηνική 

διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον και να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη στη περιοχή 

ενδιαφέροντος.312 Η ειρηνευτική αυτή επιχείρηση ήταν η πρώτη από πολλές 

απόψεις. Ήταν η πρώτη επιχείρηση της συμμαχίας με αποστολή χερσαίων 

τμημάτων αυτής, ταυτόχρονα ήταν η πρώτη αποστολή σε περιοχή εκτός της 

«περιοχής ευθύνης» αυτής, και τέλος η πρώτη επιχείρηση του ΝΑΤΟ με χώρες 

του προγράμματος «Σύμπραξη για την Ειρήνη» αλλά και άλλες χώρες εκτός 

ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Απέδειξε ότι η Συμμαχία μπορούσε να 

προσαρμόσει τις δυνάμεις και τις πολιτικές της προς ένα νέου είδους αποστολών 

στο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο κόσμο, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε να παρέχει 

συλλογική ασφάλεια και άμυνα για τα κράτη μέλη της. Ήταν επίσης μια απτή 

απόδειξη ότι, εκτός από την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών της άμυνας της 

συμμαχίας, οι στρατιωτικές δυνάμεις της συμμαχίας είχαν την ευελιξία να 

χρησιμοποιηθούν έξω από τη κλασσική «περιοχή ευθύνης» του ΝΑΤΟ, για 

αποστολές που εμπίπτουν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών, κατόπιν 

εντολής του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών.313 

                                            
311 European Union External Action - Political/Military Background - EUFOR PAO, “The 

key Objectives of ALTHEA 14 August 2015,” European Union External Action, 
http://www.euforbih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2821 

312 Μπέλλου, 62-63. 

313 DoD Command, XXII. 

http://www.euforbih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2821:background&catid=185:about-eufor
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Η συμμετοχή της συμμαχίας στον απόηχο του πολέμου στη Βοσνία και στη 

συνέχεια στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Dayton, δεν αποτελεί 

έκπληξη. Η Ειρηνευτική Συμφωνία συμφωνήθηκε και γράφτηκε κυρίως από τις 

ΗΠΑ οι οποίες αρνούνταν να συνεισφέρουν στρατεύματα σε ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ μετά τα προβλήματα που είχαν από τη συμμετοχή τους σε 

ανάλογες αποστολές όπως αυτή στη Σομαλία.314 Αντ’ αυτού οι ΗΠΑ προτίμησαν 

να εργαστούν με «ad hoc» συνασπισμούς ή μέσω του ΝΑΤΟ για την δημιουργία 

της απαραίτητης δεξαμενής δυνάμεων προς επίτευξη των σκοπών της 

επιχείρησης.315 Καθώς ο ΟΗΕ δεν διαθέτει δικές του ένοπλες δυνάμεις, δεν είχε 

άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση. Κατά συνέπεια, η τάση 

της «υπεργολαβίας» εμφανίστηκε στο ΣΑ των ΗΕ. Άλλωστε εκείνη τη χρονική 

περίοδο το ΝΑΤΟ ήταν ο μόνος αμυντικός οργανισμός ικανός και πρόθυμος να 

αναπτύξει τo απαραίτητο στρατιωτικό προσωπικό για τη διασφάλιση της 

εφαρμογής των στρατιωτικών πτυχών της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Αν και η 

«IFOR» ήταν πολύ καλά εξοπλισμένη, στελεχωμένη και απολάμβανε ένα επίπεδο 

επιχειρησιακής συνοχής και ενότητας που δεν υπήρχε στη πλειονότητα 

προηγούμενων ειρηνευτικών αποστολών των ΗΕ, με τη πάροδο του χρόνου κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της επιχείρησης εμφανίστηκαν αρκετά προβλήματα. Ένα 

από τα σημαντικότερα πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε ελάχιστος συντονισμός μεταξύ 

των διαφόρων οργανισμών που εμπλέκονταν στην εφαρμογή της ειρηνευτικής 

συμφωνίας. Η «IFOR» ήταν μόνο ένας από τους διεθνείς «παίκτες» στη περιοχή, 

παράλληλα με την αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη (UNMIBH), της αποστολής του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

                                            
314 «… Η πιο σημαντική από αυτές τις προκλήσεις ήρθε στις 3 Οκτωβρίου 1993. 

Δυνάμεις του Aideed κατέρριψαν δύο ελικόπτερα Black Hawk σε μια μάχη που οδηγούν στο 
θάνατο 18 Αμερικανών στρατιωτών και εκατοντάδων Σομαλών …». U.S DEPARTMENT OF 
STATE - OFFICE of the HISTORIAN Home - Milestones - 1993–2000, “Somalia 1992–1993,” 
U.S DEPARTMENT OF STATE, https://history.state.gov/milestones/1993-2000/somalia. 

315 ΝΑΤΟ Homepage - Newsroom Speeches & transcripts, “Speech by NATO Secretary 
General, Mr. Javier Solana at the Library of Congress in Washington D.C,” ΝΑΤΟ Homepage, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_25197.htm?selectedLocale=en 

https://history.state.gov/
https://history.state.gov/milestones
https://history.state.gov/milestones/1993-2000
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/somalia
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_room.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions.htm
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Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και της ΕΕ.316,317Η «IFOR» είχε ξεχωριστή 

εντολή και δεν ήταν υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. Το ίδιο συνέβη και με την αποστολή 

του ΟΑΣΕ και της αποστολής της ΕΕ. Αντ 'αυτού τέθηκε σε ισχύ ένα πολύ 

αδύναμο φόρουμ, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των διαφόρων 

πυλώνων, χωρίς όμως πραγματικές δυνατότητες συντονισμού. Επειδή η «IFOR» 

είχε περισσότερο προσωπικό από ότι οι άλλοι πυλώνες, επικεντρώθηκε στην 

εφαρμογή των στρατιωτικών πτυχών της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Το αποτέλεσμα 

ήταν ότι η εφαρμογή των υπόλοιπων πολιτικών πτυχών της Ειρηνευτικής 

Συμφωνίας, όπως η ευθύνη για το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, η 

υποστήριξη των κομμάτων στη Βοσνία, η εκτέλεση των καθηκόντων επιβολής του 

νόμου έλαβαν αρχικά μικρή προσοχή. Τα προβλήματα αυτά σε κάποιο βαθμό 

κατάφεραν να ξεπεραστούν με την πιο άμεση συμμετοχή της «SFOR» και την 

παροχή στήριξης σε «UNMIBH» και ΟΑΣΕ. Για παράδειγμα «SFOR» βοήθησε 

στην επιστροφή των προσφύγων και ενεπλάκη ενεργά στην σύλληψη ανθρώπων 

που κατηγορούνταν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 

γενοκτονία.318 Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι τα διάφορα εθνικά σώματα, 

                                            
316 Από την ίδρυσή της το 1995 η «UNMIBH» ασκεί ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου και αστυνομική μεταρρύθμιση στη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Η αποστολή συντονίζει και άλλες δραστηριότητες του ΟΗΕ στη χώρα, 
σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και τους πρόσφυγες, την εκκαθάριση ναρκοπεδίων, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις εκλογές και την αποκατάσταση των υποδομών και οικονομικής 
ανασυγκρότησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εντολής της, η επιχείρηση «UNMIBH» 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002. UN Homepage - UNMIBH, “United Nations Mission in Bosnia 
and Herzegovina Sep 29 2015,” UN Homepage, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmibh 

