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Προοίμιο        
       Από τον Οκτώβριο του 2001 οι ΗΠΑ και από το 2003 το ΝΑΤΟ 

εμπλέκονται σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Μετά από 14 χρόνια, ο 

πόλεμος δεν έχει κερδηθεί. Μπορεί να μην μαίνονται οι μάχες, αλλά οι 

αντικαθεστωτικοί αντάρτες Ταλιμπάν συνεχίζουν να επιχειρούν. Τα τελευταία 

χρόνια η Συμμαχία προσπαθεί να βρει τη λύση μέσω της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, ένα στρατηγικό σχέδιο που υιοθετήθηκε επίσημα το 2010 στη 

Σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, βασισμένο στα διδάγματα από 

παρελθούσες επιχειρήσεις κυρίως στα Βαλκάνια αλλά και στα πρώτα χρόνια 

επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Η παρούσα εργασία θα αναπτύξει το δόγμα 

και την εφαρμογή του στο Αφγανιστάν, στην πιο φιλόδοξη, χρονοβόρα και 

παράλληλα πολυέξοδη επιχείρηση στα ιστορικά της συμμαχίας.  

 

 

 

Περιγραφή-Σχεδιάγραμμα 
          Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την παρουσίαση του δόγματος 

Ολοκληρωμένης Προσέγγισης του ΝΑΤΟ (NATO Comprehensive Approach) 

και την εφαρμογή της στο Αφγανιστάν. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση 

συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ και καλύπτει τις 

τρέχουσες επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων (Crisis Response Operations-

CROs) του Οργανισμού, δηλαδή τις επιχειρήσεις εκτός του άρθρου 5 της 

συμμαχίας περί συλλογικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο 

Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την τελευταία περίπτωση, ήτοι 

αυτή του Αφγανιστάν, παρατηρεί κανείς ότι οι υποσχέσεις για απόσυρση 

δυνάμεων δεν έχουν υλοποιηθεί, ενώ το σχέδιο για οριστική αποχώρηση από 

την χώρα όλων των ξένων στρατευμάτων ως το τέλος του 2014 έχει 

αντικατασταθεί από μία νέα αποστολή εκπαίδευσης και υποστήριξης των 

επιχειρήσεων (NATO Resolute Support Mission). Η λύση που επιδιώκεται τα 

τελευταία χρόνια βασίζεται στην ανάπτυξη του νέου στρατηγικού δόγματος 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

    Το νέο στρατηγικό δόγμα υιοθετήθηκε επίσημα στη σύσκεψη κορυφής των 

ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, το Νοέμβριο του 2010 



 

6 
 

και δίνει βαρύτητα στα διδάγματα και τις εμπειρίες (Lessons Learned-LL) από 

τις πρόσφατες επιχειρήσεις του Οργανισμού στα Βαλκάνια αλλά και τα πρώτα 

χρόνια των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το νέο δόγμα, η 

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για τον οργανισμό προϋποθέτει 

την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή στις επιχειρήσεις, πολιτικών και 

πολιτειακών φορέων, πλέον των στρατιωτικών. Γίνεται δηλαδή για πρώτη 

φορά παραδοχή ότι τα στρατιωτικά μέσα είναι μεν αναγκαία, αλλά όχι ικανά 

για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, διαχείρισης 

κρίσεων και πολύπλοκων προκλήσεων και απειλών για τη διεθνή ασφάλεια. 

    Σήμερα, το ΝΑΤΟ αυτοανακηρύσσεται ως περισσότερο πολιτικός και 

λιγότερο στρατιωτικός οργανισμός, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην 

προσπάθεια υιοθέτησης της ολοκληρωμένης προσέγγισης1. Η συνεργασία σε 

διευρυμένο πλαίσιο με νέους μη παραδοσιακά συμμαχικούς δρώντες 

(διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επαρχιακές αρχές) είναι 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

    Η μεταψυχροπολεμική πολιτική του οργανισμού αποτέλεσε οδηγό στην 

υιοθέτηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ την 

τελευταία 20ετία σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης2 (Peace Support 

Operations- PSOs) σε όλες τα εκφάνσεις της (Peacekeeping, Peace building, 

Peace Enforcement),  στο πλαίσιο των  Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων 3, 

και οι ιδιαιτερότητες που παρατηρήθηκαν και έπρεπε να αντιμετωπισθούν, 

υποχρέωσαν τη Συμμαχία να αναθεωρήσει τον τρόπο δράσης της. Οι 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια ήταν η αρχή. Οι τάσεις επιβεβαιώθηκαν 

στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Το συμπέρασμα ήταν ότι η επίτευξη της 

επιθυμητής πολιτικής τελικής κατάστασης4 (political end state) δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί χωρίς την επικράτηση κλίματος ασφάλειας (safe and secure 

environment) και  σταθερότητας (stability). Άρχισε να γίνεται σαφές, ότι η 

«στρατιωτική» έννοια της ασφάλειας, δεν εξασφαλίζει επουδενί το κλίμα 

ασφάλειας που υπονοείται στην επιδίωξη για ένα περιβάλλον ασφάλειας και 

προστασίας. Η νόμιμη και χρηστή διακυβέρνηση, το δίκαιο δικαστικό 

σύστημα, το κράτος δικαίου και οι ουσιαστικές και λειτουργούσες κρατικές 
                                                 
1 http://www.nato.int/nato-welcome 
2 Allied Joint Publication – 3.4.1 (AJP-3.4.1) July 2001 Edition 2-1 
3 Allied Joint Publication – 3.4.1 (AJP-3.4.1) July 2001 Edition preface 
4 Δεν ταυτίζεται με την στρατιωτική τελική κατάσταση. Βλ.Susan E Strednansky “Balancing The 
Trinity, The Fine Art Of Conflict Termination” Maxwell Air Force Base:Alabama, June 1995, σελ 2 
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δομές είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού. 

Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στο τοπικό στοιχείο 

με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και την γενικότερη κουλτούρα 

του. Είναι ασφαλώς κάτι νέο για έναν πρώην καθαρά στρατιωτικό οργανισμό 

να αναλαμβάνει τέτοιου είδους υποχρεώσεις, αλλά πλέον έχει καταστεί 

αναπόφευκτο.  

     Η επιλογή της θεματικής βασίζεται πάνω σε αυτή την παραδοχή. Οι 

μελλοντικές επιχειρήσεις της Συμμαχίας πλέον θα εξετάζονται από το πρίσμα 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης και αυτό καθιστά την μελέτη της επιτακτική. 

Παράλληλα, ο μηδαμινός αριθμός ελληνικών συγγραμμάτων πάνω στο θέμα 

αυτό αποτελεί πρόκληση για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων που 

μπορούν να αξιοποιηθούν. 

     Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο δοκίμιο αξιοποιεί τις δράσεις και 

τα διδάγματα της Συμμαχίας από τις επιχειρήσεις, δηλαδή τα εμπειρικά 

παραδείγματα, συγκεράζοντάς τα με το θεωρητικό υπόβαθρο της θεωρίας 

των Διεθνών Σχέσεων. 

     Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, το καθένα από τα όποια 

εξετάζει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όπως αυτές παρατίθενται 

κατωτέρω: 

    Στο πρώτο κεφάλαιο θα διερευνηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος, 

με εξέταση της θεωρίας των συμμαχιών, των αιτών και της λειτουργικής τους 

διάστασης. Θα εξετασθεί η ανάγκη της Συμμαχίας (του ΝΑΤΟ εν προκειμένω) 

να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προβάλλεται. Κατόπιν, θα γίνει 

αναφορά στις θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων και του ρόλου της ισχύος, 

στοιχεία που παρέχουν ερμηνεία του δόγματος της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης στη βάση της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων. 

    Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των πρόσφατων 

επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, με σκοπό να διερευνηθεί το πώς και το γιατί 

οδηγήθηκε η Συμμαχία στην ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Θα 

εξετασθεί η προσπάθεια της συμμαχίας να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, 

και η μεταψυχροπολεμική στροφή σε δράσεις εκτός του άρθρου 5 του 

καταστατικού της, με επισκόπηση των πολιτικών προσπαθειών που 

τελεσφόρησαν στη Λισαβόνα το Νοέμβριο του 2010. Εξετάζεται δηλαδή το 

πώς οδηγήθηκαν οι ηγεσίες των κρατών μελών της Συμμαχίας στην 
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συμφωνία για αλλαγή του τρόπου δράσης, εν μέσω της πολεμικής 

σύγκρουσης στο Αφγανιστάν, που καρκινοβατούσε. Ως γνώμονας 

χρησιμοποιείται η πολιτικοστρατιωτική προσέγγιση και όχι μόνο η αμιγώς 

στρατιωτική εξέλιξη των επιχειρήσεων. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετασθεί η λογική της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, δηλαδή τι προτάσσει σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, 

αφού αρχικά επιχειρηθεί ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση» από την οπτική γωνία της Συμμαχίας αλλά και 

άλλων ΔΟ. 

   Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τα επιμέρους γνωρίσματα της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης και τον τρόπο εφαρμογής τους στο Αφγανιστάν. Επιχειρείται η 

εμβάθυνση στην ουσία του νέου τρόπου δράσης της Συμμαχίας και 

μελετώνται οι αλλαγές που επέφερε σε επίπεδο τακτικής. Αναφέρονται 

παραδείγματα από το πεδίο των συγκρούσεων, καθώς και επιτυχίες ή μη 

στην εφαρμογή του. 

   Το πέμπτο κεφάλαιο, που αποτελεί και τον επίλογο της εργασίας, 

σταχυολογεί τα σημαντικότερα στοιχεία από τα προηγούμενα κεφάλαια, 

εξάγοντας συμπεράσματα και προβαίνοντας σε εκτιμήσεις για τη μελλοντική 

πορεία του εγχειρήματος της ολοκληρωμένης προσέγγισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
1.1 Εισαγωγή 

      Η θεωρητική μελέτη της ιδέας της ολοκληρωμένης προσέγγισης θα 

ξεκινήσει από την ανάδειξη της θεωρίας συμμαχιών ως γενεσιουργό αιτία για 

την ίδρυση, διατήρηση και συμπεριφορά του ΝΑΤΟ. Θα ερευνηθούν οι αιτίες 

σύναψης Συμμαχιών και οι λόγοι διάλυσής τους και στην συνέχεια 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά θα εξετασθεί η περίπτωση της Νατοϊκής 

Συμμαχίας.  Κατόπιν, θα γίνει αναφορά στις θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων 

και του ρόλου της ισχύος, στοιχεία που παρέχουν ερμηνεία του δόγματος της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης στη βάση της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων. 

  

1.2 Θεωρία Συμμαχιών 
       Αναπόσπαστο τμήμα της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων αποτελεί η 

θεωρία των Συμμαχιών. Η έννοια της Συμμαχίας, ως μέσο συστράτευσης 

στον πόλεμο αλλά και σύζευξης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 

συμφερόντων αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Θουκυδίδη στον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο5. Ο George Liska επισημαίνει ότι «Είναι αδύνατο να 

μιλήσουμε να Διεθνείς Σχέσεις χωρίς να αναφερθούμε στις Συμμαχίες6». Όχι 

μόνο γιατί οι Συμμαχίες είναι ένα από τα κύρια μέσα εξάσκησης της 

εξωτερικής πολιτικής της κρατικής οντότητας7, αλλά κυρίως γιατί θεωρούνται 

κεντρικές μορφές διεθνούς συνεργασίας και ως εκ τούτου δείκτες 

δεσμεύσεων ενός κράτους προς άλλο8.   

 Η διαφορετική προσέγγιση των μελετητών στο ζήτημα αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην υφίσταται ένας κοινός εννοιολογικός προσδιορισμός των 

Συμμαχιών στη διεθνή βιβλιογραφία. Η χρήση όρων όπως ευθυγράμμιση-

συμπαράταξη (alignment) και συνασπισμός (coalition) με διαφορετικό τρόπο 

από την Συμμαχία (alliance), αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

                                                 
5 Θουκυδίδης,  Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου μτφ Βλάχος Άγγελος, Βιβλιοπωλείο «Εστία», 
Αθήνα, 1998 
6 George Liska, Nations in Alliance, John Hopkins Press, Baltimore ,1962, σελ 3 
7 Louis Rene Beres “Bipolarity, Multipolarity, and the Reliability of Alliance Commitments” The 
Western  Political Quarterly Vol. 25, No 4, Dec 1972 σελ 702-710 
8 Scott Benett “Testing Alternative Models of Alliance Duration 1816-1984” American Journal of 
Political Science, Vol 41, No 3, Jul 1997, σελ 846-878    
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έννοιας. Ο Walt γενικεύοντας, ορίζει τη Συμμαχία «ως μία επίσημη ή 

ανεπίσημη σχέση συνεργασίας ασφαλείας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα 

κυρίαρχα κράτη9», με κύριο χαρακτηριστικό της την «δέσμευση για αμοιβαία 

στρατιωτική υποστήριξη έναντι μιας εξωτερικής απειλής υπό ορισμένες 

συνθήκες»10 ενώ οι Gilbert και Vasquez αναφέρουν τη συμμαχία «ως 

σύμφωνο για μελλοντική δράση σχετιζόμενη με την ασφάλεια11». Ο κοινός 

τόπος διαχρονικά είναι το κοινό συμφέρον. Αυτό μπορεί να έχει είτε τη μορφή 

της ασφάλειας έναντι απειλής από κοινό εχθρό12, είτε η βελτίωση της 

διεθνούς θέσης της κρατικής οντότητας13. Συνοψίζοντας μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε τη Συμμαχία ως μια «αναγκαία συνθήκη κοινωνικοποίησης 

των κρατών και μια χρήσιμη μέθοδο άθροισης της ισχύος υπό την αρχή της 

κοινής αντιμετώπισης των απειλών14» 

 
1.2.1 Δημιουργία Συμμαχιών 
         Η δημιουργία των Συμμαχιών βασίζεται στις αρχές της ρεαλιστικής 

θεώρησης και των επιγόνων της, του νεορεαλισμού. Ήδη από τον 5ο αιώνα 

π.Χ. ο Θουκυδίδης υποστήριξε ότι οι Συμμαχίας σχηματίζονται είτε για να 

αποτρέψουν είτε για να οδηγήσουν σε πόλεμο για λόγους τιμής (κύρος),  

φόβου (απειλή) και συμφερόντων15. Σύμφωνα με την άποψη του Liska οι 

Συμμαχίες έχουν ως μοναδικό σκοπό την αντίδραση σε απειλή από εχθρική 

δύναμη16. Ο Morgenthau υποστηρίζει ότι το κράτος αντιδρά σε απειλή είτε με 

αύξηση της ισχύος του με ιδία μέσα, είτε προσθέτοντας στην ισχύ του την 

ισχύ άλλων κρατών17. Η άποψη ότι η σύναψη συμμαχιών αποτελεί απόρροια 

της ανισοκατανομής της ισχύος, εκφράζεται από τον Waltz18. Τα κράτη 

                                                 
9 Stephen Walt, The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca, London, 1987, σελ 1 
10 Stephen Walt “Why Alliances Endure or Collapse”, Survival: Global Politics and Strategy 39, no 1, 
1997, σελ 157  
11 Douglas Gibler and John Vasquez “Uncovering the Dangerous Alliances, 1945-1980”, International 
Studies Quarterly Vol 42, 1998, σελ 786 
12 Christopher Layne “Offshore Balancing Revisited” Washington Quarterly, Spring 2002, σελ 233-
248  
13 Glenn Snyder, Alliance Politics Cornell University Press, Ithaca NY, 1997,σελ 24  
14 Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές 
Εφαρμογές, Ποιότητα, Βάρη Αττικής, 2010, σελ 105   
15 Donald Kagan, On the Origins of War and the Preservation of Peace, Doubleday, New York, 1995, 
σελ 8 
16 George Liska Nations in Alliance, John Hopkins Press, Baltimore. Σελ 12 
17 Hans Morgenthau and Kenneth Thompson “Politics Among Nations”, 5th Edition, New York, 
McGraw Hill, 1993,  σελ 197 
18 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, New Kenneth Waltz “Theory of International 
Politics” New York, Mac-Graw Hill, 1979,σελ 127-128 
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λειτουργώντας ορθολογικά, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία 

ισχύος, συνάπτουν εξισορροπητικές συμμαχίες, προκειμένου να 

αναχαιτίσουν τον ισχυρό παράγοντα, ο οποίος στον κατάλληλο χρόνο θα 

επιδιώξει την ηγεμονία., Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας ιστορικά 

παραδείγματα, ο Walt υποστηρίζει ότι οι Συμμαχίες βασίζονται στις 

«εξισορροπητικές δράσεις κρατών ως αντίδραση σε απειλή που προβάλλεται 

από ένα ή περισσότερα κράτη». Αντί της δράσης προς εξισορρόπηση της 

ισχύος, προκρίνει την άποψη ότι η σύσταση Συμμαχίας δρα εξισορροπητικά 

προς μία απειλή19. Συμπληρώνοντας, αναφέρει ως αιτίες σύναψης 

Συμμαχιών την κοινή ιδεολογία20, την σύμπλευση με ισχυρό εθνοκρατικό 

παράγοντα21 και την διείσδυση υπό την μορφή χειραγώγησης ενός κράτους 

στα εσωτερικά ενός άλλου22. Οι Holsti, Hopman και Sullivan τονίζουν, σε 

αντίθεση με την φιλοσοφία του Καντ,23 ότι παρόλο που υπάρχει κάποια 

σχέση μεταξύ ιδεολογίας των κρατών και σύναψης Συμμαχίας, αυτό δεν 

βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις Συμμαχίες24.  