317 Η συγκρότηση του ΟΑΣΕ το 1995 υπήρξε το αποτέλεσμα πολυετών διεργασιών. 
Απαρχή τους ήταν η διαδικασία ύφεσης της δεκαετίας του 1970 στις σχέσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ 
και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, η οποία οδήγησε το 1975 στην υπογραφή της Τελικής 
Πράξης του Ελσίνκι και τη δημιουργία της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΔΑΣΕ). Το νέο κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς σχέσεις, μετά την κατάρρευση 
των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και η δημιουργία των νέων ανεξαρτήτων κρατών 
από τη διάλυση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησαν στη μετατροπή της «Διάσκεψης» σε 
«Οργανισμό», πλέον Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη-ΟΑΣΕ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Εξωτερική Πολιτική - Η Ελλάδα 
στους Διεθνείς Οργανισμούς, “Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ),” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, http://www.mfa.gr/exoteriki-
politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/oase.html 

318 Διεθνές ποινικό Δικαστήριο Για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY: International 
Tribunal for the Former Yugoslavia). Το ICTY ιδρύθηκε για να δικάζει άτομα υπεύθυνα για 
σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν στο έδαφος 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991. UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των 
Ηνωμένων Εθνών, “ICTY ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ,” UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, 
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10388&catid=25:-----
un-system-directory&Itemid=32 
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που συμμετείχαν στην IFOR, ερμήνευσαν με διαφορετικό τρόπο την εντολή που 

τους δόθηκε και ως εκ τούτου συμπεριφέρθηκαν με διαφορετικούς τρόπους στην 

διάρκεια εκτέλεσης καθηκόντων τους.319 

Ο Ρόλος του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο. 

Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο είχε ως στόχο να αντιστρέψει τη 

Σερβική εκστρατεία εθνοκάθαρσης στην επαρχία και να εξασφαλίσει την ασφαλή 

επιστροφή των Αλβανών Κοσσοβάρων.320 Η επέμβαση του ΝΑΤΟ το Μάρτιο του 

1999 στο Κόσσοβο θεωρείται ως μια επιχείρηση, στα πλαίσια δράσεων 

«Επιβολής της Ειρήνης», στην οποία όμως παραβιάστηκαν οι διεθνείς κανόνες 

με βάση το καταστατικό χάρτη των ΗΕ.321 Οι θεμελιώδεις αρχές των διεθνών 

σχέσεων, της κρατικής κυριαρχίας, της μη χρήσης ένοπλης βίας και του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους, πυροδοτώντας 

έντονες συζητήσεις, διεθνώς αλλά ακόμα και ανάμεσα στους κόλπους της 

συμμαχίας.322,323 

Το κύριο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του ΝΑΤΟ στο πόλεμο στο 

Κοσσυφοπέδιο ήταν η επιθυμία να αποφευχθούν οι φίλιες απώλειες. Οι ηγέτες του 

ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να δεσμεύσουν χερσαίες δυνάμεις, κυρίως από το φόβο των 

φίλιων απωλειών.324 Εξαιτίας αυτού, επικεντρώθηκαν σε μια αεροπορική 

εκστρατεία στις οποίες συμμετείχαν εκτός από επιθετικά αεροσκάφη, μη 

επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα UAVs και τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Cruise. 

Η σχεδίαση της αεροπορικής εκστρατείας του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας 

περιελάμβανε τρεις φάσεις. Η πρώτη ήταν μια αρχική επίθεση στα συστήματα 

αεράμυνας της χώρας, η δεύτερη φάση περιελάμβανε επιθέσεις εναντίον 

                                            
319 Pauwels, 6. 

320 Για το θέμα των επιχειρήσεων εθνοκάθαρσης και βιαιοτήτων που θεωρείται ότι έχουν 
διαπραχθεί οι απόψεις διεθνών διίστανται. Gowan, 40. 

321 Chawla, 1144.  

322 Hilaire, McCoubrey, "Kosovo, Nato and International Law," International Relations vol. 
14, no. 5 (1999): 29-46. 

323 UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, “Καταστατικός 
χάρτης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,” UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των 
Ηνωμένων Εθνών, 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 

324 Henriksen, 827. 

  Chawla, 1151. 
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στρατιωτικών δυνάμεων στο Κοσσυφοπέδιο και η τρίτη ένας πιο γενικευμένος 

βομβαρδισμός στόχων.325 Η σχεδίαση της αποστολής έγινε με βάση το 

επιχειρησιακό δόγμα της συμμαχίας το οποίο προέβλεπε αρχικά την αεροπορική 

επικράτηση στη περιοχή ενδιαφέροντος μέσω της καταστροφής της εχθρικής 

αεράμυνας και στη συνέχεια την επιλεκτική προσβολή καθορισμένων στόχων 

προς επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Στην σχεδίαση, κυρίαρχη 

αντίληψη, ήταν αυτή της αποφυγής φίλιων απωλειών και ταυτόχρονης αποφυγής 

παράπλευρων απωλειών. Μέσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες έπρεπε να 

λαμβάνεται υπόψη, και όπου αυτό ήταν δυνατό, η πρόκληση των μικρότερων 

δυνατών καταστροφών των τεχνικών υποδομών του αντιπάλου. Η Γιουγκοσλαβική 

όμως αεροπορία «αρνήθηκε» να ενεργοποιήσει τα περισσότερα από τα ραντάρ 

αεράμυνας της καθώς και τα συναφή συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας με 

αποτέλεσμα ποτέ να μην κατασταλεί ολοκληρωτικά και να αποτελεί ένα σαφή 

κίνδυνο για τα συμμαχικά αεροσκάφη σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Όπως 

παρατήρησε ο βρετανός αναλυτής, Τ. Eyal, ενώ αρχικά η στρατηγική του ΝΑΤΟ 

ήταν τέτοια «…η οποία είχε ως στόχο να επιτρέψει την προσεκτική κλιμάκωση της 

πίεσης για τη Γιουγκοσλαβία, προκειμένου να παραχθεί μια ειρηνική διευθέτηση, 

τελικά έγινε αυτοσκοπός. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο κατάλογος των στόχων 

σταδιακά διευρύνθηκε και η διάκριση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων 

ήταν ολοένα και πιο δυσδιάκριτος ».326 Έτσι, όχι μόνο η επιλογή των όπλων αλλά 

και οι στόχοι καθορίζονταν από την ανάγκη να αποφευχθούν οι φίλιες απώλειες. 

Τελικά με επικεντρωμένη τη προσοχή στην ελαχιστοποίηση των φίλιων απωλειών, 

το ΝΑΤΟ δεν μπόρεσε να κάνει πολλά για να αποφευχθεί η ανθρωπιστική 

καταστροφή στο Κοσσυφοπέδιο. Η ηθική αποτυχία της εκστρατείας έγκειται στο 

γεγονός ότι στο τελικό της στάδιο και προκειμένου να καμφθεί η θέληση του 

αντιπάλου, δεν γινόταν διάκριση στην επιλογή των στόχων. Το αποτέλεσμα αυτής 

της πολιτικής ήταν μεγάλες απώλειες μεταξύ των αμάχων και τεράστια οικονομική 

ζημιά στη χώρα γενικότερα. 

Στο επιχειρησιακό κομμάτι της επιχείρησης δύο παράγοντες επηρέασαν 

σημαντικά το χρονικό διάστημα που διήρκησε η επιχείρηση, αν θεωρηθεί ότι οι 

τελικοί αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης επετεύχθησαν έστω και με δυσκολία. 

                                            
325 Chawla, 1146-1147. 

326 Ibid., 1152. 
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Σύμφωνα με διάφορους στρατιωτικούς αξιωματούχους δεν εφαρμόστηκε σωστά το 

αεροπορικό δόγμα όπως αυτό είχε εφαρμοστεί παλαιότερα στη περίπτωση του 

Ιράκ. Η ένταση των αεροπορικών Βομβαρδισμών καθώς επίσης και η τελική 

επιλογή των στόχων δεν έγινε με βάση το δόγμα αυτό. Όπως χαρακτηριστικά είπε 

Αμερικάνος Στρατηγός «Η αεροπορική εκστρατεία δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που 

συνήθως η Αμερικάνικη Αεροπορία χρησιμοποιεί την αεροπορική της ισχύ». 327 

Στη πορεία όμως της επιχείρησης και βλέποντας ότι τα αρχικά αποτελέσματα 

αυτής δεν ήταν τα αναμενόμενα, διευρύνθηκε η λίστα των στόχων. Αυτό όμως είχε 

ως αποτέλεσμα, και με βάση την πολιτική οδηγία για αποφυγή φίλιων απωλειών, 

την πρόκληση παράπλευρων απωλειών.328 

Οι λόγοι πίσω από τους οποίους δεν εφαρμόστηκε σωστά το αεροπορικό 

δόγμα έχουν να κάνουν με πολιτικές κυρίως αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων στη 

συμμαχία βασίζονταν και βασίζεται στην ομοφωνία. Αυτό σε συνδυασμό με το 

γεγονός του ευαίσθητου πολιτικού ζητήματος της συγκεκριμένης περίπτωσης και 

της ανάγκης διαχείρισης της στρατιωτικής ισχύος μέσα από τους πολιτικούς 

περιορισμούς, που είχαν τεθεί από κάποια από τα μέλη της συμμαχίας, είχε ως 

έμμεσο αποτέλεσμα την μη σωστή εφαρμογή του αεροπορικού δόγματος. Η 

υπερβολική χρήση, σε ότι αφορά την ένταση ή την επιλογή των στόχων, της 

αεροπορικής ισχύος μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα να πάψει η εύθραυστη 

ομοφωνία που υπήρχε μεταξύ των μελών της συμμαχίας σε ότι αφορά τη 

διεξαγωγή της επιχείρησης, κάτι το οποίο δεν ήταν αποδεκτό.329 Αυτό θα είχε ως 

αποτέλεσμα να πάψει να υφίσταται το κύριο επιχείρημα για εμπλοκή της 

συμμαχίας στην κρίση, μία που αυτή δεν εκτελούνταν βάση εντολής του ΣΑ των 

Ηνωμένων εθνών, που ήταν η ομόφωνη απόφαση εκτέλεσης της.330 Η πρόταση 

της στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία δεν έγινε αποδεκτή τουλάχιστον στο αρχικό 

στάδιο, ήταν η πλήρης εφαρμογή του αεροπορικού δόγματος. Σύμφωνα με αυτό 

στη έναρξη μίας  επιχείρησης απαιτείτε η χρήση βίας στη μέγιστη ένταση, 

ταχύτητα και με τη μέγιστη καταστρεπτική δυνατότητα, σε βαθμό που ο αντίπαλος 

να μην μπορεί να το διανοηθεί ούτε στους χειρότερους του εφιάλτες. Κανόνας 

                                            
327 Henriksen, 847. 

328 Chawla, 1152. 

329 Henriksen, 837. 

330 Ibid., 850. 
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όμως που δεν εφαρμόστηκε, τουλάχιστον στην έναρξη της επιχείρησης και ο 

οποίος επηρέασε τη χρονική διάρκειά της και που υπό άλλες συνθήκες θα 

μπορούσε να αποβεί μοιραίος και για το τελικό της αποτέλεσμα.331  

Επίσης ένα σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τη διεξαγωγή της 

επιχείρησης έχει να κάνει με το τελικό αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης και 

που επηρέασε τουλάχιστον το αρχικό στάδια αυτής. Αυτό είχε να κάνει με το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε ξεκάθαρη πολιτική καθοδήγηση σε ότι αφορά το ποιος 

ήταν ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού 

ήταν να μην υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική καθοδήγηση προς τη στρατιωτική ηγεσία 

που ανέλαβε την διεξαγωγή της. Όπως είπε και ο Στρατηγός Naumann «Οι 

αεροπόροι στο στρατηγείο ένιωθαν ότι ήξεραν πώς να κάνουν τον Μιλόσεβιτς να 

παραδοθεί, το θέμα ήταν όμως να τον κάνουμε να επιστρέψει στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων. Σκοπός δεν ήταν να επιβάλουμε τη γνώμη μας , αυτό πιστεύω 

ότι είναι σημαντική διαφορά.».332 

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας βομβαρδισμών «Allied Force» υπήρξε μια 

ευδιάκριτη απουσία νομικών επιχειρημάτων ως προς τη νομιμότητα της 

επιχείρησης για την υπεράσπιση της θέσης της συμμαχίας. Οι αεροπορικές 

επιδρομές του ΝΑΤΟ παραβίασαν διεθνείς νόμους και συμβάσεις.333 Το άρθρο 2 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τη χρήση βίας εναντίον ενός 

κυρίαρχου κράτους, που δεν έχει διαπράξει επιθετικότητα και η Γιουγκοσλαβία δεν 

                                            
331 Ibid., 851. 

332 Ibid., 852. 

333 Chawla, 1144 & 1152. 
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μπορούσε να κατηγορηθεί για επίθεση εναντίον της συμμαχίας.334 Επίσης, η 

παράγραφος 7 του άρθρου 2 αναφέρει ότι οι εσωτερικές διαφορές και 

συγκρούσεις, όπως αυτή του Κοσσυφοπέδιου είναι πέρα από το πεδίο της 

εξωτερικής παρέμβασης.335 Ο ισχύουσα διάταξη του καταστατικού χάρτη των ΗΕ 

δεν επιτρέπει το βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας, δεδομένου ότι η προσφυγή 

στο μέτρο αυτό δεν στηρίζόταν ούτε σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ούτε και στο 

πλαίσιο της συλλογικής αυτοάμυνας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη. Οι δύο 

αυτές περιπτώσεις αποτελούν τις μόνες περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η χρήση 

ένοπλη βίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, που ισχύουν ακόμα και 

                                            
334 Άρθρο 2. Ο Οργανισμός και τα μέλη του, κατά την επιδίωξη των Σκοπών που 

αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα ενεργούν σύμφωνα με τις παρακάτω Αρχές: (1). Ο Οργανισμός 
βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του. (2). Κάθε Μέλος, 
προκειμένου να εξασφαλίζει για όλα τα Μέλη του Οργανισμού τα δικαιώματα και τα 
πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την ιδιότητα του Μέλους, πρέπει να εκπληρώνει με καλή 
πίστη τις υποχρεώσεις που ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. (3). Όλα τα 
Μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην μπαίνουν σε 
κίνδυνο η διεθνείς ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη. (4). Όλα τα Μέλη στις διεθνείς 
τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της 
εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. (5).Όλα 
τα Μέλη θα παρέχουν στα Ηνωμένα Έθνη κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν 
σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη και δε θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του 
οποίου τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ή εξαναγκαστικές ενέργειες. 
(6).Ο Οργανισμός θα εξασφαλίζει ώστε τα κράτη που δεν είναι Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να 
ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις Αρχές, σε όσο βαθμό αυτό θα χρειάζεται για να διατηρηθεί η 
διεθνείς ειρήνη και ασφάλεια. (7).Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα 
Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια 
θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει 
να εμποδίζει την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 
7. UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, “Καταστατικός χάρτης 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,” UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων 
Εθνών, 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 

335 Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να 
επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε 
κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με 
τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των 
εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7. UNRIC Περιφερειακό Κέντρο 
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, “Καταστατικός χάρτης Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών,” UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 
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σήμερα.336,337 Έτσι, υπήρχε απουσία σαφούς νομικής βάσης για τη επιχείρηση 

«Allied Force».338 

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η επιχείρηση ήταν απόλυτα 

επιτυχής σε ότι αφορά τους τελικούς αντικειμενικούς στόχους που είχαν τεθεί. 