  

1.2.2 Διατήρηση και Συμπεριφορά  Συμμαχιών 
          Η συμπεριφορά των Συμμαχιών καθώς και των κρατών που την 

απαρτίζουν και αποτελούν τα συστατικά της στοιχεία αναλύεται από τον 

Kenneth Waltz στο έργο του «Theory of International Politics». Τονίζει ότι στη  

διεθνή αρένα «βρίσκουμε τα κράτη να δημιουργούν ισορροπίες ισχύος είτε το 

επιθυμούν, είτε όχι25». Οι δομικές πιέσεις του διεθνούς συστήματος 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς την διατήρηση ή διάλυση της 

Συμμαχίας. Έτσι σε ένα διπολικό σύστημα τα λιγότερο ισχυρά κράτη 

υποχρεούνται να ακολουθήσουν την μία ή την άλλη πλευρά με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ισχυρών Συμμαχιών. Μολαταύτα, ο Waltz δεν καλύπτεται 

πλήρως από την θεωρία της ισορροπίας ισχύος, αφού αυτή δεν έχει την 

                                                 
19 Stephen Walt, The Origins of Alliance,  Ithaca, Cornell Press, 1987, σελ 19 
20 Ibid σελ 40 
21 Ibid σελ 32 
22 Ibid σελ 49 
23 Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, 1795 
24 Ole Holsti, Terrence Hopmann and John Sullivan “Unity and Disintegration In International 
Alliances: Comparative Studies” New York Wiley, 1973,  σελ 65 
25 Kenneth Waltz  Theory Of International Politics,  Reading, Mass:Addison-Wesley Pub Co, 1979, 
σελ 266 
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ικανότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των Συμμαχιών26. Το βασικό του 

επιχείρημα, στηρίζεται στην άποψη ότι όσο ισχυρότερη είναι η συνοχή της 

Συμμαχίας και η συνεκτική ισχύς της ηγέτιδας της, τόσο αποτελεσματικότερη 

θα είναι και η πολιτική της27. Οι Holsti, Hopman και Sullivan επισημαίνουν ότι 

η άνοδος του επιπέδου απειλής αυξάνει αντίστοιχα και τη συνοχή της 

Συμμαχίας, επιτρέποντάς την να αντιδρά αποτελεσματικότερα στην απειλή28 

και υπογραμμίζουν τέσσερις βασικές θεωρίες για την  ικανότητα της 

Συμμαχίας να επιβιώνει και να λειτουργεί: ιδεολογική ομοιογένεια, σταθερό 

πολιτικό καθεστώς, ενότητα στόχων, και συστημικά χαρακτηριστικά29. Ο 

καθένας από αυτούς τους παράγοντες συνεισφέρει επιμέρους. Ο Snyder 

υποστηρίζει την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ των επιμέρους στοχεύσεων των 

κρατών-μελών της Συμμαχίας και των σχέσεων μεταξύ τους. Υπάρχουν 

δηλαδή περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος θα πρέπει να δράσει 

φαινομενικά ενάντια στα συμφέροντα του προς όφελος της διατήρησης  της 

συνοχής και επαύξησης της Συμμαχικής ισχύος30. Συμφωνώντας ο Keohane 

διατυπώνει την άποψη ότι οι Συμμαχίες ως θεσμοί παίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στις αποφάσεις και δράσεις των κρατών, χωρίς να αρνείται την 

επεξηγηματική αξία της ρεαλιστικής θεώρησης στον σχηματισμό και 

λειτουργία των Συμμαχιών31.  

 

1.2.3 Δίλημμα ασφαλείας της συμμαχίας 
         Η μεγαλύτερη αδυναμία της Συμμαχικής φύσης ως προς την διατήρησή 

της, συνοψίζεται στον όρο Δίλημμα Ασφαλείας της Συμμαχίας (Alliance 

Security Dilemma) που εισήγαγε ο Snyder. Τα κράτη που συμμετέχουν σε 

συμμαχίες αντιμετωπίζουν δύο αλληλοσυγκρουόμενες καταστάσεις, τον φόβο 

της εγκατάλειψης και το φόβο της παγίδευσης32.  

   Ο φόβος της παγίδευσης αναφέρεται στις συνέπειες λόγω των δεσμεύσεων 

για υποστήριξη συμμάχου. Οι συνέπειες αυτές  μπορούν να φτάσουν και ως 

                                                 
26 ibid 
27 Ibid,  
28 Ole Holsti, Terrence Hopmann and John Sullivan Unity and Disintegration In International 
Alliances: Comparative Studies, New York Wiley, 1973, σελ 84, 143. 
29  Ibid, σελ 59-85 
30 Glenn Snyder, Alliance Politics, Cornell University Press, Ithaca, 1997, σελ 156-158 
31 Robert O. Keohane and Lisa L. Martin “The Promise of Institutionalist Theory”  International 
Security 20, no 1, Summer 1995, 44-47 
32 Glenn Snyder, Alliance Politics, Cornell University Press, Ithaca, 1997, σελ 156-158 
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την πολεμική σύγκρουση με τρίτο κράτος, που σε άλλη περίπτωση δε θα 

συνέβαινε33. Ιδιαίτερα δε, όταν το επίπεδο αφοσίωσης του κράτους είναι 

τέτοιο ώστε να μεταφράζεται από σύμμαχο σε απόλυτη εμπιστοσύνη 

υποστήριξης, αυτό μπορεί  να οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας σκληρής στάσης 

απέναντι σε εχθρικό κράτος, με αποτέλεσμα την εμπλοκή σε συγκρουσιακή 

κατάσταση χωρίς την επιθυμία ή την αναμονή κάποιου ιδιαίτερου οφέλους 

πέραν της πιστοποίησης της Συμμαχικής αλληλεγγύης. 

   Ο φόβος της εγκατάλειψης συνίσταται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη 

αφορά το φόβο εγκατάλειψης από σύμμαχο και η δεύτερη στην ανησυχία που 

απορρέει από το κόστος που δύναται να επιφέρει μια τέτοια επιλογή στην ίδια 

την απομακρυνόμενη κρατική οντότητα34.   

    To κοινό συμφέρον, ο βαθμός εξάρτησης και το επίπεδο δέσμευσης μεταξύ 

των συμμάχων εξηγεί το βαθμό ανάπτυξης του διλλήματος ασφαλείας στη 

Συμμαχία35. Όταν το κοινό συμφέρον μεταξύ των συμμάχων είναι αυξημένο, 

αυτομάτως μειώνεται και η πιθανότητα εγκατάλειψης ή παγίδευσης. Δηλαδή 

όταν υφίσταται κοινή απειλή, το δίλημμα είναι ηπιότερο σε σχέση με την 

περίπτωση που οι σύμμαχοι απειλούνται από διαφορετικές κατευθύνσεις ή 

την περίπτωση που αλλάζει η εκτίμηση του συμφέροντος μιας συμμαχικής 

κρατικής οντότητας36. Ο βαθμός εξάρτησης είναι ευθέως ανάλογος με την 

ένταση του διλλήματος ασφάλειας. Όσο αυξάνεται η εξάρτηση μεταξύ των 

συμμάχων, τόσο μεγαλώνει και ο φόβος εγκατάλειψης ή παγίδευσης ενώ 

όταν η αμοιβαία εξάρτηση είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, αντίστοιχα μειώνεται 

και το δίλλημα ασφάλειας. Το επίπεδο δέσμευσης έχει  ανάλογη σχέση με τον 

φόβο παγίδευσης, αφού όσο εντείνεται ο δεσμευτικός χαρακτήρας της 

Συμμαχίας, τόσο περιορίζεται η αυτονομία του εθνοκρατικού  παράγοντα. 

Από την άλλη, όσο αυξάνεται το επίπεδο δέσμευσης, αντίστοιχα μειώνεται ο 

φόβος εγκατάλειψης. 

   Συνοψίζοντας, τόσο η εγκατάλειψη, όσο και η παγίδευση αποτελούν δύο 

προβληματικές που πηγάζουν από τις εν γένει αδυναμίες των Συμμαχιών. 

Όσο απομακρύνεται ο φόβος της εγκατάλειψης, τόσο πλησιάζει ο κίνδυνος 

της παγίδευσης και αντίστροφα, ενώ η αντιμετώπιση του ενός φαινομένου 

                                                 
33 Ibid, σελ 185 
34 Ibid σελ 181 
35 Ibid  Σελ 186 
36 Ibid  Σελ 187 
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μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του άλλου. Η αυξημένη υποστήριξη σε 

ένα σύμμαχο αυξάνει τον κίνδυνο παγίδευσης στις διενέξεις του με τρίτους, 

ενώ στην προσπάθεια του κράτους για μείωση του κινδύνου παγίδευσης, 

μπορεί να προκληθεί η αποχώρηση του συμμάχου37. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, στην περίπτωση που ο εθνοκρατικός δρων διακατέχεται από το 

φόβο της εγκατάλειψης, οφείλει να υιοθετήσει μια πιο ελκυστική 

συμπεριφορά, αυξάνοντας το βαθμό αφοσίωσής του και μεγιστοποιώντας τα 

οφέλη που δύναται να αποκομίσει από τη Συμμαχία λαμβάνοντας όμως 

μέτρα για αποφυγή παγίδευσης38. Αντίστοιχα η αποτροπή παγίδευσης 

μπορεί να επιτευχθεί είτε με μείωση δέσμευσης προς τον σύμμαχο, ούτως 

ώστε να μετριάσει την σκληρή του στάση που πιθανώς θα δημιουργούσε 

συγκρουσιακή κατάσταση με ανεπιθύμητο αντίπαλο, είτε με την αυξημένη 

υποστήριξη, ως αποτρεπτικός μηχανισμός στις επιθετικές τάσεις τρίτου. Η 

μέθοδος προσέγγισης στις δύο αυτές περιπτώσεις θα εξαρτηθεί από τις 

ιδιάζουσες συνθήκες και τα συστημικά χαρακτηριστικά της. 

 

1.2.4 Εφαρμογή της Θεωρίας Συμμαχιών. Η περίπτωση του ΝΑΤΟ. 

         Κατά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η αυξανόμενη επιθετικότητα 

από την ΕΣΣΔ39 πυροδότησε το φόβο των κρατών της Δυτικής Ευρώπης ότι 

δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην αναδυόμενη απειλή. Ο φόβος 

αυτός σηματοδότησε την ανάγκη δημιουργίας της Βορειοτλανταντικής 

Συμμαχίας. Τα 12 κράτη μέλη υπέγραψαν την συμφωνία δημιουργίας του 

ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization – Βορειοατλαντική Συμμαχία) στις 

4 Απριλίου 1949. Το άρθρο 5 του καταστατικού αποτέλεσε το σπουδαιότερο 

τμήμα της συμφωνίας, στο οποίο καταγραφόταν η δέσμευση των μελών για 

αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης40. Η 

άμεση σχέση του άρθρου 5 με τη θεωρία της εξισορρόπησης της απειλής 

είναι πασιφανής. Εξάλλου η ιδεολογική συμμετρία των κρατών μελών με 

εξαίρεση την Πορτογαλία, συνάδει με την  θεωρία ισορροπία ισχύος των 

Holsti, Hopman και Sullivan. Οι δράσεις και οι αποφάσεις της Συμμαχίας τα 

μετέπειτα χρόνια σφυρηλάτησαν την συνοχή και ανέδειξαν την ισχύ των ΗΠΑ, 
                                                 
37 Ibid  Σελ 307 
38 Ibid  Σελ 184 
39 Εκφράστηκε με σειρά γεγονότων κυριότερα των οποίων ήταν το πραξικόπημα στην Τσεχοσλοβακία 
το Φεβρουάριο του 1948 και ο αποκλεισμός του Δ. Βερολίνου τον Ιούνιο 1948. 
40 “The North Atlantic Treaty” Washington DC 1949, article 5 
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της ηγέτιδας δύναμης της Συμμαχίας41. Η τάση για βελτίωση της γεωγραφικής 

διάστασης του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκε με την είσοδο της Ελλάδας της 

Τουρκίας και της Δυτ. Γερμανίας ως αντίδραση στην αυξανόμενη 

κομμουνιστική διείσδυση42. Η είσοδος στην εποχή της αμοιβαίας πυρηνικής 

αποτροπής και της βέβαιης αμοιβαίας καταστροφής (Mutually Assured 

Destruction-MAD) ενίσχυσε το διπολικό σύστημα και σταθεροποίησε το 

status quo κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου43. Αυτός ήταν άλλωστε και 

ο λόγος για τον οποίο το ΝΑΤΟ δεν ενεπλάκη σε σύγκρουση μέχρι το 1991. 

Για τον επόμενο μισό αιώνα από την παγιοποίηση του διπολικού 

συστήματος, επικράτησε χαρακτηριστική στασιμότητα ως προς την 

δημιουργία και διατήρηση περιφερειακών Συμμαχιών. Στο πολωμένο διεθνές 

σύστημα της ψυχροπολεμικής περιόδου και ιδιαίτερα στο «συμπαγές 

διπολικό» βόρειο ημισφαίριο, ο υψηλός βαθμός συσπείρωσης των δύο 

υπερδυνάμεων κατέστησε απαγορευτική την ελεύθερη και ευμετάβλητη 

διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ των κρατών. Στο δε «χαλαρό διπολικό» νότιο 

ημισφαίριο, στο χαρακτηριζόμενο ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της έντασης του 

βορείου ημισφαίριου, λόγω της μερικής χαλάρωσης  της συσπείρωσης, 

βασική επιδίωξη ήταν να μην μετακινηθεί ένα κράτος στο αντίπαλο 

στρατόπεδο ή αντίστροφα44. 

    H εξάλειψη της κομμουνιστικής απειλής έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη 

προσαρμογής της Συμμαχίας στα νέα δεδομένα. H 40ετης επιτυχημένη 

αποτρεπτική πολιτική προς το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, η οποία εν πολλοίς 

είχε ως αποτέλεσμα την ειρηνική λήξη του ψυχρού πολέμου, αλλά και το 

τέλος του μακραίωνου «εμφυλίου πολέμου» μεταξύ των Δυτικοευρωπαικών 

δυνάμεων45 (Γαλλογερμανική εχθρότητα), έπρεπε να συνεχισθεί σε νέα 

πλέον βάση. Όπως επισημαίνει ο Walt, με το τέλος του ψυχρού πολέμου, η 

πιθανότητα επίθεσης και αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας κρατών 

μελών του ΝΑΤΟ εξαλείφθηκε και μαζί με αυτό, ο θεμελιώδης λόγος ύπαρξης 

                                                 
41 Η εμπλοκή των ΗΠΑ στην Κορέα, τον Ιούνιο του 1950 ως αντίδραση στην κομμουνιστική απειλή 
αύξησε την πίστη των χωρών μελών στη Συμμαχία και το κύρος ων ΗΠΑ.  
42 Lawrence Kaplam “ The United States and NATO: The Formative Years” Kentucky, The University 
Press of Kentucky, 1984,  σελ 9 
43 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Αποτροπή  και πυρηνική στρατηγική στον ψυχρό πόλεμο, Ποιότητα, Αθήνα, 
2000, σελ 79-83 
44 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2004, σελ 243-246 
45 Zbigniew Brzezinski  “An agenda for NATO” Foreign Affairs, Sep-Oct 2009 
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της Συμμαχίας, η συλλογική άμυνα46 Ο μοναδικός δρόμος για να διατηρηθεί 

ως ύπαρξη η παραδοσιακά στρατιωτική Συμμαχία προσηλωμένη στην 

εδαφική άμυνα, θα ήταν να μετεξελιχθεί σε έναν μοντέρνο και πολυδιάστατο 

οργανισμό ασφαλείας με μεγαλύτερος εύρος δραστηριοτήτων47.  
 