Αλλά αυτό είναι ορθό μόνο ως προς τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε 

σχέση με το γεγονός ότι η συμμαχία ανάγκασε τον εχθρό να παραδοθεί και όχι ότι 

επετεύχθη ο τελικός αντικειμενικός στρατηγικός στόχος που ήταν η αποτροπή των 

φρικαλεοτήτων και από τις δυο πλευρές. Στο Κοσσυφοπέδιο, οι βασικοί πολιτικοί 

σκοποί ήταν «να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή και να εξασφαλιστεί η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα της περιοχής με την αποκατάσταση της αυτονομίας 

του Κοσσυφοπεδίου εντός της Γιουγκοσλαβίας, τα δύο τελευταία σαφώς 

επετεύχθησαν, ενώ σε ότι αφορά την ανθρωπιστική καταστροφή αυτή απλώς 

σταμάτησε μετά όμως από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου 

και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές επιδόθηκαν σε απίστευτες φρικαλεότητες. 

Τα στρατιωτικά μαθήματα τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο είχαν να κάνουν 

με τις επιχειρησιακές και δογματικές ελλείψεις του ΝΑΤΟ και την ατέλεια και 

ανεπάρκεια συντονισμού στη διεξαγωγή πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η νέα 

Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ στη συνέχεια μπορεί να θεωρηθεί ως η 

«καθοδηγητική πορεία» βάσει της οποίας ορισμένες από αυτές τις προτάσεις θα 

έπρεπε να διαμορφωθούν. Το νέο δόγμα, βάσει της εμπειρίας της συμμαχίας από 

τις επιχειρήσεις τόσο στην Βοσνία αλλά και στο Κοσσυφοπέδιο, έδωσε πολύ 

                                            
336 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως 

της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων. UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των 
Ηνωμένων Εθνών, “Καταστατικός χάρτης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,” UNRIC 
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 

337 Άρθρο 51. Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα εμποδίζει το φυσικό δικαίωμα της 
ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας, σε περίπτωση που ένα Μέλος των Ηνωμένων Εθνών 
δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγμή που το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πάρει τα αναγκαία 
μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τα μέτρα που θα παίρνουν τα Μέλη 
των Ηνωμένων Εθνών κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας θα 
ανακοινώνονται αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και σε καμία περίπτωση δε θα θίγουν την 
εξουσία και την υποχρέωση που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν το Χάρτη, 
να αναλαμβάνει οποτεδήποτε τη δράση που κρίνει αναγκαία για τη διατήρηση ή για την 
αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. UNRIC Περιφερειακό Κέντρο 
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, “Καταστατικός χάρτης Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών,” UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 

338 McCoubrey, 29-46. 
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μεγαλύτερη σημασία, από ότι αυτό του 1991, στα νέα καθήκοντα της πρόληψης 

των συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσεων. Η επιχείρηση «Allied Force» 

συνείσφερε, με την εμπειρία που παρείχε, στην μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ σχετικά 

με τη νέα δομή δυνάμεων της συμμαχίας και τις εκστρατευτικές της δυνατότητες. 

Αυτές οι κινήσεις «οδήγησαν» το ΝΑΤΟ, σχεδόν δέκα χρόνια μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου, στο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται, και είναι 

αναγκαία η δημιουργία μίας εκστρατευτικής δύναμης, η οποία να είναι σε 

ετοιμότητα να αναλάβει τέτοιου είδους επιχειρήσεις στο μέλλον. 

Ένας τομέας με μεγάλη ευαισθησία ήταν αυτός της συναίνεσης μεταξύ των 

κρατών μελών της συμμαχίας για την επιχείρηση «Allied Force» και υπήρχε 

επιτακτική η ανάγκη να διατηρηθεί η συναίνεση αυτή. Ο περιορισμός αυτός 

εμπόδισε στο σχεδιασμό εναλλακτικού σχεδίου κατά τα πρώτα στάδια, υπό τον 

φόβο ότι αυτό μπορεί να τρόμαζε τους συμμάχους. Αργότερα δε καθυστέρησε την 

πολιτική και στρατιωτική συζήτηση της επιλογής των χερσαίων επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, σε μια συμμαχία των τότε 19 δημοκρατικών κρατών, διαφορές απόψεων 

σχετικά με τη χρήση βίας ή όχι, ήταν και είναι κάτι το αναμενόμενο. Ακόμα και το 

Γαλλικό βέτο σε ότι αφορά τη προσβολή ευαίσθητων στόχων, ενώ προκάλεσε 

κάποιες τριβές στην πραγματικότητα συνέβαλε στην διατήρηση της ενότητας της 

συμμαχίας με τη μείωση των κινδύνων των απωλειών μεταξύ των αμάχων. Μία 

πεντάδα κρατών μελών η οποία περιλάμβανε τους υπουργούς Εξωτερικών των 

ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Γαλλία, της Γερμανίας και της Ιταλίας, 

παρείχαν πολιτική και στρατηγική καθοδήγηση, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και 

παράλληλες ομάδες των αρχηγών των γενικών επιτελείων άμυνας και των 

πολιτικών διευθυντών τους που συνέβαλλαν επίσης με τις γνώσεις και εμπειρία 

τους στην επιτυχή διεξαγωγή της επιχείρησης. Ο ρόλο του ΓΓ, του ΝΑΤΟ, εν τω 

μεταξύ ενισχύθηκε σε ένα επίπεδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο, αφού πλέον είχε 

την δυνατότητα να εγκρίνει αεροπορικές επιδρομές. Η συναίνεση δε μεταξύ των 

συμμάχων ήταν καθοριστικής σημασίας δεδομένων των κανονιστικών και νομικών 

ζητημάτων που περιέβαλλαν την επιχείρηση, πολλά από τα οποία ήταν θέματα 

έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των μελών της συμμαχίας.339 

Στην αρχή της επιχείρησης οι δεδηλωμένοι στόχοι του ΝΑΤΟ ήταν, σε πολλές 

                                            
339 James Bissett, "NATO's Balkan Blunder,” Mediterranean Quarterly vol. 12 no. 1 

(2001): 39-50. 
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περιπτώσεις ασαφείς και δύσκολό να επιτευχθούν με τα διαθέσιμα μέσα και τις 

πολιτικές οδηγίες που δόθηκαν στους σχεδιαστές τις επιχείρησης. Υπήρχαν 

επίσης προφανείς αποτυχίες στην σχεδίαση και εκτέλεση αυτής από το ΝΑΤΟ. Η 

συμμαχία δεν μπόρεσε όπως είχε αρχικά προβλέψει, να αποτρέψει περαιτέρω 

επιθέσεις του Γιουγκοσλαβικού στρατού στο Κοσσυφοπέδιο. Καθώς προχωρούσε 

η επιχείρηση, οι επίσημοι στόχοι βασίζονταν πάνω σε μια επανάληψη των 

διατάξεων που είχαν καταρτισθεί στο Ραμπουγιέ και περιελάμβαναν την 

εγκαθίδρυση μιας Νατοϊκής δύναμης ασφαλείας, με σκοπό την αποφυγή 

περαιτέρω συγκρούσεων και ταυτόχρονη επανάληψη των διπλωματικών 

προσπαθειών για τη εξεύρεση κάποιου είδους πολιτικής λύσης.340 

Με το ψήφισμα 1244(1999) του ΣΑ των ΗΕ η KFOR εισήλθε στο 

Κοσσυφοπέδιο.341 Οι ειρηνευτική αυτή δύναμη, με κύρια αποστολή που 

εντάσσεται στο τομέα δράσης της «Σθεναρής Διατήρησης της Ειρήνης», 

εγκαταστάθηκε στη περιοχή και επέβαλε την ασφάλεια και τήρηση της τάξης. Όλα 

αυτά βέβαια στο μέτρο του δυνατού και με τα όποια προβλήματα και δυσκολίες 

μπορεί να παρουσιάσθηκαν στη πορεία. 