1.3 Η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση 
      Η συνοπτική επισκόπηση των θεωρήσεων των διεθνών σχέσεων θα 

επιχειρήσει να αποδώσει την επεξηγηματική βάση στην ιδέα της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης. Το επίπεδο και ο όγκος ανάλυσης του 

θεωρητικού ζητήματος δεν επιτρέπει παρά μια στοιχειώδη αναφορά στις 

κύριες εκφάνσεις τους. Στην συνέχεια θα αναφερθεί ο ρόλος της ισχύος, 

καθώς και η απόδοσή της στην ερμηνεία της ολοκληρωματικής προσέγγισης. 

     

1.3.1 Οι Βασικές θεωρήσεις της Επιστήμης των Διεθνών σχέσεων στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση 
      Οι θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων εμφανίστηκαν για να ερμηνεύσουν 

τις  εξελίξεις και αλλαγές στην διεθνή πολιτική και τις σχέσεις μεταξύ των 

παραγόντων του διεθνούς συστήματος. Συνιστούν εν πολλοίς φιλοσοφική 

θέση και προοπτική ανάλυσης και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στο κριτήριο 

της διαψευσιμότητας, καθώς δεν μπορούν ούτε να αποδειχθούν, ούτε να 

διαψευσθούν από την εμπειρική έρευνα48.   

   Η κλασσική ρεαλιστική θεώρηση αποτελεί την αφετηρία ουσιαστικής 

μελέτης και ανάλυσης της  επιστήμης των διεθνών σχέσεων. Η γέννησή της 

αποτυπώνεται στο έργο του Θουκυδίδη «Ιστορία του Πελοποννησιακού 

Πολέμου» το οποίο και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στήριξαν τις 

θεωρίες τους μεγάλοι εκφραστές του Ρεαλισμού όπως Machiavelli, Carr, 

Gilpin, Waltz και Mersheimer. Οι θεωρίες περί συμμαχιών49, η θεωρία 

ισορροπίας της ισχύος50, η θεωρία της σταθερότητας51, η θεωρία της 

                                                 
46 Christopher Layne “Its Over, Over There: The coming crack-up in Transatlantic Relations” 
International Politics Vol 45, 2008,  σελ 325-347 
47 Arita Holmberg “The changing role of  NATO : exploring the implications for security governance 
and legitimacy” European Security, Vol 20, No 4. Dec 2011,  σελ 529  
48 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, σελ 57,  
49 Stephen Walt, The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca, 1987 
50 Hans Morgenthau and Kenneth Thompson “Politics Among Nations”, 5th Edition, New York, 
McGraw Hill, 1993 
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συμβατικής και πυρηνικής αποτροπής52, η θεωρία του κύκλου της ισχύος53 

και σύνολο από πολλές άλλες θεωρίες και ιδέες έχουν τις ρίζες τους στην 

ρεαλιστική θεώρηση. Ο κλασσικός ρεαλισμός συντίθεται από τα παρακάτω 

αξιώματα54 

• Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες του διεθνούς συστήματος 

• Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και ανταγωνιστικό. 

• Τα κράτη δρώντας ορθολογικά επιδιώκουν την μεγιστοποίηση των 

κερδών τους λειτουργώντας με βάση το εθνικό τους συμφέρον. 

• Υπέρτατο εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια και επιβίωση του 

κράτους. 

• Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος και μάλιστα της 

στρατιωτικής ισχύος. 

• Οι κανόνες δικαίου δεν παίζουν κανένα ρόλο, παρά μονό εξυπηρετούν 

τα συμφέροντα των ισχυρών. 

• Οι διεθνείς οργανισμοί είναι δημιουργήματα και εργαλεία στα χέρια των 

ισχυρών. Τόσο αυτοί όσο και οι Συμμαχίες υπάρχουν όσο υφίστανται 

κοινά συμφέροντα και ανάλογα με την ισχύ των κρατών μελών 

   Η αδυναμία του κλασσικού ρεαλισμού να εξετάσει τον ρόλο του διεθνούς 

συστήματος, άλλων κυβερνητικών και μη παραγόντων, αλλά και της 

οικονομίας, οδήγησε στην εξέλιξή του, αρχικά από τον Kenneth Waltz55 

(δομικός ρεαλισμός), και εν συνεχεία από την Robert Keohane56 

(τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός) και τον Andrew Moravcik57 (θεσμικός 

διακυβερνητισμός). 

   Ο νεορεαλισμός προσθέτει τη διάσταση του διεθνούς συστήματος, τις 

πιέσεις και την επιρροή που ασκεί στα εσωτερικά των κρατών. Στον 

νεορεαλισμό στηρίζονται οι θεωρίες περί διεθνών συστημάτων και οι 

απορρέουσες περί σταθερότητας και Συμμαχιών. Κατά τον νεορεαλισμό, ως 

                                                                                                                                           
51 Ηλίας Κουσκουβέλης, “Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς πολιτικής”, Το Βήμα 
των Κοινωνικών Επιστημών, τευχ 21, Μαιος 1997 
52 Ηλίας Κουσκουβέλης, Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον ψυχρό πόλεμο, Ποιότητα, 2000 
53 Paul Kennedy “The Rise and fall of the Great Powers:Economic Change and  military conflict from 
1500 to 2000” Vintage Books, 1989 
54 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, σελ 60-61 
55 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Reading Addison Wesley, 1979  
56 Robert Keohane and Joseph S. Nye Power and Iinterdependence, MIT Press, Boston, 1975 
57 Andrew Moravscik “Negotiating the single European Act: national interests and conventional 
statecraft in the European Community” International Organisation,  τομ 45, τευχ 1, 1991, σελ 27 
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αποτέλεσμα των συστημικών πιέσεων, παρατηρείται το φαινόμενο οι 

εθνοκρατικοί δρώντες να λειτουργούν πανομοιότυπα, καθώς οι περιορισμοί 

που θέτουν οι δομές και τα χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήματος 

αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Οι όποιες 

διαφοροποιήσεις σε ζητήματα εσωτερικών ηθικοκανονιστικών πλαισίων, δεν 

επηρεάζουν τις διεθνείς σχέσεις. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 

την ένταση που απορρέει από την ασυμμετρία στην κατανομή ισχύος, τα 

κράτη επιδιώκουν την εξισορρόπησή της είτε δημιουργώντας μηχανισμούς 

αυτοβοήθειας, είτε συμμετέχοντας σε κάποιο συμμαχικό δίκτυο58. Οι 

διαφοροποιήσεις του νεορεαλισμού σε σχέση με τον κλασσικό ρεαλισμό 

συνοψίζονται στο ότι: 

• To διεθνές σύστημα και οι δομικές πιέσεις που ασκεί, διαμορφώνουν 

την συμπεριφορά των εθνοκρατικών οντοτήτων. Η ανθρώπινη φύση 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρατών  υποσκελίζονται από τους 

περιορισμούς του διεθνούς συστήματος59 

• Οι διεθνείς θεσμοί δεν είναι όπως στο ρεαλισμό, αποτέλεσμα 

συγκυριακής σύμπτωσης συμφερόντων των κρατών, αλλά 

αντανακλούν την κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα60.  

• Η εξισορροπητική διάθεση των κρατών ρυθμίζει τα όρια αναζήτησης 

ισχύος των κρατών. Όταν επιτευχθεί η σταθερότητα, τα κράτη 

επιδιώκουν να διατηρήσουν το status quo. 

   O τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός του Keohane προτείνει στοιχεία 

βελτίωσης του ρεαλισμού και νεορεαλισμού ιδιαιτέρα σε ότι αφορά το θέμα 

αποτελεσματικής χρήσης της ισχύος. Η έννοια των διεθνών καθεστώτων  και 

συνεργασιών προσεγγίζονται, μεταξύ άλλων και από τη θεώρηση αυτή. 

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο δομικό ρεαλισμό, οι διάφορες μορφές 

οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας παρουσιάζουν αυξημένη ερμηνευτική 

αξία, σε ότι αφορά τις δράσεις των κρατών και τις συνέπειες των 

αλληλεπιδράσεών τους στο διεθνές σύστημα. Συνοπτικά οι κύριες 

διαφοροποιήσεις: 

                                                 
58 Kenneth Waltz, Theory of International Politics,  Reading Addison Wesley, 1979, σελ 118,163  
59 Θ. Α. Κουλουμπής, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις-Εξουσία και δικαιοσύνη,  Παπαζήσης, Αθήνα, 
1981, σελ 48-50 
60 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, σελ 64-65 
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• Ενώ τα κράτη παραμένουν οι κύριοι παράγοντες του δομικού 

συστήματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους διεθνείς θεσμούς (μη 

κρατικούς φορείς, διακυβερνητικοί οργανισμοί)61 

• Η αξία της ισχύος, υπό τη μορφή στρατιωτικής ισχύος, περιορίζεται και 

τα κράτη στρέφονται προς οικονομικές κυρίως στοχεύσεις μέσω 

διαφόρων μορφών πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας.  

• Ο προσδιορισμός των συμφερόντων επηρεάζεται από τη δομή του 

διεθνούς συστήματος άλλα και από άλλους διεθνείς θεσμούς και 

εσωτερικούς παράγοντες όπως πολιτικές ανακατατάξεις και δύναμη 

της κοινής γνώμης.62 

   Ο θεσμικός διακυβερνητισμός του Moravcsik63 διατυπώθηκε στα πλαίσια 

μελέτης του για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και πιστεύεται πως είναι το πιο 

σημαντικό παράδειγμα προσπάθειας να θεωρητικοποιηθεί η Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Ως παραλλαγή του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού,  

αναδυνκύει τις διεργασίες υπερεθνικής ολοκλήρωσης ως «συνέχεια της 

εσωτερικής πολιτικής των κρατών με άλλα μέσα»64. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του είναι 

• Τα συμφέροντα των κρατών δεν καθορίζονται από τις δομικές αλλαγές 

του διεθνούς συστήματος αλλά από εσωτερικές διεργασίες. Οι 

κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αφού συνεκτιμήσουν τα συμφέροντα του 

κράτους συμβιβάζονται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή65. 

•   Ο θεσμικός διακυβερνητισμός στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της 

εσωτερικής και της διεθνούς πολιτικής και εξηγεί την ΕΕ ως ένα 

πετυχημένο παράδειγμα διακυβερνητικού καθεστώτος 

περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα στοιχεία τόσο από τον ρεαλισμό, όσο 

και από τον νεοφιλελευθερισμό.66 

  Ως αποτέλεσμα σύγκλισης συμπερασμάτων από διάφορα πεδία της 

επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων και από όλα τα ρεύματα που εκφράζουν οι 

                                                 
61 Ibib σελ 77-78 
62 Robert O. Keohane-Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 3rd edition, Longman, σελ 528 
63 Andrew Moravscik “Negotiating the single European Act: national interests and conventional 
statecraft in the European Community” International Organisation,  τομ 45, τευχ 1, 1991, σελ 27 
64 Ibib σελ 25 
65  Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, σελ 64-65 
66 M. Cini European Union Politics,  Oxford University Press, 2006, σελ 37 
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θεωρήσεις, γεννήθηκε η πλουραλιστική θεώρηση67. Η πλουραλιστική 

προσέγγιση δίνει έμφαση στις προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης. Η με 

αυτήν την έννοια ενοποίηση δεν αναφέρεται στην υπέρβαση του εθνικού 

κράτους, αλλά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εδραίωση της 

ειρήνης μεταξύ των κρατών, τα οποία και αποτελούν τη βασική μονάδα του 

διεθνούς συστήματος. Λόγω της εισαγωγής της οικονομικής διάστασης των 

διεθνών σχέσεων στηρίζονται στον πλουραλισμό οι θεωρίες της 

αλληλεξάρτησης και οι θεωρίες της οικονομικής ολοκλήρωσης. Επίσης στον 

πλουραλισμό στηρίζονται λόγω της αποδοχής του ρόλου των διεθνών 

οργανισμών και του δικαίου οι θεωρίες περί διεθνών καθεστώτων και περί 

λειτουργίας  διεθνών οργανισμών68. Κατά τον πλουραλισμό 

• Οι διάφορες μορφές συνεργασίας και αλληλεξάρτησης μετριάζουν την 

αταξία του άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος 

• Ως αποτέλεσμα των  συνεργασιών  επιτυγχάνεται ασφάλεια 

• Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου παίζουν ρόλο και επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των κρατών, όπως και οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι 

είναι αποτέλεσμα συνεργασιών τους.  

    Η μελέτη των θεωρήσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το δόγμα της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης και τα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν 

εμφανίζονται μεν στις σύγχρονες θεωρίες αλληλεξάρτησης και διεθνών 

καθεστώτων στη βάση της πλουραλιστικής θεώρησης, αλλά η απόδοσή της 

παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες κατά την πρακτική εφαρμογή στο πεδίο 

συγκρούσεων του Αφγανιστάν. Ναι μεν κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά 

της αλληλεξάρτησης, δηλαδή τα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

δρώντων, και ο μειωμένος ρόλος της στρατιωτικής ισχύος εμφανίζονται στο 

προσκήνιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης, αλλά δεν υφίσταται απουσία 

της στρατιωτικής ασφάλειας ως μείζον ζήτημα στην ατζέντα συνομιλιών. 

Aντίθετα, θεωρείται κυρίαρχος ο ρόλος της, τόσο από άποψη ασφάλειας του 

τοπικού πληθυσμού, που είναι και το κέντρο βάρος της επιχείρησης, αλλά και 

απόψεως ασφάλειας της επιχείρησης69.  

                                                 
67 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις,  Ποιότητα, Αθήνα , 2004, σελ 70 
68 Ibid σελ 74-75 
69 Robert O. Keohane-Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 3rd edition, Longman, σελ 22 
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     Η παραχώρηση από μέρους του ΝΑΤΟ και επί της ουσίας της ηγέτιδας 

δύναμης αυτού, αρμοδιοτήτων σε ΔΟ ή θεσμούς που εξυπηρετούν καλύτερα 

τις οικονομικές, κυρίως, σκοπιμότητές του μπορεί να αποδοθεί στο ότι το 

οικονομικό κομμάτι της εκστρατείας μετά από μια δεκαετία συγκρούσεων είναι 

δυσβάστακτο, ακόμα και για μια συμμαχία κρατών70.  

    Από την άλλη πλευρά, ο ενισχυμένος ρόλος των μη κρατικών φορέων, υπό 

την μορφή των ΜΚΟ, η υποβάθμιση του ρόλου της στρατιωτικής ισχύος ως 

απόλυτου μέσου για την επίτευξη στόχων στη διεθνή σκηνή, και η εμπλοκή 

διεθνών καθεστώτων οδηγεί με περισσότερη ασφάλεια στην προσέγγιση του 

τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού για την μελέτη και κατανόηση της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η αναζήτηση εξωτερικής νομιμοποίησης της 

εκστρατείας και η  επιγραφή «του δικαίου του αγώνα» ενισχύεται και από την 

σύμπραξη με τρίτους παράγοντες και είναι ένα ακόμα στοιχείο που οδηγεί 

στο παραπάνω συμπέρασμα.  