Η επιχείρηση αυτή είναι χαρακτηριστική της ιστορίας διαχείρισης κρίσεων 

του ΝΑΤΟ. Στη συμμαχία όταν αναγνωρίζεται η ανάγκη ανάληψης κάποιου είδους 

επιχείρησης, αυτή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενεργώντας όμως συνήθως 

με ένα λιγότερο από τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, μετά το τέλος της 

επιχείρησης, με βάσει τα μαθήματα που προέκυψαν από αυτήν, η συμμαχία 

ξεκινάει τις διαδικασίες αλλαγής έτσι ώστε να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας και 

διαχείρισης κρίσεων, ώστε να καταστεί ικανότερη και πιο αποτελεσματική στη 

διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων σε μία νέα ενδεχόμενη κρίση στο μέλλον. 

Οι αρχικές αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο εντάσσονται 

στο πλαίσιο δράσεων «Επιβολής της Ειρήνης», που μπορεί να εξουσιοδότηση 

το ΣΑ των ΗΕ, άσχετα αν στη προκειμένη περίπτωση, το ΝΑΤΟ έδρασε 

αυτοβούλως χωρίς τη προηγούμενη έγκριση του.342 

                                            
340 Gowan, 49. 

341 Mark W. Corson and Clemson G. Turregano, "Spaces of unintended consequences: 
The Ground Safety Zone in Kosovo,” Geo Journal 57 (August 2002), 273-282. 

342 Μπέλλου, 62. 
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Στη συνέχεια το ΝΑΤΟ ανέπτυξε, στο Κοσσυφοπέδιο, τη δεύτερη 

μεγαλύτερη επιχείρηση «Διατήρησης της Ειρήνης». Η «KFOR» αναπτύχθηκε 

τον Ιούνιο του 1999, αμέσως μετά την αεροπορική εκστρατεία του ΝΑΤΟ, με 

σκοπό να σταματήσει τον ανθρώπινο πόνο και την εθνοκάθαρση. Οι αεροπορικές 

επιδρομές που ξεκίνησαν το Μάρτιο του 1999 κατά του καθεστώτος Μιλόσεβιτς, 

στη λεγόμενη Επιχείρηση «Allied Force», έθεσαν σοβαρές προκλήσεις στο 

συλλογικό σύστημα ασφάλειας και του κανονιστικού ρόλου του ΣΑ σε θέματα που 

αφορούν τη διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια.343 Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

το ΝΑΤΟ έδρασε χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση αυτού. Οι αεροπορικές επιδρομές 

έγιναν εξ ολοκλήρου από το ΝΑΤΟ και μόνο από αυτό χωρίς τη συνδρομή από 

κανένα άλλο μέλος εκτός της συμμαχίας. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της 

αεροπορικής εκστρατείας η συμμαχία εργάστηκε στενά με ανθρωπιστικούς 

οργανισμούς των ΗΕ και υποστήριξε ότι πρέπει να τηρούνται οι σκοποί και οι 

αρχές των ΗΕ.344 Προκειμένου να δικαιολογήσει δε τη δράση του το ΝΑΤΟ 

αναφέρθηκε στα προηγούμενα ψηφίσματα του ΣΑ. 

Τον Ιούνιο του 1999, μετά από έντονες διπλωματικές προσπάθειες, μεταξύ 

άλλων, της Ρωσίας και της ΕΕ, μια στρατιωτική τεχνική συμφωνία επετεύχθη 

μεταξύ ΝΑΤΟ και ΟΔΓ, η οποία άνοιξε το δρόμο για την υιοθέτηση της απόφασης 

1244(1999) του ΣΑ, επακόλουθο της οποίας ήταν η αναστολή των αεροπορικών 

επιδρομών.345 Το ψήφισμα 1244(1999) του ΣΑ εξουσιοδότησε, υπό την αιγίδα των 

ΗΕ, την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας, μέσο της αποστολής του ΝΑΤΟ στη 

περιοχή με την επωνυμία «KFOR», η οποία όμως τελούσε υπό τη διοίκηση του 

ΝΑΤΟ. Επίσης εξουσιοδότησε τη δημιουργία μιας πολιτικής διοίκησης υπό την 

                                            
343 Επιχείρηση «Allied Force» 24 Μαρτίου - 20 Ιουνίου 1999. Αεροπορική εκστρατεία του 

ΝΑΤΟ εναντίον της πρώην Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ: Σερβία & Μαυροβούνιο) 
και των δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στο Κοσσυφοπέδιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
επιχείρησης το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε ένα ευρύ φάσμα των αεροσκαφών και πλοίων, 
συμπεριλαμβανομένων βλημάτων cruise, βομβαρδιστικά αεροσκάφη αεράμυνας και AWACS. 
Το ΝΑΤΟ ανέπτυξε επίσης μια χερσαία στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Η δύναμη αυτή χρησίμευσε ως μέτρο 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τις αρχές της ΠΓΔΜ και τελικά έγινε η Δύναμη Κοσσυφοπεδίου 
(KFOR). NATO Allied Command Operations Homepage, “NATO’s Operations 1949 – 
Present,” NATO Allied Command Operations Homepage, 
http://www.aco.nato.int/resources/21/nato%20operations,%201949-present.pdf 

344 Pauwels, 6. 

345 United Nations Security Council Documents - Security Council Resolutions, “S/RES 
1244(1999),” United Nations Security Council Documents, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%281999%29 
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ηγεσία, τη συνεργασία και το συντονισμό του ΟΗΕ, που σκοπό είχε τη προσωρινή 

διοίκηση στη περιοχή του Κοσσόβου, με την επωνυμία «UNMIK». 

Η «KFOR» δημιουργήθηκε δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗΕ 

και αποσκοπούσε στο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της δημόσιας τάξης, και τέλος στη παροχή 

βοήθειας στην «UNMIK».346 Περίπου 50.000 στρατιώτες είχαν αρχικά αναπτυχθεί 

στο Κοσσυφοπέδιο με συνεισφορές από 34 κράτη, συμπεριλαμβανομένων 

πολλών μη μελών του ΝΑΤΟ.347 Η χρήση βίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της αποστολής, ήταν μέσα στις εντολές με τις οποίες είχαν εξουσιοδοτηθεί 

οι δυνάμεις της συμμαχίας. Επειδή η κατάσταση έγινε με τη πάροδο του χρόνου 

πιο σταθερή, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να μειώσει τα επίπεδα των στρατευμάτων του 

σε περίπου 17.500 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003.348 Με την αποστολή «KFOR», 

κατέστη σαφές σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ότι η παρουσία 

και ο κανονιστικός ρόλος του ΟΗΕ ήταν απαραίτητος για τη διασφάλιση της 

ειρήνης στο Κοσσυφοπέδιο. Το ΝΑΤΟ, από την άλλη πλευρά έλαβε την 

νομιμοποίηση που αναζητούσε για την στρατιωτική παρουσία των δυνάμεων του 

στο Κοσσυφοπέδιο.  

Η στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη κρίση του Κοσσυφοπεδίου ήταν 

επίσης απαραίτητη για τον ΟΗΕ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ εκείνη 

τη στιγμή ήταν η μόνη οργάνωση που ήταν σε θέση να αναπτύξει το απαραίτητο 

στρατιωτικό προσωπικό σε ένα σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα. Είχε επίσης 

την επιχειρησιακή συνοχή ώστε να αποτρέψει τυχόν κενό ασφαλείας που θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί μετά την απόσυρση των Γιουγκοσλαβικών δυνάμεων. 