     Σύμφωνα με τον τροποποιημένο δομικό ρεαλισμό, τα κράτη παραμένουν 

ως οι κύριοι δρώντες, ενώ δίνεται μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση στους μη 

κρατικούς φορείς, διακυβερνητικούς οργανισμούς και διεθνείς θεσμούς 

γενικότερα. Ενώ δηλαδή διατηρείται το αξίωμα του ορθολογισμού, τα κράτη 

δεν επιμένουν στη στρατιωτική ισχύ αφού εκ του αποτελέσματος κρίνεται 

λιγότερο αποτελεσματική71, αλλά στρέφουν την προσοχή τους σε μορφές 

ήπιας ισχύος, λχ στην οικονομία. Πολιτικές ανακατατάξεις, όπως η έλευση 

του προέδρου Ομπάμα στην εξουσία της ηγέτιδας δύναμης του ΝΑΤΟ, 

ιστορικές εμπειρίες που λαμβάνονται πλέον υπόψη τόσο στο πλαίσιο των 

διδαγμάτων από την τρέχουσα επιχείρηση, που θεωρείται πυλώνας της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, όσο και στο πλαίσιο παρελθουσών 

επιχειρήσεων, καθώς και η αξία της κοινής γνώμης αποτελούν τους 

εσωτερικούς παράγοντες-ορόσημα του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού 

που συναντάμε στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης . 

    

1.3.2 Ο ρόλος της ισχύος στην ολοκληρωμένη προσέγγιση 

         H ολοκληρωμένη προσέγγιση στηρίζεται στην έννοια της «έξυπνης» 

ισχύος, δηλαδή της δυνατότητας επιλογής από ένα μεγάλο εύρος «εργαλείων 

                                                 
70 Gilpin Robert,Three models of the future,  International Organisations, 1975,  σελ 39 
71 Η Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2004, σελ 77 
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ισχύος» όπως η διπλωματική, η οικονομική, η στρατιωτική, η πολιτική, η 

νομική και η πολιτιστική ισχύς για κάθε περίσταση72. Αποτελεί τη χρυσή τομή 

μεταξύ «σκληρής» και «ήπιας» ισχύος. Συνοπτικά, η ήπια ισχύς αφορά την 

δυνατότητα άσκησης επιρροής επί άλλων δρώντων μέσω της έντεχνης 

διπλωματίας, του πολιτισμού και των οικονομικών μέσων, όχι μόνο από τους 

κρατικούς δρώντες, αλλά από υπερκρατικούς οργανισμούς και μη κρατικούς 

οργανισμούς, όπως οι ΜΚΟ73. Αντίθετα, οι υπέρμαχοι της σκληρής ισχύος 

προκρίνουν την στρατιωτική δύναμη για τη διεκπεραίωση των διεθνών 

υποθέσεων.  

   Η Συμμαχία αναγνωρίζει την αξία της στρατιωτικής ισχύος, ως κύριο μέσο 

προβολής ισχύος και μετά βεβαιότητας δεν την ακυρώνει. Την προβάλει και 

την χρησιμοποιεί. Προκρίνει όμως ένα συνδυασμό ήπιας και σκληρής ισχύος 

για τη δημιουργία της επονομαζόμενης «έξυπνης» ισχύος. Όπως δε τονίζουν 

οι εμπνευστές της «η έξυπνη ισχύς δεν είναι ούτε σκληρή, ούτε ήπια. Είναι και 

τα δύο74». Συνθέτει δηλαδή το σύνολο των μορφών ισχύος, δίνοντας 

προτεραιότητα σε όποια κριθεί αναγκαία, ανάλογα με τις περιστάσεις. Είναι η 

ικανότητα συνδυασμού σκληρής και ήπιας ισχύος σε μια νικηφόρα 

στρατηγική. H εφαρμογή της δεν αποτελεί κάτι νέο για τη Συμμαχία. Κατά τη 

διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η Δύση χρησιμοποίησε την σκληρή ισχύ ως 

μέσο αποτροπής της Σοβιετικής απειλής σε συνδυασμό με την ήπια για να 

αποδημήσει την πίστη στα ιδεώδη του κομμουνισμού που κρύβονταν πίσω 

από το σιδηρούν παραπέτασμα75. 

     Σήμερα ενισχύεται με μέσα πλέον των καθιερωμένων. Η τεχνολογία, οι 

αυξανόμενες συνεργασίες σε ατομικό και εθνικό επίπεδο και ο τομέας της 

ενέργειας συμπληρώνουν τα κλασσικά διπλωματικά και οικονομικά εργαλεία 

ισχύος. Στο πολυδιάστατο περιβάλλον επιχειρήσεων του Αφγανιστάν, μετά 

από τα πρώτα χρόνια των συγκρούσεων, κρίθηκε ότι δεν επαρκεί μόνο η 

σκληρή στρατιωτική ισχύς για να οδηγήσει στη νικηφόρα έκβαση. H επιλογή 

της έξυπνης ισχύος, όχι μόνο αυξάνει το εύρος των επιλογών της Συμμαχίας, 

                                                 
72 Βλ. δηλώσεις ΥΠΕΞ ΗΠΑ Χίλαρυ Κλίντον κατά την ομιλία της στη Γερουσία, για την έγκριση του 
διορισμού της (13 Ιαν 2009) 
73 G.M.Gallarotti, ‘Soft Power: What it is, Why it’s Important, and the Conditions under which it Can 
Be Effectively Used’, Journal of Political Power, 2011, σελ 25-47. 
74 Joseph S. Nye “Soft Power: The Means to Success in World Politics”. New York: Public Affairs, 
σελ 32  
75 Joseph Nye,  “Smart Power In search of the balance between hard and soft power”. Democracy A 
Journal Of ideas, issue 2, 2006 



 

23 
 

αλλά αναδεικνύει και προβάλλει τα κενά και τις αδυναμίες των Ταλιμπάν, 

όπως η θρησκευτική και κοινωνική υποκρισία στην ιδεολογία τους76. Στόχος 

της εφαρμογής της ήπιας ισχύος είναι το κέντρο βάρος των επιχειρήσεων, 

ήτοι ο πληθυσμός του Αφγανιστάν, να αντιληφθεί τις αντιφάσεις μεταξύ της 

ρητορικής και των πρακτικών των Ταλιμπάν προκειμένου να τους 

αποστραφεί.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Beth Hill Skinner “The Need for Smart Power in Afghanistan: How Al Qaeda and the Taliban are 
outsmarting the U.S”. Global Security Studies, Vol 2 Iss 2, Spring 2011 σελ 14-28. 



 

24 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 
2.1 Εισαγωγή 

      Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ιστορική αποτύπωση των γεγονότων που 

οδήγησαν στην αναπροσαρμογή της στάσης της Συμμαχίας και στον 

επαναπροσδιορισμό των τρόπων δράσης της, σχετικά με τη διαχείριση 

κρίσεων. θα αποτυπωθούν οι πολιτικές αποφάσεις και το πλαίσιο αυτών που 

ουσιαστικά λειτούργησαν ως οδηγοί στην υιοθέτηση του δόγματος, καθώς και 

τα στάδια των διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα μέχρι την επίσημη 

ανακήρυξη του κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας. Η εξέλιξη δηλαδή 

του αμυντικού δόγματος της συμμαχίας υπό το βάρος των πολιτικών και 

στρατιωτικών ανακατατάξεων, από την λήξη του ψυχρού πολέμου και 

εντεύθεν. Θα εντοπισθούν τα στοιχεία εκείνα που έκαναν τους μελετητές να 

προτείνουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των υφισταμένων προκλήσεων, 

όταν τα παραδοσιακά μέσα και μέθοδοι κρίθηκαν ανεπαρκή. Με άλλα λόγια 

θα εξεταστεί ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη του νέου 

στρατηγικού δόγματος της ολοκληρωμένης προσέγγισης 

 
2.2 Εξέλιξη Στρατηγικού Δόγματος ΝΑΤΟ  
     Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου κυριαρχούσε η νόρμα του 

διαχωρισμού στρατιωτικού και πολιτικού τομέα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. 

Όλα όσα είχαν μάθει οι Βρετανοί, Γάλλοι και Αμερικανοί, κατά την διάρκεια 

των επιχειρήσεων σε Μαλαισία, Αλγερία, και Βιετνάμ77, ξεχάστηκαν γρήγορα 

υπό την σοβιετική απειλή. Η τάση αυτή επιπλέον εξυπηρετούσε και 

οικονομικές σκοπιμότητες, αφού ως αποτέλεσμα είχε λιγότερες δαπάνες. 

Επιπλέον, η φιλοσοφία αυτή ακολουθούνταν και στην εφαρμογή των 

ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ την εποχή εκείνη, που τις περισσότερες 

φορές είχαν τη μορφή του απλού διαχωρισμού των αντιμαχομένων 

παρατάξεων78.    

                                                 
77 House of Commons Defense Committee  “The Comprehensive Approach: the point of war is not 
just to win but to make a better peace”, Seventh Report of Session 2009–10,   σελ 141 
78 Andrew Cottey  “Beyond humanitarian intervention: the new politics of peacekeeping and 
intervention”, Contemporary Politics, 2008, σελ 429-446 
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     Το NATO από το τέλος του ψυχρού πολέμου αναθεώρησε και 

τροποποίησε δόγματα και στρατηγικές για να ανταποκριθεί στα νέα 

δεδομένα. Ενώ η συλλογική άμυνα που αναφέρεται στο άρθρο 5 του 

καταστατικού της συμμαχίας παρέμεινε ως κυρίαρχη αποστολή, η απουσία 

στρατηγικών απειλών κατόπιν της διάλυσης του Συμφώνου της Βαρσοβίας, 

ήταν αυτή που δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τις 

προαναφερθείσες αλλαγές. Έτσι στη σύνοδο κορυφής στη Ρώμη το Νοέμβριο 

του 1991, υιοθετήθηκε το πρώτο μεταψυχροπολεμικό δόγμα79. Το δόγμα 

αυτό τροποποιήθηκε εν μέρει τον Απρίλιο του 1999 κατά την διάρκεια της 

συνόδου της Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της επετείου των 50 ετών της 

συμμαχίας. Εκεί, οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ 

ενέκριναν το αναθεωρημένο Στρατηγικό Δόγμα, καθορίζοντας τους στόχους 

της Συμμαχίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα80. Αυτό που πραγματευόταν 

κυρίως ήταν κατά πόσο και πως η συμμαχία θα έπρεπε να εμπλέκεται σε 

αποστολές εκτός της «Περιοχής ευθύνης της» και εκτός του πλαισίου της 

συλλογικής άμυνας που καθορίστηκε και διατυπώθηκε με τα άρθρα 5 και 6 

της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ουάσινγκτον του 1949. Το νέο στρατηγικό δόγμα 

έλαβε υπόψη του την εμπειρία από τα Βαλκάνια – και συγκεκριμένα τις 

επιχειρήσεις στη Βοσνία IFOR και  SFOR – ως απόδειξη της ικανότητάς της 

να επιχειρεί εκτός της συλλογικής ασφάλειας και σε επιχειρήσεις 

αντιμετώπισης κρίσεων εκτός άρθρου 5.  

    Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 εναντίον των ΗΠΑ 

και η επέμβαση στο Αφγανιστάν ανέδειξε τη σημαίνουσα βαρύτητα που είχε η 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των όπλων μαζικής καταστροφής. Το 

πλήγμα ήταν βαρύ για το γόητρο της ηγέτιδας δύναμης της Συμμαχίας και δεν 

μπορούσε να μείνει αναπάντητο. Όμως η μερική και μόνο ενεργοποίηση  του 

άρθρου 5 για την υλοποίηση της ναυτικής επιχείρησης «Ενεργητική 

Προσπάθεια» (Active Endeavour) στην Ανατολική Μεσόγειο81 έφερε στο φως 

τις αδυναμίες της Συμμαχίας, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής σε νέες 

απειλές. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιχειρήσουν γρήγορα και αποφασιστικά 

εναντίον του Αφγανιστάν, ένα μήνα μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, 

κατόπιν της άρνησης των Ταλιμπάν να παραδώσουν τον Οσάμα Μπιν 
                                                 
79 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm 
80 ibid 
81 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm 
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Λάντεν, εξαπολύοντας την επιχείρηση «Διαρκής Ελευθερία» (Enduring 

Freedom) στις 7 Οκτωβρίου 2001, αρχικά σε συνεργασία με το Ην. Βασίλειο 

και στη συνέχεια με την προσθήκη άλλων μελών της συμμαχίας82. 

    Ήδη από τα πρώτα χρόνια του πολέμου στο Αφγανιστάν, διαμορφώθηκε 

το επιχειρησιακό μοντέλο βασιζόμενο στις συνέπειες των επιχειρήσεων, 

(Effects Based Operations-ΕΒΟ), το οποίο λάμβανε σοβαρά υπόψη τον 

πολιτικοστρατιωτικό παράγοντα83. Ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν χωρίς 

να επιτευχθεί η ολοκληρωτική νίκη, το ζήτημα της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης τέθηκε για πρώτη φορά στην ατζέντα του ΝΑΤΟ στα τέλη του 

2004, κατόπιν πρωτοβουλίας της Δανίας, υπό τον τίτλο CPA (concerted 

planning of actions- συντονισμένο σχέδιο δράσης).Το σχέδιο αυτό πρότεινε 

για πρώτη φορά έναν θεσμοθετημένο κώδικα ενεργειών, στοχεύοντας στη 

διάδραση με εξωτερικούς δρώντες σε στρατηγικό πλαίσιο αλλά και στο πεδίο 

της μάχης84. Οι ζυμώσεις μέχρι την άνοιξη του 2006, όπου έγινε η σύσκεψη 

κορυφής στη Ρίγα ήταν έντονες. Είχε πλέον ωριμάσει η ιδέα της ανάπτυξης 

νέου τρόπου δράσης στο Αφγανιστάν και εντός του αμερικανικού 

πενταγώνου. Με την σύμφωνη γνώμη και συμμετοχή πλέον των ΗΠΑ 

αποφασίστηκε εκεί η καλλιέργεια της ιδέας85. Δύο χρόνια αργότερα, στο 

Βουκουρέστι, τον Απρίλιο του 2008, οι ηγέτες της συμμαχίας 

προσυπέγραψαν το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και υλοποίηση της 

συνεισφοράς του ΝΑΤΟ στην ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το πεδίο εργασιών 

περιελάμβανε τον σχεδιασμό, διδάγματα από παρελθούσες επιχειρήσεις, 

εκπαίδευση, συνεργασία και επικοινωνία με εξωτερικούς δρώντες, αλλά και 

με  τον τοπικό πληθυσμό. Αυτοί ήταν  οι τέσσερις πυλώνες πάνω της οποίους 

βασίστηκε το δόγμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και που αναλύθηκαν 

μέχρι την σύσκεψη κορυφής της Λισαβόνας το 2010, οπότε και προέκυψε η 

επίσημη υιοθέτησή του. Εκεί προσδιορίστηκαν οι λεπτομέρειες του νέου 

Συμμαχικού δόγματος με τον τίτλο «Ενεργός Εμπλοκή, Σύγχρονη Άμυνα» 

(Αctive Εngagement, Μodern Defense) που καθόριζε επιπλέον των μέχρι 
                                                 
82 John Shimkus “Special Report: The war against terrorism”  NATO Parliamentary Assembly, 
November 2002,  σελ 1-4 
83 The Joint War fighting Center, USJFCOM, Pamphlet 7: Operational Implications of Effects-based 
Operations , 17 November 2004 
84 http://www.nato.int/docu/review/2005/issue2/english/special.html 
85 Friis Arne Petersen, Hans Binnendijk ¨The Comprehensive Approach Initiative: Future Options for 
NATO”, Center for Technology and National Security Policy National Defense University, Sep 2007 
 



 

27 
 

τότε ρόλων και αρχών (συλλογική άμυνα, εξασφάλιση και  ανάπτυξη 

δυνατοτήτων ασφάλειας με έμφαση στον κυβερνοχώρο και την τρομοκρατία, 

διατήρηση των πυρηνικών και βελτίωση των συμβατικών δυνατοτήτων), την 

συνεργασία με εξωτερικούς δρώντες που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε 

τομείς όπως η ανοικοδόμηση θεσμών, ανάπτυξη σχεδίων αρωγής και 

ενίσχυση δικαστικών και αστυνομικών λειτουργιών. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ 

επέκτεινε και επισήμως τον χώρο δράσης του σε παγκόσμιο επίπεδο, 

εγκαταλείποντας δια παντός τον περιφερειακό του ρόλο, ενώ ανέδειξε με 

αυτόν τον τρόπο και τον πολιτικό χαρακτήρα του περισσότερο από τον 

στρατιωτικό86.  