Όπως και με την «IFOR» και την «SFOR» στη Βοσνία, η «KFOR» ήταν μόνο ένας 

από τους διεθνείς «παίκτες» στη περιοχή. Παράλληλα συνυπήρχαν η «UNMIK», η 

αποστολή του ΟΑΣΕ και της ΕΕ. Ωστόσο, στη «KFOR» δεν έγιναν τα ίδια λάθη 

                                            
346 Chawla, 1150.  

347 Σήμερα περίπου 5.000 στρατιώτες από την ΝΑΤΟΙΚΗ Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου 
(KFOR), που προέρχονται από 31 χώρες (23 ΝΑΤΟ και 8 εταίρους), συνεχίζουν να 
συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και ελεύθερης κυκλοφορίας για 
όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την εθνοτική τους προέλευσης. ΝΑΤΟ KOSOVO FORCE 
SHAPING THE CHANGE - About us, “NATO's ROLE IN KOSOVO,” ΝΑΤΟ KOSOVO FORCE 
SHAPING THE CHANGE, http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/natos-role-in-kosovo.aspx 

348 ΝΑΤΟ KOSOVO FORCE SHAPING THE CHANGE - About us - History, “KFOR 
deploys,” ΝΑΤΟ KOSOVO FORCE SHAPING THE CHANGE, 
http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx 
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όπως στην «IFOR». Η πρώτη είχε το συντονισμό των δραστηριοτήτων των 

διάφορων πυλώνων που συμμετείχαν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 

Κοσσυφοπέδιο και υποστήριξε ενεργά τις προσπάθειες που είχαν αναληφθεί από 

τις άλλες οργανώσεις.349 Επιπλέον, η «KFOR» ανέπτυξε διάφορες τεχνικές 

συναινετικής διαχείρισης και ως εκ τούτου απολάμβανε ένα υψηλό επίπεδο 

αποδοχής από το λαό του Κοσσυφοπεδίου, παρά την έλλειψη προόδου προς την 

ανεξαρτησία και τη χρήση ένοπλης βίας από την «KFOR» εναντίον μαχητών του 

Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου. Το μείζον πρόβλημα που 

αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η αποστολή σχετίζονταν με την απουσία ενός 

σαφούς πολιτικού οράματος για το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και 

το γεγονός ότι καμία ουσιαστική πρόοδος δεν γινόταν επί του συγκεκριμένου 

θέματος. Χωρίς την υπάρξη καθορισμένου πολιτικού οράματος και πολιτικής 

κατεύθυνσης ήταν και είναι δύσκολο για την «KFOR» να αναπτύξει μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η «KFOR» επι παραδείγματι, δεν επιτρέπεται να 

παράσχει οιαδήποτε επαγγελματική κατάρτιση στα σωμάτα προστασίας του 

Κοσσυφοπεδίου και να τα μετατρέψει σε μια νόμιμη, υπεύθυνη και επαγγελματική 

ένοπλη δύναμη για την ασφάλεια της περιοχής. Ο λόγος για αυτό είναι ότι μόνο τα 

κράτη έχουν νόμιμα ένοπλες δυνάμεις και δεν υπάρχει και εξακολουθεί να μην 

υπάρχει κάποιου είδους συμφωνία, στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας, στο κατά 

πόσο το Κοσσυφοπέδιο θα αποτελέσει στο μέλλον ξεχωριστή κρατική οντότητα ή 

όχι.350 

Ο Ρόλος του ΝΑΤΟ στα Σκόπια. 

Η παρουσία διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στα Σκόπια από το 1992 μέχρι 

και το 1999 είχε ως αποτέλεσμα να αποτραπούν οι διάφορες εντάσεις στη χώρα 

είτε αυτές ήταν διασυνοριακές είτε ακόμα και εσωτερικές. Η απουσία όμως της 

διεθνούς παρουσίας στη συνέχεια με τη ταυτόχρονη δυναμική από το πόλεμο στο 

Κόσσοβο και τις αλλοτριωτικές τάσεις που δημιουργήθηκαν στο Αλβανική 

μειονότητα της περιοχής, δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες το καλοκαίρι του 

                                            
349 Σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο, και έχοντας κατά νου επιχειρησιακή εντολή που έχει 

πάρει, η «KFOR» συνεργάζεται και παρέχει οιαδήποτε βοήθεια στον ΟΗΕ, την ΕΕ και άλλους 
διεθνείς παράγοντες ως απαιτείται, για να στηρίξει την ανάπτυξη ενός σταθερού, 
δημοκρατικού, πολυεθνικού και ειρηνικού Κοσσυφοπεδίου. ΝΑΤΟ KOSOVO FORCE 
SHAPING THE CHANGE - About us, “NATO's ROLE IN KOSOVO,” ΝΑΤΟ KOSOVO FORCE 
SHAPING THE CHANGE, http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/natos-role-in-kosovo.aspx 

350 Pauwels, 8. 
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2001, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναζωπύρωση των εθνικιστικών τάσεων των 

μειονοτήτων και είχαν ως άμεσο επακόλουθο την ένοπλη εξέγερση των 

Αλβανοφώνων, που παραλίγο να κοστίσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.351 

Το ΝΑΤΟ ενεπλάκη το 2001 στην ειρηνευτική επιχείρηση στα Σκόπια, τα 

οποία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είχαν σοβαρά θέματα 

αποσταθεροποίησης και είχαν ζήτησει από το ΝΑΤΟ, βοήθεια προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στη κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της 

κυβέρνησης και του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (UCK), που ζητούσε 

περισσότερα δικαιώματα για την Αλβανική μειονότητα. Οι διαμεσολαβητικές 

προσπάθειες του ΟΑΣΕ, της ΕΕ και των ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή 

μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των αντιδίκων. 

Η Νατοϊκή επιχείρηση «Essential Harvest», δρομολογήθηκε τον Αύγουστο 

του 2001 στη χώρα για τριάντα ημέρες, με σκοπό την αποστρατιωτικοποίηση του 

Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού μέσο της περισυλλογής όλου του οπλισμού, 

σε εθελοντική όμως βάση. Η επιχείρηση αυτή ήταν στα πλαίσια δράσεων 

«Διατήρησης της Ειρήνης». Εκτελέστηκε δε κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης 

των Σκοπίων.352 Στη συνέχεια μια μικρή δύναμη ασφαλείας του ΝΑΤΟ 

διατηρήθηκε στη περιοχή κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της χώρας. Η αρχική 

εντολή της μικρής αυτής δύναμης ασφαλείας ήταν να συμβάλει στην προστασία 

των παρατηρητών της ΕΕ και του ΟΑΣΕ που επέβλεπαν την εφαρμογή της 

ειρηνευτικής συμφωνίας και στη ελαχιστοποίηση του κίνδυνου 

αποσταθεροποίησης της χώρας. Το 2003, η ΕΕ ανέλαβε τις ευθύνες του NATO. 

Η συμμαχία ενεπλάκη στην πρόληψη της περαιτέρω κλιμάκωση της 

σύγκρουσης στα Σκόπια για διάφορους λόγους. Ο ΟΗΕ, ο οποίος τη δεκαετία του 

1990 απέτρεψε επιτυχώς εξάπλωση βίαιων συγκρούσεων στην Κροατία και τα 

Σκόπια, δεν ήταν πλέον σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση 

της σύγκρουσης, λόγω του αδιεξόδου στο ΣΑ από το βέτο της Κίνας. Η ΕΕ από 

την άλλη πλευρά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία διαμεσολάβησης, αλλά δεν 

είχε ακόμη τις επιχειρησιακές δυνατότητες να αναπτύξει δυνάμεις για μία 

επιχείρηση «Διατήρησης της Ειρήνης». Το ίδιο συνέβη και με τον ΟΑΣΕ, 

                                            
351 Μπέλλου, 66. 