    Το επίσημο και τελικό σχέδιο δράσης, που υποβλήθηκε από την σχετική 

επιτροπή, το Νοέμβριο του 201187, υπογραμμίζει ότι είναι μια 

μακροπρόθεσμη προσπάθεια που απαιτεί συνεχείς διαβουλεύσεις και 

διάδραση με τους εξωτερικούς δρώντες και ιδιαίτερα με τον ΟΗΕ και την ΕΕ. 

Εστιάζει κυρίως στους τέσσερις συστατικούς πυλώνες του και αναλύει της 

δράσεις για την ενίσχυσή του. Επίσημα λοιπόν ορίζονται για πρώτη οι αρχές 

και προτεραιότητες του νέου δόγματος σε στρατηγικό πλαίσιο. 
 

2.3 Μεταψυχροπολεμική δράση της Συμμαχίας 
      Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πασιφανές ότι οι προκλήσεις που θα έχει να 

αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ στο μέλλον θα απαιτούν όχι μόνο στρατιωτική, αλλά 

και μη στρατιωτική δράση. Αυτό έγινε αντιληπτό κατά τις επιχειρήσεις στη 

Βοσνία, στο Κοσσυφοπέδιο και τώρα στο Αφγανιστάν. Φάνηκε δηλαδή ότι 

είναι αναγκαίος πλέον ο συγκερασμός ποικιλίας «εργαλείων» ισχύος και 

επιρροής, στρατιωτικών και πολιτικών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, 

για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης.  

      O πόλεμος της Βοσνίας υπήρξε η πρώτη μεγάλης κλίμακας εμπλοκή της 

Συμμαχίας σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, η δε συμφωνία του Deyton 

το 1995, θεωρείται σταθμός στην ανάπτυξη της πολιτικοστρατιωτικής 

σκέψης88. Οι διαδοχικές αποστολές IFOR (Implementation Force) και SFOR 

                                                 
86 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 Public Diplomacy Division 
87 Implementation of the comprehensive approach action plan and the Lisbon summit decisions on the 
comprehensive approach-Report by the Chairman of the Deputies Committee 30 November 2011 
88 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52122.htm 
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(Stabilization Force), οι οποίες αναπτύχθηκαν στη Βοσνία κατόπιν της 

συμφωνίας αυτής, είχαν ως κύρια γνωρ’ισματα, εκτός από τις κλασσικές 

στρατιωτικές δράσεις του διαχωρισμού των αντιμαχομένων παρατάξεων, 

πλήθος άλλων δραστηριοτήτων πολιτικής χροιάς89. Η επιτυχής εκλογική 

διαδικασία στο τέλος του 1996, δεν σηματοδότησε μόνο την μετάβαση από 

την μία αποστολή στην άλλη (από την IFOR στην SFOR), αλλά και την αρχική 

επιτυχία του νέου εγχειρήματος που περιελάμβανε εκτός της 

προαναφερθείσας υποστήριξης της εκλογικής διαδικασίας, έργα 

ανοικοδόμησης και ανάπτυξης υποδομών καθώς και μεγάλο αριθμό 

ανθρωπιστικών δράσεων. Παράλληλα παρατηρήθηκε αυξανόμενη παρουσία 

άλλων οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΑΣΕ, που ανέπτυξαν πλούσια 

δράση και με τις οποίες η Συμμαχία βρέθηκε σε επαφή90. 

      Οι επιχειρήσεις της Συμμαχίας στο Κόσσυφοπέδιο αποτέλεσαν το 

εφαλτήριο ανάδειξης και εξέλιξης του δόγματος της προληπτικής δράσης, το 

οποίο χαρακτήριζε τις τότε αντιλήψεις του ΝΑΤΟ. Επικαλούμενο την 

ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, αλλά και για να ενισχύσει τον ρόλο και το 

κύρος του στην μετά-διπολική εποχή, το ΝΑΤΟ επεμβαίνει τον Μάρτιο του 

1999 με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Κοσσυφοπέδιο και εντός της 

σερβικής ενδοχώρας στα πλαίσια της επιχείρησης «Συμμαχική Ισχύς» (Allied 

Force) με σκοπό να σταματήσει τις εγκληματικές ενέργειες του σερβικού 

στρατού και αστυνομίας εναντίον του αλβανικού πληθυσμού91 αλλά και να 

αυξήσουν την πίεση στη Σερβική ηγεσία. Ήταν ένα τεράστιο βήμα, αφού για 

πρώτη φορά το ΝΑΤΟ επενέβη με τέτοιο τρόπο εναντίον ενός κυρίαρχου 

κράτους πραγματοποιώντας την απειλή του, δίχως την τυπική έγκριση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ92. Το εκ των υστέρων ψήφισμα 1244 του 

ΟΗΕ της 10ης Ιουνίου ανέθεσε την μελλοντική διοίκηση του Κοσσόβου στον 

ΟΗΕ, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ93.  

     Η Συμμαχία ακολουθώντας τη σχεδίαση του επιτυχημένου μοντέλου της 

Βοσνίας βρέθηκε προ ενός μεγάλου «πολιτικού κενού» που έπρεπε να 

                                                 
89 http://www.nato.int/docu/review/1998/9801-07.htm 
90 http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmibh_b.htm 
91 http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm 
92 G. Gerard Ong “ Credibility over Courage: NATO's Mis-Intervention in Kosovo”, Journal of 
Strategic Studies, σελ 73-108 
93 Θ.Ντόκος-Φ.Πιέρρος, Τα Βαλκάνια Μετά τον Πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου ,εκδ Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα, 
2000, σελ 167 
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συμπληρώσει μέχρι την υλοποίηση της απόφασης του ΟΗΕ. Εκτός της 

πολιτικοστρατιωτικής δράσης, βρέθηκε να ασκεί την ντε φάκτο  διακυβέρνηση 

αναλαμβάνοντας πολιτικές αρμοδιότητες, όπως στον τομέα της δημόσιας 

διοίκησης και των κοινωνικών υπηρεσιών94. Όπως αποδείχθηκε και μερικά 

χρόνια αργότερα κατά τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, η συμπλήρωση του 

«πολιτικού κενού» έπρεπε να υλοποιηθεί άμεσα και προτού αναλάβουν το 

έργο αυτό οι διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες που δρούσαν κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, εν προκειμένω ο Απελευθερωτικός Στρατός του 

Κοσσόβου (ΑΣΚ-KLA)95. Πρόκληση και προοίμιο για τις δυσκολίες που θα 

επακολουθήσουν στο Αφγανιστάν, αποτέλεσε το σύνθετο και περίπλοκο 

πολυεθνικό περιβάλλον του στρατιωτικού προσωπικού της Συμμαχίας αλλά 

και των κυβερνητικών και μη οργανώσεων που δρούσαν στην περιοχή. 

Είκοσι και πλέον ειρηνευτικές δυνάμεις διαφορετικών εθνοτήτων 

υποχρεώθηκαν για πρώτη φορά να συνεργαστούν, συγκεράζοντας τις εθνικές 

προτεραιότητες τους, με αυτές του Διοικητή της Αποστολής. Η κάθε μια 

εθνική αποστολή είχε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας σε 

επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης, ενώ απολάμβανε και μεγάλο βαθμό 

αυτονομίας96. Το πολιτικό περιβάλλον δε, ήταν ακόμη πιο περίπλοκο. Η 

σπουδαία αποστολή της ανασυγκρότησης των κρατικών θεσμών –από την 

αστυνομία μέχρι την λειτουργούσα κυβέρνηση- που είχε επιφορτιστεί η 

UNMIK (UN Interim Mission in Kosovo), έβρισκε εμπόδια από την κακή 

συνεργασία με τις αντίστοιχες αποστολές της  ΕΕ και του ΟΑΣΕ, ενώ η Υπάτη 

Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην οποία είχε ανατεθεί 

το κυρίαρχο έργο του επαναπατρισμού των προσφύγων, δεν είχε καμία 

εξουσία επί των δεκάδων κυβερνητικών και μη οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνταν στην περιοχή,  και που λογοδοτούσαν μόνο στους 

χρηματοδότες τους97.   

     Από την άλλη πλευρά, το γενικότερα φιλοαμερικανικό και φιλοδυτικό κλίμα 

που επικρατούσε στο τοπικό στοιχείο του Κοσσυφοπεδίου, αποτελούσε τον 

                                                 
94 Thijs W. Brocades Zaalberg  “Countering Insurgent-terrorism: Why Nato Chose The Wrong 
Historical Foundation For Cimic”, Small Wars & Insurgencies, 2006, σελ 399-420 
95 John R. Fulton “NATO and the KLA How West has encouraged terrorism”, Diplomacy Department, 
Norwitch Univercity, Global Security Studies, Fall 2010, Volume l, Issue 3, σελ 133-135 
96  Thomas R. Mockaitis  “Civil–Military Cooperation in Kosovo”, Small Wars & Insurgencies,2004,  
σελ 38-69 
97 Thijs W. Brocades Zaalberg  “Countering Insurgent-terrorism: Why Nato Chose The Wrong 
Historical Foundation For Cimic”, Small Wars & Insurgencies,  σελ 399-420 
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καταλύτη για όλες τις δραστηριότητες της Συμμαχίας. Η υποστήριξη του 

τοπικού πληθυσμού είχε ήδη κερδηθεί από τις πρώτες μέρες των 

επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις της KFOR αντιμετωπίζονταν ως απελευθερωτές, 

με μοναδική εξαίρεση το μικρό πληθυσμιακά Σερβικό στοιχείο που ήταν 

απομονωμένο σε διάσπαρτους θύλακες και σε μια περιορισμένη βορινή 

περιοχή. Ως εκ τούτου, το σύνολο των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών της πολιτικοστρατιωτικής φύσεως, ξεκινούσαν υπό τις καταλληλότερες 

προϋποθέσεις ως προς την αποδοχή τους από τον τοπικό πληθυσμό. 

    Κατά αντιστοιχία με την περίπτωση του Κοσσόβου, όπου η στρατιωτική 

δράση εκδηλώθηκε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με σκοπό την 

αποδυνάμωση και εκδίωξη του Σερβικού στρατού από την περιοχή, στην 

περίπτωση του Αφγανιστάν εκδηλώθηκε με την επιχείρηση «Διαρκής 

Ελευθερία»  (Enduring Freedom)98 η οποία ξεκίνησε με την στρατιωτική 

επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, τον 

Οκτώβριο του 2001, ένα μήνα μετά της πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις  

της 11 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την εκδίωξη των Ταλιμπάν από την εξουσία 

και τον εκμηδενισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων και επιρροής της Αλ 

Κάιντα που βρίσκονταν πίσω από της επιθέσεις αυτές.  

      Η στρατιωτική δράση βεβαίως δεν τελείωσε με το αρχικό στάδιο των 

επιχειρήσεων αυτών και ούτε εφαρμόστηκε μεμονωμένα.  Η παρουσία και 

δραστηριοποίηση των ανταρτικών ομάδων Ταλιμπάν υπό την καθοδήγηση 

του τρομοκρατικού δικτύου Αλ Κάιντα και τα διδάγματα από την 

καθημερινότητα σε ένα περιβάλλον επιχειρήσεων που απέχει πολύ από το να 

χαρακτηρισθεί φιλικό, έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη υποστήριξης των 

στρατιωτικών ενεργειών από πολιτικές δράσεις. Η περίπτωση του 

Αφγανιστάν παρουσίασε σαφώς περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τις 

προαναφερόμενες στη Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο. Η αδύναμη κυβέρνηση 

του Χαμίντ Καρζάι που διορίστηκε το  Δεκέμβριο του 2001 και εκλέχθηκε στις 

εκλογές του 2004 είχε να αντιμετωπίσει ένα χαοτικό περιβάλλον αστάθειας  

και  διαφθοράς99. Στις 20 Δεκεμβρίου 2001, το ψήφισμα 1386 του συμβουλίου 

ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε την ίδρυση της Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας 

                                                 
98 http://www.nato.int/terrorism/factsheet.htm 
99Jason Burke “Hamid Karzai tangled legacy: inept failure or anti-Taliban hero?” The Observer, 
Sunday 30 March 2014 
 http://www.theguardian.com/world/2014/mar/30/hamid-karzai-afghanistan-tangled-legacy-taliban 
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του Αφγανιστάν (ISAF), με αρχικό σκοπό την υποστήριξη των αρχών του 

κράτους και την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της πρωτεύουσας 

Καμπούλ. Η δύναμη αποτελούνταν από στρατεύματα 18 χωρών υπό 

Βρετανική διοίκηση100. Τον Αύγουστο του 2003 το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει την 

διοίκηση της ISAF και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους το Συμβουλίου 

Ασφαλείας με το ψήφισμα 1510 εγκρίνει τη χρονική  παράταση  αλλά και 

επέκταση του χώρου δράσης της πέραν της Καμπούλ101. Παράλληλα, τον 

Μάρτιο του 2003 λαμβάνει χώρα η επέμβαση στο Ιράκ.  

     Η εξέλιξη των επιχειρήσεων μέχρι το 2008, κατέδειξε ότι η επέμβαση στο 

Αφγανιστάν αποφασίστηκε χωρίς ουσιαστική μελέτη και υπό την πίεση της 

εσωτερικής κοινής γνώμης για άμεση τιμωρία των υπευθύνων των γεγονότων 

της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και για αποκατάσταση του κύρους των ΗΠΑ. 

Ύστερα από τα πρώτα  χρόνια των επιχειρήσεων αποδείχθηκε ότι το αρχικό 

σχέδιο επέμβασης στο Αφγανιστάν ήταν εξόχως φιλόδοξο και έχρηζε 

τροποποίησης. Οι συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις που ακολούθησαν σχετικά 

με τον τρόπο αντιμετώπισης της διαμορφωθείσας κατάστασης, απέδειξαν την 

ανάγκη προσαρμογής στην ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100UN Security Council, Security Council Resolution 1386 (2001) on the situation in Afghanistan, 20 
December 2001, S/RES/1386 (2001) 
101 UN Security Council, Security Council resolution 1510 (2003) on ISAF, Afghanistan, 13 October 
2003, S/RES/1510 (2003) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 
3.1 Εισαγωγή 
      Εναρμονιζόμενη με τις πολιτικές αποφάσεις, η στρατιωτική ηγεσία της 

Συμμαχίας έπρεπε να προσδιορίσει τα στοιχεία εκείνα που θα 

διαφοροποιήσουν τον τρόπο δράσης της της και θα δώσουν νέα πνοή στις 

επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Το πολιτικό κείμενο της Λισαβόνας έπρεπε να 

μετουσιωθούν σε στρατιωτικές πρακτικές, προσδιορίζοντας σε στρατιωτικό 

πλαίσιο τη λογική της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ως αφετηρία 

τροποποίησης της μέχρι τότε Συμμαχικής δράσης, η νεότευκτη ιδέα της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης θα έπρεπε να αναδείξει τις στρατηγικές αρχές 

που την χαρακτηρίζουν, ενώ παράλληλα να κοινοποιήσει την εννοιολογική 

της  διάσταση όχι στο στρατιωτικό προσωπικό της, αλλά και στις κοινωνίες 

των κρατών-μελών. 

 
3.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
     H μελέτη των πηγών αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται κοινά αποδεκτός 

ορισμός της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Μεταφράζεται ανάλογα με το 

δόγμα και την πολιτική των διαφόρων διεθνών οργανισμών. 

    Έτσι το ΝΑΤΟ τονίζει ότι τα διδάγματα από της πρόσφατες επιχειρήσεις 

καταδεικνύουν ότι για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων απαιτείται η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικών, πολιτειακών, αλλά και στρατιωτικών 

φορέων. Οι στρατιωτικοί φορείς, αν και απαραίτητοι, δεν επαρκούν από μόνοι 

τους για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων της 

ευρωατλαντικής και παγκόσμιας ασφάλειας. Η συνεισφορά του ΝΑΤΟ στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι ένα μόνο τμήμα της κοινής προσπάθειας της 

διεθνούς κοινότητας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σταθεροποίησης και 

ανοικοδόμησης. Έτσι, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δόγματος 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης απαιτείται όλοι οι δρώντες στο πεδίο των 

επιχειρήσεων, δηλαδή οι συμμετέχουσες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί οι 

κυβερνητικές και μη οργανώσεις και οι τοπικές αρχές να συνεισφέρουν 

ανάλογα με την εμπειρία και τις δυνατότητές τους σε τομείς όπως η 
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οικοδόμηση πολιτικών, κυβερνητικών, δικαστικών και αστυνομικών  δομών 

και θεσμών102.  