352 Pauwels, 8. 
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αφήνοντας το ΝΑΤΟ ως τη μόνη ρεαλιστική επιλογή. Η επιχείρηση αυτή 

εκτελέστηκε κατόπιν ρητού αιτήματος των αντιδίκων στη σύγκρουση, καθώς και τα 

δύο μέρη ήταν πρόθυμα να αποδεχθούν την κατάπαυση του πυρός και την 

ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος. Η συμμαχία δεν χρειαζόταν έγκριση από το 

ΣΑ, δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗΕ. Επιπλέον, η συμμαχία 

θεωρήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ο πλέον αξιόπιστος διαμεσολαβητικός 

παράγοντας, ο οποίος μέσο της εμπλοκής του σε άλλες περιοχές της πρώην ΟΔΓ, 

είχε το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο των τοπικών συνθηκών που 

επικρατούσαν στη περιοχή της κρίσης.  

Η δράση της συμμαχίας στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στο ίδιο μήκος 

κύματος με τη πολιτική της διεθνούς κοινότητας για την αποτροπή παρόμοιων 

εξελίξεων με αυτές στο Κόσσοβο. Έτσι ο συνδυασμός της κοινής διπλωματικής 

προσπάθειας ΝΑΤΟ και ΟΗΕ είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, υπήρξε κοινή δράση από τον ΓΓ της συμμαχίας George I M 

Robertson και του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ Javier Solana, οι οποίοι 

δεν άφησαν καμία αμφιβολία για για τη πολιτική που θα ακολουθούσαν για την 

επίλυση της συγκεκριμένης κρίσης τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και το ΝΑΤΟ. 

Η επιχειρησιακή δράση του ΝΑΤΟ μέχρι το 2003 ανήκει στη κατηγορία 

δράσεων «Διατήρησης της Ειρήνης» μια που σε αυτή εντάσσονται και οι τρεις 

αποστολές που ανέλαβε το ΝΑΤΟ πριν παραδώσει τη σκυτάλη στην ΕΕ. Όλες 

αυτές οι δράσεις επιβεβαίωσαν το διεθνές αλλά και περιφερειακό ενδιαφέρον για 

την ακεραιότητα των Σκοπίων. 
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Ως Επιμύθιο. 

Μια νέα προσέγγιση για ένα νέο αιώνα. 

Οι πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, είχαν ως άμεσο επακόλουθο την κατάρρευση του Συμφώνου 

της Βαρσοβίας και την διάλυση της πάλαι ποτέ κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης. Η 

πτώση του τείχους του Βερολίνου σηματοδότησε ουσιαστικά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου μετά από σαράντα και πλέον χρόνια ιδεολογικής και πολιτικής 

αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων της εποχής. Παρόλη τη 

γενικευμένη ευφορία στο στρατόπεδο των «νικητών», η συμμαχία έπρεπε να 

αντιμετωπίσει ένα δίλημμα θεμελιώδους σημασίας σχετικά με το μέλλον της. 

Συγκεκριμένα το τέλος της ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης στέρησε από την 

συμμαχία τον πρωτεύοντα λόγο ύπαρξής της, που ήταν η προστασία της εδαφικής 

ακεραιότητας των μελών της ενάντια σε κάθε είδους στρατιωτικής απειλής. 

Η απόφαση της συμμαχίας να υιοθετήσει ένα διαφορετικό στρατηγικό 

δόγμα, έδωσε στο ΝΑΤΟ έναν νέο λόγο ύπαρξης, και επέτρεψε στη συμμαχία να 

αναδειχθεί στο πρωταγωνιστή των εξελίξεων της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Το 

στρατηγικό δόγμα που κοινοποιήθηκε στο ευρύ κοινό, το 1991 υπογράμμιζε τον 

ρόλο της συμμαχίας ως ενός πολύ σημαντικού αμυντικού οργανισμού, παροχής 

ασφάλειας και σταθερότητας στο παγκόσμιο πλέον γίγνεσθαι, εν μέσω ενός 

ιδιαίτερα ασταθούς και ταυτόχρονα ταχύτατα μεταβαλλόμενου γεωστρατηγικού και 

γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Έτσι η συμμαχία από ένας αμυντικός οργανισμός 

μετατράπηκε σε ένα οργανισμό «παροχής συλλογικής ασφάλειας». Η συλλογική 

ασφάλεια και σταθερότητα, τόσο στην περιοχή ευθύνης της συμμαχίας όσο και 

στην περιφέρεια της, θα επιτευχθεί μέσα από ένα νέο συνεργατικό επίπεδο 

χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά, πολιτικά μέσα και σε περίπτωση που αυτά 

αποτύχουν, με τη χρήση της στρατιωτικής ισχύ της συμμαχίας. Στο νέο αυτό 

στρατηγικό δόγμα τονίζεται η διαχρονική αξία των δημοκρατικών αρχών που 

καθοδήγησαν και συνεχίζουν να καθοδηγούν την συμμαχία από την σύστασής της. 

Η υιοθέτηση του νέου και ευρύτερου ορισμού της ασφάλειας, αναπτύχθηκε 

στη βάση των νέων ισορροπιών και αναδυόμενων απειλών, της μετά 

ψυχροπολεμικής εποχής. Η αποδοχή της νέας έννοιας αυτής είχε ως άμεσο 

επακόλουθο να διευρυνθεί ο σκοπός της συμμαχίας. Δίπλα σε αυτόν της 
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αποτροπής και αντιμετώπισης των παραδοσιακών απειλών έναντι της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών μελών της συμμαχίας, προστέθηκαν αυτά της 

αντιμετώπισης μιας σειράς νέων απειλών, όπως για παράδειγμα της 

τρομοκρατίας, της περιφερειακής αστάθειας, της εξάπλωσης των ΟΜΚ και των 

κυβερνόεπιθέσεων. Όλα αυτά όμως στα πλαίσια μιας νέας συνεργατικής 

προσέγγισης. 

Σε ότι αφορά την περιφερειακή αστάθεια και τον ορισμό που δίνεται μέσα 

από το δόγμα του 1991, αυτός ήταν ιδιαίτερα αόριστος, αφήνοντας πολλά 

περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών. Ως πιθανά αίτια αστάθειας, αναφέρονταν οι 

τυχόν εθνικές αντιπαλότητες, οι συνοριακές διαφορές ή οι εδαφικές διεκδικήσεις 

μεταξύ κρατών, οι διάφορες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που θα 

μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της συμμαχίας.353 Το στρατηγικό 

αυτό δόγμα αναγνώρισε τη χρησιμότητα της πολιτικής και της διπλωματίας ως 

εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη συμμαχία προκειμένου αυτή 

να μπορεί να ανταπεξέλθει στον πρωτεύοντα λόγο ύπαρξης, αυτόν της ασφάλειας 

των κρατών μελών της. Κυρίαρχη ήταν η αντίληψη, πως η ασφάλεια της συμμαχία 

ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την γενικότερη πολιτική και κοινωνική κατάσταση των 

κρατών που αποτελούν τη περιφέρεια της συμμαχίας. 

Έτσι το δόγμα του 1991 προώθησε την αξιολόγηση της ασφάλειας της 

συμμαχίας στην βάση ενός διευρυμένου γεωγραφικού πλαισίου. Αυτό είχε ως 

άμεσο επακόλουθο τα στρατηγικά ενδιαφέροντα της συμμαχίας να επεκταθούν 

καλύπτοντας πλέον και περιοχές έκτος της κλασσικής περιοχής ευθύνης του 

ΝΑΤΟ, σε περιοχές της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, της Νότιας Μεσογείου 

και τέλος της Μέσης Ανατολής σε ένα διευρυμένο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό 

περιβάλλον. Η επέκταση των στρατηγικών ενδιαφερόντων επιτεύχθηκε με δύο 

τρόπους. Αρχικά με την εμπλοκή της συμμαχίας στον εμφύλιο της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας προκειμένου στο όνομα της Ειρήνης και 

Ασφάλειας στη περιοχή και με εφαλτήριο, στη πλειονότητα των περιπτώσεων, τα 

κατά καιρούς ψηφίσματα των ΗΕ. Με σκοπό όμως να επιβάλουν ουσιαστικά την 

πολιτική τους στη περιοχή. Δευτερευόντως με τις συνεχόμενες διευρύνσεις της 

συμμαχίας κατά τη διάρκεια της Γιουγκοσλαβικής κρίσης, αλλά και μετά από αυτή, 

                                            
353 ΝΑΤΟ, AJP 01(D): 2-2. 
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που είχαν ως άμεσο επακόλουθο τον σχεδόν διπλασιασμό των κρατών μελών της 

συμμαχίας. 

Στο κείμενο του 1991 αν και δεν γινόταν καμία άμεση αναφορά στη περιοχή 

της Βαλκανικής χερσονήσου, η στρατηγική αναθεώρηση σε ότι αφορά τους 

στόχους αλλά και τις περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ, οδήγησε στη 

εμπλοκή της συμμαχίας στο Γιουγκοσλαβικό εμφύλιο. H, αν και όχι σε όλες τις 

περιπτώσεις, αγαστή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΟΗΕ, αλλά και λοιπών 

διεθνών οργανισμών, παρείχαν στη συμμαχία την απαραίτητη εξωτερική αλλά και 

εσωτερική νομιμοποίηση (εκτός από τη περίπτωση του Κοσσόβου) σε στρατηγικό 

αλλά και ιδεολογικό επίπεδο, για τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στο 

τερματισμό αυτής της σύγκρουσης. 

Όμως στη Βοσνία, στο Κοσσυφοπέδιο, όπως και στο Αφγανιστάν αργότερα 

η συμμαχία ανακάλυψε ότι η στρατιωτική δύναμη δεν είναι πλέον αρκετή για να 

διασφαλιστεί μια απτή και καθαρή νίκη. Τα Lessons Learned από την εμπλοκή του 

ΝΑΤΟ στις διάφορες επιχειρήσεις της συμμαχίας επιβεβαίωσαν το συμπεράσματα 

ότι οι ειρηνευτικές αποστολές έχουν γίνει το ίδιο απαιτητικές όσο αυτές της 

αποκατάστασης της ειρήνης. Επίσης, έγινε σαφές ότι για την επίλυση μιας κρίσης 

επιβάλλεται η γρήγορη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στα αρχικά στάδ/7ια 

αυτής. Στη συνέχεια και με το τερματισμό της κρίσης, απαιτείται η συνέχιση της 

προσπάθειας, με επιδιωκόμενο σκοπό την μείωση του κινδύνου επιστροφής σε 

αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ενδιαφερόμενου 

κράτους, σε όλα τα επίπεδα προκειμένου αυτό να μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές 

που θα εξασφαλίζουν τη διαχείριση μιας νέας κρίσης και ταυτόχρονα θα 

δημιουργούν όλες εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες που θα αποβλέπουν στη 

διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στη περιοχή της κρίσης.354 

Στην νέα Στρατηγική Αντίληψη που συμφωνήθηκε το 2010, η συμμαχία 

δεσμεύτηκε να ασχολείται με όλα τα στάδια μιας κρίσης, πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από αυτή πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερο ρόλο για αυτόν της 

                                            
354 Μπέλλου, 63. 
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συνεργατικής ασφάλειας.
355

 Αυτό αποτελεί το επίκεντρο της ιδέας που έχει να 

κάνει με τη «συνολική προσέγγιση» στα θέματα ασφαλείας. Η Γεωπολιτική 

αστάθεια απαιτεί πολύπλοκες λύσεις που συνδυάζουν τη στρατιωτική δύναμη, τη 

διπλωματία και τις επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας των 

συγκρούσεων. Μόνο μία ευρεία συμμαχία όλων των δυνατών διεθνών 

παραγόντων μπορεί να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία και για τα τρία ανωτέρω 

στοιχεία. Κατά συνέπεια, συμμαχία δεν είναι μόνο η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 

με χώρες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, την περιοχή του Κόλπου και την περιοχή του 

Ειρηνικού, αλλά είναι επίσης το άνοιγμα προς εκείνους τους διεθνείς οργανισμούς 

και ΜΚΟ που έχουν νομιμοποίηση σε τομείς όπως αυτής της οικοδόμησης 

δημοκρατικών θεσμών, τη χρηστής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης και της 

μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος κα.  

Από την ίδρυσή της το 1949, η ευελιξία της αρχικής συνθήκης της 

συμμαχίας, της έδωσε τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές 

απαιτήσεις στη πάροδο του χρόνου. Στη δεκαετία του 1950, η συμμαχία ήταν μια 

καθαρά αμυντική οργάνωση. Στη δεκαετία του 1960, το ΝΑΤΟ έγινε ένα πολιτικό 

μέσο για την ύφεση. Στη δεκαετία του 1990 ήταν το εργαλείο για τη 

σταθεροποίηση της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας μέσω της 

ενσωμάτωσης των νέων εταίρων και συμμάχων. Στη νέα χιλιετία το ΝΑΤΟ έχει μια 

νέα αποστολή, αυτή της επέκταση της ειρήνης μέσω της στρατηγικής προβολής 

της ασφάλειας. 356 Αυτή αποστολή δεν είναι επιλογή του αλλά αναγκαιότητα. Οι 

σύμμαχοι δεν το εφεύραν ούτε το επιθυμούσαν. Τα αποτυχημένα κράτη και ο 

βίαιος εξτρεμισμός μπορεί κάλλιστα να είναι οι καθοριστικές απειλές του πρώτου 

μισού του 21ου αιώνα. Μόνο μια έντονα συντονισμένη διεθνή δράση μπορεί να τα 

αντιμετωπίσει επιτυχώς. Αυτή η κοινή δράση είναι μία πρόκληση, είναι ο θεμέλιος 

                                            
355 NATO Homepage - NATO A-Z, “Strategic Concept for the Defense and Security of the 

Members of the North Atlantic Treaty Organization, 19 Nov. 2010 Last updated 03 Feb. 2012.” 
NATO-Homepage, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf 

356 Υπος Μεταλληνός, 42. 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
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λίθος της διατλαντικής ειρήνης και το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο να τα καταφέρει 

στη νέα του αποστολή.
357

 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, ως ασφάλεια νοούνταν η 

υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών της συμμαχίας. Πλέον 

ο ορισμός της ασφάλειας έχει επεκταθεί και συμπεριλάβει και την ελευθερία του 

ατόμου από τον βίαιο εξτρεμισμό οποιασδήποτε μορφής, που μπορεί να 

τροφοδοτείται από τη γενικότερη αστάθεια και αποτυχία ενός έθνους-κράτους. Η 

συμμαχία με το νέο της ρόλο σκοπεύει να αποτελέσει το πάροχο συλλογικής 

ασφάλειας και σταθερότητας όχι ως ένας περιφερειακός αλλά ως ένα παγκόσμιος 

αμυντικός οργανισμός. Το τελευταίο τουλάχιστον διατείνεται ότι αποτελεί το νέο 

διευρυμένο ρόλο, που θέλει να διαδραματίσει στα παγκόσμια δρώμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
357 NATO Homepage - History Homepage, “A short history of NATO,” NATO-Homepage, 

http://www.nato.int/history/nato-history.html 
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