    Σύμφωνα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ 

Ράσμουνσεν «το ΝΑΤΟ πρέπει να δουλέψει από κοντά με τους πολιτικούς και 

κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα με την ΕΕ και τον ΟΗΕ, δεδομένου ότι από 

μόνο του δεν μπορεί να μεταφέρει το βαρύ φορτίο της ολοκληρωτικής  

αναμόρφωσης ενός πρώην διαλυμένου κράτους.» Πράγματι, εάν λάβει κανείς 

υπόψη του την εμπλοκή του ΟΗΕ στις περισσότερες διεθνείς ή εμφύλιες 

διαμάχες καθώς και την πρόσφατη αυτή της ΕΕ, το ΝΑΤΟ καλεί και 

προσβλέπει στην αρωγή της.  

     Από την πλευρά του ο τότε Διοικητής των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην 

Ευρώπη (SACEUR), Τζέημς Σταυρίδης, υποστηρίζει ότι ο «πόλεμος αποτελεί 

πολιτική πράξη και ως εκ τούτου απαιτεί τη συμμετοχή όχι μόνο των 

δυνάμεων ασφαλείας, αλλά του συνόλου των εμπλεκομένων κοινωνικών 

δυνάμεων. Η λύση απαιτεί την ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει δυνάμεις 

ασφαλείας με τις κρατικές δομές αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία. 103»  

Ο Τζεημς Σταυρίδης υποστηρίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

ολοκληρωτική προσέγγιση διατυπώνει το δεσμό του φάσματος μεταξύ του 

ανθρωπιστικού τομέα και του τομέα  ασφάλειας. Απεικονίζει τους ρόλους του 

στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού στην πολύπλοκη περιοχή 

επιχειρήσεων αλλά και τις κρατικές υπηρεσίες που είναι κρίσιμες για την 

επιτυχία, και διερευνά για παραγωγικές συνεργασίες με συμμαχικές 

κυβερνήσεις και ΔΟ, που διαθέτουν κοινό πνεύμα αντίληψης ως προς την 

ασφάλεια και ευημερία παγκοσμίως. Όταν οι έννοιες αυτές τοποθετηθούν σε 

εθνικό επίπεδο, όπως στην περίπτωση του Αφγανιστάν, προκύπτει η ανάγκη 

διάδρασης μεταξύ των πολυεθνικών δυνάμεων ασφαλείας (ISAF), των 

κρατικών στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων (ANA-ANP) αλλά και της 

Αφγανικής κοινωνίας, συνδέοντας τον Αφγανικό πληθυσμό με ολόκληρη τη 

διεθνή κοινότητα. H αναζήτηση δηλαδή της επιτυχίας της αποστολής, θα 

πρέπει να γίνει διάμεσου του μέγιστου βαθμού συνεργασίας, συντονισμού και 

ενότητας προσπαθειών από τους διάφορους δρώντες. Ιδιαίτερα η ΕΕ 

αναφέρεται ως μοναδικός στρατηγικός εταίρος με 21 κοινά κράτη μέλη που 
                                                 
102 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm 
103 James G Stavridis "The Comprehensive Approach in Afghanistan." Prism 2, no. 2 (March 2011): 
65-76 
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μοιράζονται κοινές αρχές, κοινές αξίες, καθώς και  δυνατότητες –όχι μόνο 

στρατιωτικής φύσεως – οι οποίες, μπορούν να υποστηρίξουν το διπλωματικό 

και το διακυβερνητικό έργο.  Παρόλα αυτά, η συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και 

ΕΕ έχει υπάρξει προβληματική στο παρελθόν. Μια σειρά θεμάτων όπως, η 

κλασσική γαλλοαμερικανική αντιδικία σχετικά με τα συγκρουόμενα όρια της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ από την 

μια πλευρά και της αντίστοιχης του ΝΑΤΟ από την άλλη, το καθεστώς της 

Κύπρου και οι σχέσεις με την Τουρκία, οι μακρόχρονες διαφωνίες σε θέματα 

εμπορίου, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, καθώς και γραφειοκρατικοί ανταγωνισμοί, 

δοκιμάζουν την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των δύο Συμμαχιών 
104.  

      Αναζητώντας την θέση της ΕΕ στον τομέα της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης παρατηρούμε κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση      

με  αυτή που έχει το ΝΑΤΟ. Καταρχήν, η ολοκληρωμένη προσέγγιση στο 

πλαίσιο της ΕΕ αναφέρεται  στην «στρατηγική συνοχή» όλων των δομών και 

οργάνων της ΕΕ ώστε το ευρύ φάσμα διπλωματικών, οικονομικών, 

εμπορικών, ανθρωπιστικών και τομέων ασφαλείας να συντονίζονται και να 

συνεργάζονται αρμονικά. Ουσιαστικότερα δηλαδή αποτελεί περισσότερο  

έναν «εσωτερικό» και «στενό» οδηγό για τον τρόπο δράσης της ΕΕ σε 

ενδεχόμενη δραστηριοποίησή της σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση ή 

ένοπλη σύγκρουση. Υπογραμμίζει περισσότερο την ανάγκη ανάπτυξης 

κοινής στρατηγικής και  στόχων μεταξύ των κρατών-μελών που την 

απαρτίζουν αλλά και των εσωτερικών της οργάνων και γίνεται μόνο μια μικρή 

αναφορά στην καλύτερη συνεργασία με εταίρους της όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ 

και η Αφρικανική Ένωση105.  

     Όσο αφορά τη θέση του ΟΗΕ, έχοντας τα τελευταία χρόνια ως κύριο 

τρόπο σύγχρονης δράσης του τις ενοποιημένες αποστολές (integrated 

missions), ήδη από το 2000 τονίζει ότι οι μεταψυχροπολεμικές Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης πάσχουν από έλλειψη συντονισμού και συνοχής και 

                                                 
104Kristin Archick  “The European Union: Questions and Answers”,  Congressional Research Service, 
CRS Report RS21372 , January 15, 2014 
105 Έκθεση της Ύπατης Αντιπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής  και Πολιτικής 
Ασφαλείας της 11ης Οκτ 2013 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131211_03_en.pdf 
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αυτό έχει αντίκτυπο στην βιωσιμότητά τους. Μεμονωμένες και 

αποσπασματικές ενέργειες κυβερνήσεων ή ΔΕ δεν επαρκούν. Οι 

ενοποιημένες αποστολές του ΟΗΕ επικαλούνται κοινούς στρατηγικούς 

στόχους σε πολιτικό, διπλωματικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, χωρίς να 

παραβλέπουν την αξία της ασφάλειας και προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο,  

ο οργανισμός υποστηρίζει ότι η συνοχή του συστήματος ασφάλειας, 

διακυβέρνησης και ανάπτυξης θα έχει πιο αποτελεσματικό αντίκτυπο στη 

βιωσιμότητα της προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες 

πολυδιάστατες αποστολές περιλαμβάνουν  παρεμβάσεις στον πολιτικό, 

δικαστικό, αστυνομικό και διπλωματικό τομέα ώστε να επιτευχθεί το 

αποτέλεσμα της μακρόχρονα βιώσιμης  ειρηνικής διευθέτησης διαφορών106. 

Σε ότι αφορά τη σχέση και συνεργασία του ΟΗΕ με το ΝΑΤΟ, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί προβληματική, δεδομένου ότι πολλά κράτη- μέλη του ΟΗΕ 

βλέπουν το ΝΑΤΟ ως εργαλείο του δυτικού κόσμου που έχει ως σκοπό την 

αποκλειστική προώθηση των πολιτικών του θέσεων107. 

    Αντίστοιχα, ο ΟΑΣΕ διακηρύττει την ανάγκη της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης που ενσωματώνει τον πολιτικοστρατιωτικό, οικονομικό, 

περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό τομέα. Προσδίδει μεγάλη βαρύτητα σε 

θέματα ασφαλείας, ελέγχου εξοπλισμών, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνικών μειονοτήτων, εκδημοκρατισμού, αντι-

τρομοκρατικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Όπως 

τονίζει ο ΓΓ του ΟΑΣΕ Marc Perrin de Brichambaut,  «ο οργανισμός 

εφαρμόζει το δόγμα συνολικά, εστιάζοντας βεβαίως στη συνεργασία με τις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά τολμώντας παράλληλα την εμπλοκή με 

τον κοινωνικό και ιδιωτικό τομέα108.»   

     Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να 

αποτυπωθεί ως μια πολυδιάστατη έννοια που απεικονίζει την διάδραση των 

στρατιωτικών με τους πολιτικούς, κοινωνικούς, νομικούς και ανθρωπιστικούς  

δρώντες στο πεδίο των επιχειρήσεων κατά τα διάφορα στάδια της 
                                                 
106 United Nations, Integrated Missions Planning Process (IMPP), Guidelines endorsed by the 
Secretary General on 13 June 2006 (Brahimi Report) 
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/Pbps/library/Handbook%20on%20UN%20PKOs.pdf 
107 Derek Boothby, “ NATO and the United Nations” XIIth NATO Workshop on Political-Military 
Decision Making, Dresden, Germany 18-22 June 1995 
 http://www.csdr.org/95Book/Boothby.htm 
108 Βλ δηλώσεις του ΓΓ ΟΑΣΕ Marc Perrin de Brichambaut στην UN Counter-Terrorism Committee, 
Νέα Υόρκη, 24 Φεβρουαρίου  2011. OSCE press release at http://www.OSCE.org/sg/75766. 
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σύγκρουσης, από τα αρχικά μέχρι την ανοικοδόμηση109. Διαφορές δε, 

προκύπτουν στην ερμηνεία και εφαρμογή της έννοιας, ανάλογα με τον κάθε 

ΔΟ και τις προτεραιότητες που αυτός θέτει. Η κοινή συνισταμένη εντοπίζεται 

στην ανάγκη συντονισμού στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δράσεων στο 

πλαίσιο των σύγχρονων ΕΥΕ. 

 
3.3 Στρατηγικές και επιχειρησιακές αρχές της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης. 
    Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και υλοποίηση της συνεισφοράς του 

ΝΑΤΟ στην ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει σε στρατηγικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο τις ενέργειες που θα εναρμονίσουν τον στρατιωτικό 

σχεδιασμό στις ληφθείσες πολιτικές αποφάσεις. Μεγάλη αξία στην 

επιτυχημένη  μετουσίωση των πολιτικών αποφάσεων έχει η διαχείριση του 

μεγάλου αριθμού μεταβλητών και των μεταξύ τους συσχετίσεων. Δεν 

κυριαρχεί πλέον το μοντέλο της παραδοσιακής στρατιωτικής διάστασης στο 

περιβάλλον επιχειρήσεων, αλλά υπεισέρχονται νέες μεταβλητές όπως η 

πολιτική, η οικονομία, η πληροφορία και το κυριότερο όλων, ο ανθρώπινος 

παράγοντας110. Τα αξιώματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης σε στρατηγικό 

επίπεδο αποδίδονται όπως παρακάτω111 

• Η ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν κυριαρχείται από το ΝΑΤΟ, αλλά 

πρέπει να αποδοθεί ως η Συμμαχική συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 

προσέγγιση. Συνεργασία και διάδραση μεταξύ της διεθνούς 

κοινότητας, μεμονωμένων κρατών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα είναι 

οι ενισχυτικοί παράγοντες της ολοκληρωμένης προσέγγισης.  

• Στόχευση της επιτυχημένης επιχείρησης αποτελεί η μακρόπνοη 

ειρήνη. Αυτό απαιτεί την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης 

μέσα και πέρα από την ασφάλεια, την διακυβέρνηση, την ανάπτυξη 

αλλά και την διάδραση με διεθνείς και τοπικούς δρώντες σε 

                                                 
109 Kristiina Rintakoski and Mikko Autti “Comprehensive Approach Trends, Challenges and 
Possibilities for Cooperation in Crisis Prevention and Management” CAS Research Team, The Finnish 
Defence Forces, Helsinki 2008, σελ 11 
110 William Mitchel “Comprehensive Approach Capability Building” Institute for Leadership and 
Organization, Copenhagen, Nov 2008, σελ 29-31 
111 Peter Viggo Jakobsen “NATO Comprehensive Approach To Crisis Response Operations” DIIS, 
Copenhagen, 2008, σελ 11-12 
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υποστήριξη της τοπικής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής 

ασφάλεια, χωρίς ανάπτυξη και το αντίστροφο. 

• Οι αγώνας ενάντια στους αντικαθεστωτικούς αντάρτες είναι πολιτικός. 

Η ικανότητα παροχής υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό θα καθορίσει 

την επιτυχία. Κοινωνική αδικία και κακή διακυβέρνηση ενισχύουν την 

στρατολογική δράση του εχθρού112. 

• Προτεραιότητα  αποτελεί  η ενοποίηση όλων των δυνατών μηχανισμών 

οικονομικής υποστήριξης του δόγματος “Έξυπνης Άμυνας” και μέσω 

αυτού της ολοκληρωμένης προσέγγισης. 113  

Στη βάση των στρατηγικών αρχών, η στρατιωτική ηγεσία της Συμμαχίας 

ανέπτυξε τους επιχειρησιακούς πυλώνες όπως παρακάτω114:    

    α. Βελτίωση σχεδιασμού και εκτέλεσης των επιχειρήσεων115.   

    Το σχέδιο δράσης προβλέπει αναδιοργάνωση των δομών της συμμαχίας, 

ώστε να επιτευχθεί ευρύτερη πολιτικοστρατιωτική σχεδίαση. Αυτό θα 

επιτευχθεί με ίδρυση πολιτικοστρατιωτικού τομέα σχεδιασμού και 

συνεργασίας στα ανώτατα κέντρα διοίκησης (Supreme HQ  Allied Powers in 

Europe-SHAPE), και μικτή στελέχωσή της (με μη στρατιωτικούς). Για πρώτη 

φορά στα χρονικά της Συμμαχίας, ιδρύθηκε θέση Ύπατου Εκπροσώπου για 

Πολιτικά θέματα –εν προκειμένω στο Αφγανιστάν- ο οποίος θα συνυπάρχει 

με την στρατιωτική δομή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναθεώρηση του 

κανονισμού διαχείρισης κρίσεων με εισαγωγή του δόγματος της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης και εναρμόνιση των κριτηρίων εκπαίδευσης και 

αποστολής πολιτικών εμπειρογνωμόνων με τα κριτήρια του ΟΗΕ. 

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η διαμόρφωση δόγματος επιχειρήσεων 

σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης με έμφαση στην συνεργασία και 

προαγωγή των σχέσεων με τις τοπικές αρχές και στην εκπαίδευση των 

τοπικών δυνάμεων ασφαλείας. 

    β. Διδάγματα και εκπαίδευση.  
                                                 
112 Steve Brown and Catherine Dale “War in Afghanistan: Strategy, Military Operations and Issues for 
Congress” CRS Report for Congress s, Washington DC  σελ 9-10 
113 Velizar Shalamanov “Comprehensive Approach: Bringing Nations, NATO and EU Together from 
Development to Operations” Center for Technology and National Security Policy, National Defence 
University, Washington DC, Dec 2011,  σελ 90 
114 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 Public Diplomacy Division 
115 Aybet Gülnur, and Rebecca R. Moore. “NATO in Search of a Vision”  Washington, D.C.: 
Georgetown University Press, 2010, κεφ  4 
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    Το δόγμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης έχει ενσωματωθεί στα 

προγράμματα εκπαίδευσης όλου του μέσου και ανώτερου προσωπικού στα 

πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ CoE-Centers of 

Excellence). Πλέον, η συμμετοχή πολιτικού προσωπικού από Διεθνείς 

Οργανισμούς εκτός ΝΑΤΟ, όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και ενθαρρύνεται. 

Τονίζεται δε η ανάγκη συνεχούς συλλογής και ανάλυσης των διδαγμάτων και 

πρακτικών από επιχειρήσεις σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης, με 

παράλληλη εκπόνηση σχετικών εγχειριδίων που απεικονίζουν και 

ενσωματώνουν τα διδάγματα αυτά.      

    γ. Βελτίωση συνεργασίας με εξωτερικούς δρώντες.    

    Στα πλαίσια αυτής της αρχής, ενθαρρύνονται οι προσπάθειες ενίσχυσης 

των δεσμών του ΝΑΤΟ με άλλους ΔΟ και η εξεύρεση νέων πεδίων κοινής 

δράσης (κοινές ενημερώσεις και συσκέψεις διοικητικού και επιτελικού 

προσωπικού) της Συμμαχίας με αντίστοιχους του ΟΗΕ, ΕΕ, ΟΑΣΕ, 

Αφρικανικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Αραβικού 

Συνδέσμου, Ερυθρού Σταυρού, Παγκόσμιας Τράπεζας, και αριθμού ΜΚΟ. Οι 

συσκέψεις αυτές βοηθούν στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και 

αλληλοκατανόησης. Τονίζεται η ενδυνάμωση των δεσμών και συνεργασίας 

ιδιαίτερα με τον ΟΗΕ μέσω ανταλλαγής επισκέψεων και επαφών σε όλα τα 

επίπεδα, δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την αξιολόγηση σε 

στρατηγικό επίπεδο των διαδικασιών διάδρασης, συζητήσεις και 

τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων σε Αφγανιστάν και Λιβύη με 

ανταλλαγή απόψεων αλλά και έγκαιρης προειδοποίησης σε συμβάντα  όπως 

λχ η παρουσία μεταναστών στη Μεσόγειο. Η αρχή της συνεργασίας με 

εξωτερικούς δρώντες επισημαίνει την σπουδαιότητα της συνέχισης και 

περαιτέρω  ανάπτυξης της προσέγγισης και διαλόγου με ΜΚΟ σε στρατηγικό 

επίπεδο. Ήδη ένας μεγάλος αριθμός στελεχών ΜΚΟ που εστιάζουν στους 

τομείς της ανάπτυξης αλλά και των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, 

παρακολούθησαν ενημερώσεις σχετικά με τη σύσκεψη κορυφής στη 

Λισαβόνα και την υιοθέτηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

 

    δ. Ενημέρωση Κοινού.  

    Αφορά τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με της τοπικές αρχές, αλλά και τον τοπικό 

πληθυσμό.  Αποβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργασίας και  συνοχής, στην 
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επικοινωνία μεταξύ τους και αποφυγή της δυσαρμονίας που έχει 

παρουσιαστεί πολλές φορές στις μεταξύ τους σχέσεις λόγω λανθασμένης 

απόδοσης δηλώσεων και μηνυμάτων116.Το κοινό-στόχος βέβαια δεν είναι 

μόνο ο πληθυσμός της χώρας που διεξάγονται οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να 

πεισθεί και ο πληθυσμός του δυτικού κόσμου για το δίκαιο των επιχειρήσεων 

της συμμαχίας117.  Παράλληλα τα κράτη μέλη επιβάλλεται να αναπτύξουν 

γραμμή επικοινωνίας και εναρμόνισης των δράσεων τους, με τις δράσεις των 

ΔΟ που ανήκουν, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλών 

ασυντόνιστων δράσεων προς μία στόχευση118. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
116https://jadl.act.nato.int/NATO/data/NATO/lm_data/lm_12820/999/objects/il_0_file_35471/2011113
0_NU_NATO-IS-NSG-PO(2011)0529-Action-Plan-Comprehensive-Approach.pdf 
117 David Martin Jones and M. L.R. Smith , “Whose Hearts and Whose Minds? The Curious Case of 
Global Counter-Insurgency”, Journal of Strategic Studies, 2010, σελ 81-121   
118 Peter Viggo Jakobsen “NATO Comprehensive Approach To Crisis Response Operations” DIIS, 
Copenhagen, 2008, σελ 9-10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
 
4.1 Εισαγωγή 

     Το παρόν κεφάλαιο θα αναλύσει το ουσιαστικό περιεχόμενο του δόγματος, 

μελετώντας σφαιρικά όλες του τις παραμέτρους. Ποιά είναι τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του όπως το είχαν οραματιστεί οι μελετητές του, σε τι 

επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς αποσκοπεί, ποιες είναι οι ουσιαστικές 

διαφορές του με τα παλαιότερα δόγματα και πώς υλοποιήθηκε η εφαρμογή 

του. Θα αναλυθεί δηλαδή το «πώς» το θεωρητικό πλαίσιο του δόγματος 

μετουσιώθηκε σε τακτικές στο θέατρο επιχειρήσεων του Αφγανιστάν, ούτως 

ώστε να καταγραφούν τα κριτήρια της επιτυχίας ή μη. Δηλαδή, θα μελετηθεί ο 

τρόπος υλοποίησης του δόγματος σε τακτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, θα 

ερευνηθεί το αν και κατά πόσο εφαρμόστηκε όπως είχε σχεδιασθεί, θα 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παραπάνω υλοποίησης υπό το φως των 

νέων εξελίξεων καθώς και οι ενέργειες αναβάθμισης και τροποποίησης του 

δόγματος. Αρχικά, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση ορισμένων 

γεωγραφικών, ιστορικών και εθνολογικών στοιχείων του Αφγανιστάν καθώς 

και το ιστορικό των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να γίνουν πιο 

κατανοητές οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η χώρα και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει η υλοποίηση της επιχείρησης και κατά συνέπεια η εφαρμογή 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Στην συνέχεια θα μελετηθούν ένα προς 

ένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

4.2 Ιστορικά, γεωγραφικά και εθνολογικά στοιχεία του Αφγανιστάν 
    H γεωγραφική θέση του Αφγανιστάν, στο κέντρο της Ασιατικής ηπείρου, 

συνετέλεσε στο να αποτελέσει πέρασμα στρατών και πολιτισμών, από τον 

Μέγα Αλέξανδρο, τον Τζέγκινς Χαν και τον Ταμερλάνο μέχρι τους Βρετανούς, 

Σοβιετικούς και το σημερινό στράτευμα της ISAF. Μάλιστα στον Μέγα 

Αλέξανδρο έχει αποδοθεί η φράση «Είναι εύκολο να μπεις σε αυτή τη χώρα, 

αλλά δύσκολο να βγεις»119. Ενδιαφέρον γεωγραφικό στοιχείο για τη μελέτη, 

                                                 
119 Dr. Barbara Robson and Dr. Juliene G. Lipson. "The Afghans - Their History and Culture". Center 
for Applied Linguistics (CAL). June 30, 2002.  
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αποτελεί η γραμμή Ντουράντ, το διοικητικό σύνορο μεταξύ Αφγανιστάν και 

Πακιστάν,  που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τους Βρετανούς το 1893 για τον 

διαχωρισμό της τότε Ινδίας, κομμάτι της οποίας ήταν το Πακιστάν, από το 

Αφγανιστάν. Η γραμμή αυτή περνάει μέσα από την περιοχή των Παστούν, 

διαχωρίζοντας την πολυπληθή αυτή φυλή στα δύο και κάνοντας τα σύνορα 

των δύο κρατών «πορώδη». Υπολογίζεται ότι γύρω στα επτά εκατομμύρια 

Παστούν ζουν εκατέρωθεν αυτής της γραμμής αυτής120. Έτσι, παρατηρείται 

το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης μετακίνησης ατόμων και πληθυσμιακών 

ομάδων από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν και αντίστροφα, μεταξύ των 

οποίων και αντάρτικα τμήματα. Δεν είναι τυχαίος ο όρος «Afpak»121 από τα 

αρχικά των λέξεων Afghanistan και  Pakistan που χρησιμοποιείται για να 

αποδώσει την γεωγραφική διάσταση της περιοχής ως ενιαίο θέατρο 

επιχειρήσεων. Επίσης η μορφολογία του εδάφους με τους ορεινούς και 

ημιορεινούς όγκους να δεσπόζουν στο ανάγλυφο της χώρας, τα χαώδη 

συμπλέγματα σπηλαίων και το πρωτόγονο συγκοινωνιακό δίκτυο συντελούν 

στο να αποτελεί η χώρα ένα τέλειο πεδίο συγκρούσεων για όσους δεν 

επιθυμούν ευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση, αλλά επιλέγουν την τακτική του 

ανταρτοπόλεμου.   

      H σύγχρονη ιστορία του Αφγανιστάν σημαδεύτηκε από την Σοβιετική 

εισβολή του 1979 που διήρκησε έως το 1989, όταν υπό την πίεση των 

ανταρτών Μουτζαχεντίν αλλά και των εξελίξεων εντός και εκτός της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, τα σοβιετικά στρατεύματα αποσύρθηκαν122. Η 

υποστήριξη προς το κομμουνιστικό καθεστώς της Καμπούλ διατηρήθηκε 

μέχρι το 1992, όταν και κατάρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Έχοντας χάσει κάθε 

οικονομική βοήθεια, η χώρα πέφτει σε πολιτική περιδίνηση ακυβερνησίας, 

ευρισκόμενη πλέον υπό το έλεος συμμοριών και διεφθαρμένων κυβερνητών. 

Την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα έδειχνε ότι είχε χάσει κάθε ενδιαφέρον για 

την περιοχή123. Το 1996, μετά από εμφύλιες διαμάχες, η εξουσία 

καταλήφθηκε από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι επέβαλαν τον αυστηρό Ισλαμικό 

                                                 
120 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/174128/Durand-Line 
121 Hew Strachan  ¨Strategy or Alibi? Obama, McChrystal and the Operational Level of War¨ , 
Survival: Global Politics and Strategy, σελ 157-182 
122 Steve Coll “Ghost Wars:The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, from the 
Soviet Invasion to September 10 2001”. New York: Penguin 2005 
123 James Ferguson, “Taliban:The True Story Of The World’s Most Feared Guerilla Fighters”. London 
:Corgi, 2010, σελ 24-25 
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νόμο και επέτρεψαν την λειτουργία του τρομοκρατικού δικτύου Αλ Κάιντα στη 

χώρα. Ένα μόνο μικρό κομμάτι, στα βόρεια της χώρας, βρίσκονταν εκτός 

ελέγχου τους και διοικούνταν από τη Βόρεια Συμμαχία.  

    Εθνολογικά το Αφγανιστάν δεν είναι ομοιογενές. Κυρίαρχες εθνικές-

φυλετικές ομάδες αποτελούν οι Παστούν (42%) και οι Τατζίκοι (27%). 

Μικρότερα ποσοστά Τουρκμένων, Χαζάρων και Ουζμπέκων συνθέτουν το 

πολυδιάστατο εθνολογικό πάζλ της χώρας. Η θρησκεία είναι μουσουλμανική 

με τους Σουνίτες να κυριαρχούν (80%) έναντι των Σιητών (19%)124 . 

 

4.3 Ιστορική Εξέλιξη της επιχείρησης 
      Μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο περιβάλλον οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του 

ΝΑΤΟ επιχειρούν από το  2001 και το 2003 αντίστοιχα, οπότε αναλαμβάνουν 

και επίσημα την διοίκηση της ISAF. Η δράση των Νατοϊκών δυνάμεων στο 

Αφγανιστάν μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη (2003-2007) 

που χαρακτηρίζεται από την αρχική προσπάθεια υιοθέτησης μιας σχετικά 

ήπιας αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω της στρατηγικής του ελαφρού 

αποτυπώματος (light footprint), η δεύτερη (2007-2011) κατά την οποία 

κυριάρχησε η  φιλοσοφία της αντιμετώπισης των ανταρτικών ομάδων στην 

αφγανική ύπαιθρο, και η τρίτη (2011-2014) οπότε και τέθηκε ως 

προτεραιότητα η προετοιμασία για σταδιακή αποχώρηση125. 

    α. Πρώτη φάση 2003-2007 
        Το 2003 το ΝΑΤΟ ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο και διοίκηση της διεθνούς 

δύναμης ISAF και από το 2006 επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε όλη την 

ενδοχώρα του Αφγανιστάν. Η επέκταση αυτή έφερε τις δυνάμεις της 

συμμαχίας σε ακόμα μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τις αντικαθεστωτικές 

δυνάμεις των ανταρτών Ταλιμπάν και παράλληλα φανέρωσε το μέγεθος του 

προβλήματος που υπάρχει στη χώρα126. Επιλέχθηκε η στρατηγική του 

«ελαφρού αποτυπώματος» (light footprint), δηλαδή της μειωμένης χρήσης 

στρατιωτικών μέσων, με σκοπό αφενός να αποφύγει η συμμαχία τα λάθη της 

σοβιετικού μοντέλου εμπλοκής στη χώρα και αφετέρου να εξοικονομήσει 

                                                 
124 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
125 Henrik Larsen,. “NATO in Afghanistan: Democratization Warfare, National Narratives, and 
Budgetary Austerity.” Discussion Paper 2013-10, Belfer Center for Science and International Affairs, 
Harvard Kennedy School, December 2013 
126 Alexander Mattelaer ¨How Afghanistan has Strengthened NATO, Survival: Global Politics and 
Strategy¨ , σελ 127-140 
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προσωπικό και μέσα127. Τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν πολλά και 

δυσεπίλυτα και μεγέθυναν ακόμα περισσότερο τις εσωτερικές διχογνωμίες 

εντός της συμμαχίας. Ήταν παραπάνω από φανερό, ότι λίγες χώρες είχαν 

έρθει με σκοπό την ενεργό εμπλοκή, καθώς δεν ήθελαν να θυσιάσουν 

προσωπικό στην εκστρατεία. Παράλληλα, η έναρξη των επιχειρήσεων στο 

Ιράκ μείωσε κατά πολύ την παροχή μέσων και χρηματοδότησης της 

αποστολής ενώ η συνεισφορά των υπολοίπων συμμαχικών χωρών μειώθηκε 

εξίσου128. Εν τω μεταξύ, οι Ταλιμπάν ανέκαμψαν με δεδομένο ότι δεν είχαν 

ηττηθεί, αλλά μόνο εκδιωχθεί από την διοικητική περιφέρεια της 

πρωτεύουσας Καμπούλ. Οι δυνάμεις της ISAF δεν μπορούσαν να 

διατηρήσουν για μεγάλο διάστημα τις περιοχές στις οποίες επιχειρούσαν, 

παρά μόνο κατάφερναν πρόσκαιρα πλήγματα σε έναν εχθρό που μέρα με την 

μέρα τελειοποιούσε τις τακτικές ανταρτοπόλεμου.  Πλέον, το πεδίο 

συγκρούσεων είχε μεταφερθεί στις νότιες και ανατολικές επαρχίες όπου οι 

μικρές και διάσπαρτες δυνάμεις της ISAF μάχονταν για να ανταπεξέλθουν129. 

To κενό ασφάλειας που προέκυψε σε πολλά σημεία της Αφγανικής υπαίθρου 

καλύφθηκε από τοπικούς οπλαρχηγούς, οι οποίοι υποκατέστησαν ντε φάκτο 

την ίδια την κυβέρνηση. Εξυπακούεται ότι αυτό αποδείχθηκε απολύτως 

λανθασμένη πολιτική και γενεσιουργός αιτία νέων προβλημάτων 130. Εκ του 

αποτελέσματος κρίνουμε ότι  η επιλογή της στρατηγικής του ελαφρού 

αποτυπώματος ήταν αποτυχημένη. Ήταν εκτός της λογικής της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, δεν στήριξε την βελτίωση των τοπικών 

δυνάμεων ασφαλείας, ούτε και την συνεργασία με μη στρατιωτικούς φορείς. Η 

διαφθορά σε όλους τους κρατικούς φορείς επιτάθηκε και η οικονομική 

κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν οι 

διαδικασίες για την αλλαγή του δόγματος.     

   β. Δεύτερη φάση 2008-2011 
       Η απόφαση για σταδιακή υιοθέτηση του δόγματος της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης στη σύσκεψη κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, 

δρομολόγησε αλλαγές στον τρόπο χειρισμού των αδυναμιών που 

                                                 
127 Seth Jones, In the Graveyard of Empires: America’s War in Afghanistan. New York:WW Norton 
2009,  σελ132 
128 Ibid, 122 
129 Ibid, 115   
130  Anne Evans,  Nick Manning, , Yasin Osmani, Anne Tully,; Andrew  Wilder, “A Guide to 
Government in Afghanistan”. World Bank, Washington, DC,. σελ 13 
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παρουσίαζε η εκστρατεία μέχρι τότε. Είχε πλέον αποφασιστεί η ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα σε όλες τις φάσεις των 

επιχειρήσεων με σκοπό να συνοδευθεί  η στρατιωτική επικράτηση  επί του 

αντιπάλου, με την επικράτηση στο μυαλό και την καρδιά του τοπικού 

πληθυσμού αλλά και την παράλληλη γενίκευση της συνεργασίας με διεθνείς 

οργανισμούς και ΜΚΟ. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ότι ο αγώνας εναντίον 

των ανταρτικών ομάδων ήταν πρωτίστως πολιτικός. Η κακή διακυβέρνηση 

που δημιουργούσε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, τροφοδοτούσε το ρεύμα 

προς τους Ταλιμπάν, που όχι μόνο δεν είχαν ηττηθεί μέχρι τότε, αλλά 

παρουσίαζαν αυξητική και πιο επιθετική στάση, αποτελώντας άμεση απειλή 

για το μέλλον της επιχείρησης. Η άποψη του διοικητή της ISAF στρατηγού 

Μακ Κρύσταλ συνηγορούσε ως προς την προτεραιότητα κάθαρσης της 

κυβέρνησης του Αφγανιστάν από την εκτεταμένη διαφθορά131. Ταυτόχρονα,  

η αύξηση του αριθμού των Συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων ώστε να 

υποστηριχθεί ουσιαστικότερα το νέο δόγμα, συνοδεύτηκε από την βελτίωση 

της εκπαίδευσης των Αφγανικών δυνάμεων ασφάλειας με την αποστολή 

εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν (ΝΑΤΟ Training Mission to Afghanistan NTM-A) 

για την εθνική αστυνομία και τον εθνικό στρατό της χώρας, εμπλέκοντας 

άμεσα έτσι το ΝΑΤΟ στην ανοικοδόμηση της εκτελεστικής εξουσίας του 

Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ έπρεπε να επανακτήσει το στρατηγικό μομέντουμ 

μέσω της αύξησης του αριθμού στρατευμάτων και μέσων και να αναστρέψει 

την κατάσταση. Περαιτέρω, επιλέχθηκε  η υιοθέτηση ανθρωποκεντρικού 

μοντέλου επιχειρήσεων αντιμετώπισης των ανταρτικών ομάδων των 

Ταλιμπάν ώστε αυτές να πληγούν αποφασιστικά, αλλά παράλληλα να 

προφυλαχθεί ο αθώος τοπικός πληθυσμός που θεωρούνταν πλέον το κέντρο 

βαρύτητας των επιχειρήσεων132. Η πίεση στους Ταλιμπάν αυξήθηκε, αλλά 

δεν υπήρξε ολοκληρωτική επικράτηση. Παράλληλα, προετοιμαζόταν το 

έδαφος για την παράδοση της διοίκησης στον Αφγανικό στρατό μέσω της 

εντατικής εκπαίδευσης και των κοινών επιχειρήσεων.      
     γ. Τρίτη φάση 2011-2014 
         Η απόφαση της οριστικής απόσυρσης της πλειονότητας των 

στρατιωτικών δυνάμεων της συμμαχίας από το Αφγανιστάν στο τέλος του 
                                                 
131 Stanley A. McChrystal, COMISAF Initial Assessment, 30 Aug 2009,  2-8 
 http://media.washingtonpost.com/wp-srv/politics/documents/Assessment_Redacted_092109.pdf 
132  Ibid 2-4  
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2014, λήφθηκε ταυτόχρονα με την τελική απόφαση υιοθέτησης της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, στη σύσκεψη κορυφής της Λισαβόνας το 

Νοέμβριο του 2010133. Η μετέπειτα Συμμαχική παρουσία επιλέχθηκε να 

περιοριστεί στο πλαίσιο στρατιωτικών συμβούλων, εκπαίδευσης και 

χρηματοδότησης μέχρι το 2024. Αυτό επαναδιατυπώθηκε στη σύσκεψη 

κορυφής του Σικάγο, το 2012, θέτοντας έτσι περιορισμένα  χρονικά όρια για 

την επίτευξη των στόχων134. Η παράδοση των καθηκόντων στον Αφγανικό 

στρατό από περιφέρεια σε περιφέρεια,  ολοκληρώθηκε με ρυθμό ανάλογο του 

βαθμού ασφάλειας, ανάπτυξης και σωστής διακυβέρνησης που είχε 

επιτευχθεί. Τα τρία αυτά κριτήρια, συμφωνήθηκε να συνεχίσουν να 

αποτελούν δέσμευση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και μετά το 2014135 . 

 

4.4 Μετατροπή του δόγματος από στρατηγικό σε τακτικό 
      Πολλές έρευνες έγιναν στον ζήτημα της μετατροπής των κύριων 

στοιχείων του δόγματος, από το στρατηγικό, στο επιχειρησιακό και το τακτικό 

πλαίσιο. Να αποτυπωθεί δηλαδή στο πεδίο των επιχειρήσεων και να 

εμφανίσει τα επιζητούμενα αποτελέσματα136 όπως αναφέρονταν στις 

εξαγγελίες των ανωτάτων πολιτικών και στρατιωτικών οργάνων της 

συμμαχίας. Τα περισσότερα ερωτήματα που προέκυψαν, είχαν να κάνουν με 

το αν το παραδοσιακό μοντέλο διαχωρισμού των στρατιωτικών επιπέδων και 

κλιμακίων διοίκησης και ελέγχου (στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό) έχει 

ουσία ή έχει καταρρεύσει στο σύγχρονο ασύμμετρο πεδίο συγκρούσεων, 

κάνοντας τον διαχωρισμό ουσιαστικά ξεπερασμένο. Σε ένα θέατρο μη 

ολοκληρωτικού πολέμου, όπως αυτό του Αφγανιστάν, αποτελεί πρόκληση το 

πώς θα γεφυρωθεί το κενό μεταξύ στρατηγικού δόγματος και  εφαρμογής του 

στο πεδίο. Η επιχείρηση που έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των 

ανταρτών Ταλιμπάν, καθώς και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη 

χώρα, δεν είναι μια κλασική πολεμική επιχείρηση και ο διαχωρισμός των 

επιπέδων από το στρατηγικό στο τακτικό μέσω του επιχειρησιακού επιπέδου 

                                                 
133 NATO, Chicago Summit Declaration on Afghanistan,  σελ 1 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87595.htm 
134 Ibid, σελ 13-18 
135 Declaration by the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the Government of the Islamic 
Republic of Afghanistan on an Enduring Partnership, November 20, 2010 
136 Hew Strachan "Strategy or Alibi? Obama, Mc Crystal and the Operational Level of War", Survival: 
Global Politics and  Strategy, σελ 157-182 
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είναι δυσδιάκριτος. Το παράδειγμα του δεκανέα που θα πρέπει να έχει 

στρατηγική σκέψη137 αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, η δομή των πολιτικών οργανισμών, με τους οποίους το δόγμα 

προϋποθέτει  την συνεχή διάδραση, δεν είναι απόλυτα συμβατή με αυτήν των 

στρατιωτικών. Πολλές φορές το επιχειρησιακό επίπεδο σε αυτούς τους 

οργανισμούς απουσιάζει παντελώς ή ενσωματώνεται στο εκατέρωθεν 

στρατηγικό και τακτικό. Άλλες φορές η δομή τους παρουσιάζει τη μορφή της 

ανεστραμμένης πυραμίδας με μεγάλο αριθμό προσωπικού και μέσων να 

στοιβάζεται στην κορυφή και μικρό στην βάση138. Σε πολλές περιπτώσεις δε, 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο στρατιωτικών που δέχονταν εντολές απευθείας 

από πολιτικούς εκπροσώπους οργανώσεων, λόγω αυτής της ασυμμετρίας 

στη δομή τους,  κάτι που απέχει πολύ από την νοοτροπία και τις απόψεις 

τους139. 

 

4.5 Αντιμετώπιση Αντάρτικων Αντικαθεστωτικών Ομάδων – 
Counterinsurgency  (COIN) 
        Από τις πρώτες μέρες της ανάληψης εξουσίας, ο πρόεδρος Ομπάμα 

ανακοίνωσε την ολοκληρωτική προσέγγιση για το Αφγανιστάν ως κύριο μέσο 

αντιμετώπισης της διεθνούς τρομοκρατίας, η οποία μεταφράστηκε από τον 

στρατηγό Μακ Κρύσταλ, τότε διοικητή της ISAF, ως στρατηγική που 

προϋποθέτει την επιτυχημένη αντιμετώπιση των αντικαθεστωτικών 

ανταρτών140. Στηριζόταν δε στους πυλώνες της ενίσχυσης των εθνικών 

δυνάμεων ασφάλειας του Αφγανιστάν, στην προστασία του πληθυσμού και 

στην σταδιακή ανάληψη εκ νέου της πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων. Όπως 

διατύπωσε τoν Αύγουστο του 2009 «Η νέα προσέγγιση της ISAF θα φωλιάσει 

στην ολοκληρωμένη πολιτικοστρατιωτική στρατηγική αντιμετώπιση των 

αντικαθεστωτικών ανταρτών». Τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής 

αυτής περιγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια του Αμερικανικού  στρατού τα 

οποία είναι η μετάφραση του στρατηγικού δόγματος σε επιχειρησιακό και 

                                                 
137 Charles C. Krulak . "The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War". Marines 
Magazine, Jan 1999  
138  Sebastiaan Rietjens, Paul C. van Fenema and Peter Essens  “Train as You Fight Revisited: 
Preparing for a Comprehensive Approach”, Prism,  Vol 4, Is 2,σελ 18-19 
139 Jannie Davidson “Operationalizing the comprehensive approach: The military as enabler” Small 
Wars Journal, Feb 2009 
140 Stanley McChrystal, COMISAF Initial Assessment, σελ 2-8 
 http://media.washingtonpost.com/wp-srv/politics/documents/Assessment_Redacted_092109.pdf 
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τακτικό πλαίσιο141. Ορίζουν την δράση των αντικαθεστωτικών ανταρτών ως 

«οργανωμένο κίνημα που έχει ως σκοπό την ανατροπή της συνταγματικής 

κυβέρνησης με χρήση ένοπλων  και υπονομευτικών μέσων»142. Πρόκειται για 

τον διαχρονικό ασύμμετρο πόλεμο, κατά τον οποίο ο εχθρός δεν θα 

χρησιμοποιήσει ορθόδοξες τακτικές πολέμου και συμβατικά μέσα, αλλά θα 

αποφύγει την ανοιχτή σύγκρουση και θα χρησιμοποιήσει την τακτική «χτυπώ 

και φεύγω» ή χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς θα 

προκαλέσει θύματα σε φάλαγγες οχημάτων και πεζές περιπολίες, 

δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι αναγνωρίζει ως κέντρο βαρύτητας τον τοπικό 

πληθυσμό  από τον οποίο προσπαθούν να αντλήσουν ισχύ τόσο τα 

ανταρτικά τμήματα, όσο και οι κυβερνητικές δυνάμεις. Ως αποτέλεσμα, η λύση 

δεν περιορίζεται σε καθαρά στρατιωτικά μέσα ισχύος, αλλά προκρίνεται η 

χρησιμοποίηση πολιτικών μέσων, κατά μερικούς ερευνητές σε αναλογία 

ποσοστού 80-20143. Συνήθως δε, αναφέρεται το τρίπτυχο «Εκκαθάριση- 

Διατήρηση– Ανοικοδόμηση» 144για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά του. 

Σύμφωνα με αυτήν την ρητορική, οι επιχειρήσεις αυτές είναι ανάλογες με τις 

ιατρικές επεμβάσεις για αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Το πρώτο 

βήμα είναι οι πρώτες βοήθειες, το σταμάτημα της αιμορραγίας και η 

αντιστοιχία προβάλλεται στην προστασία του πληθυσμού, την κρούση στα 

ανταρτικά τμήματα και την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις περαιτέρω 

επιχειρήσεις. Οι επιθετικές επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, ενώ κύριος 

αντικειμενικός σκοπός είναι  η κοινωνική προστασία. Το δεύτερο βήμα, η 

αποκατάσταση του ασθενούς,  χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες για 

σταθεροποίηση, ομαλότητα και  δημιουργία δομών και φορέων ασφάλειας 

στην περιοχή. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για οικονομική ανάπτυξη και 

σωστή διακυβέρνηση. Το τελικό στάδιο, αυτό της ανάκαμψης, χαρακτηρίζεται 

από επέκταση των δράσεων σε όλη την επικράτεια με την χρησιμοποίηση και 

των τοπικών δυνάμεων, ενώ υπάρχει ήδη ανάπτυξη στον τομέα ασφάλειας, 

οικονομικής ανάπτυξης και σωστής διακυβέρνησης. Τα στρατιωτικά μέσα 

χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση και διατήρηση της ασφάλειας μιας 
                                                 
141 US Army and Marine Corps counterinsurgency Field Manual FM 3-24, Marine Corps Warfighting 
Publication, Washington, DC 13 May 2014 
142 Ibid p4-1 
143 David Galula Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice, New York Praeger, 1964, σελ 66 
144 Ibid, σελ 62  
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περιοχής από τους αντάρτες, ενώ οι πολιτικοί δρώντες παρέχουν τις 

αναγκαίες υπηρεσίες για ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Έτσι η κεντρική 

εξουσία επεκτείνει την κυριαρχία της σε περιοχές που προγενέστερα ήταν μη 

ελεγχόμενες. Υπογραμμίζει δε την μεγάλη προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί 

κατά την διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν 

παράπλευρες απώλειες που θα υπονομεύσουν την υποστήριξη του τοπικού 

πληθυσμού. Απεναντίας, η συνεχής παρουσία στα χωριά, ημέρα και νύχτα 

για μήνες, είναι ο μόνος τρόπος για την εξασφάλιση της προστασίας τους145. 

Η θεμελιώδης αλλαγή της στρατηγικής είναι η αλλαγή του κέντρου βαρύτητας 

σε σχέση με τις κανονικές πολεμικές επιχειρήσεις, από τον εχθρό στον τοπικό 

πληθυσμό. Η εμμονή για επικράτηση επί των ανταρτικών δυνάμεων μέσω 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εμπεριέχει πολύ μεγάλες δυσκολίες και 

κινδύνους146. Ως εκ τούτου, η επιτυχία σε τέτοιες αποστολές πάντα 

περιλαμβάνει την ενσωμάτωση και εμπλοκή του μεγίστου δυνατού της 

κοινωνίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι η πλέον σύγχρονη διακήρυξη 

της κινητοποίησης όλων των κοινωνικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των 

απειλών. Πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς, υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα 

πηγάζουν από την έλλειψη σταθερότητας σε κάποιες περιοχές. Ενώ δηλαδή 

οι αναπτυγμένες δημοκρατίες έχουν την ικανότητα χειρισμού των εσωτερικών 

τριβών μέσω δημοκρατικών διαδικασιών συνεπικουρούμενες από την 

επιβολή του νόμου, στις μη αναπτυγμένες δημοκρατικά χώρες, χωρίς ισχυρές 

κρατικές και κοινωνικές δομές, η δράση των αντικυβερνητικών δυνάμεων 

ανθεί. Σε τέτοιες συνθήκες, αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα πρέπει να 

σχηματισθεί, και αν δεν υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να 

δημιουργηθούν αποτελούμενες τόσο από ντόπιες δυνάμεις, όσο και από 

διεθνείς. Έπειτα θα πρέπει να ενισχυθούν με «έξυπνες» μεθόδους όπως λ.χ. 

με πρόσληψη νεαρών ατόμων, ώστε παράλληλα με την επαύξηση της 

δυναμικής τους, να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή δεξαμενή στρατολογούμενων 

από τα ανταρτικά τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή το κέρδος θα είναι 

διπλό: ενδυνάμωση των δυνάμεων ασφαλείας που δεν θα θεωρούνται πλέον 

ως ξένοι εισβολείς, αλλά εθνικός στρατός και αστυνομία, με παράλληλη 

                                                 
145 Nathaniel C. Flick and John A. Nagl “Counterinsurgency Field Manual Afghanistan Edition”, 
Foreign Policy , 25 March 2009 
146 James G Stavridis,. "The Comprehensive Approach in Afghanistan." Prism 2, no. 2 (March 
2011),σελ 65-76. 
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απομείωση των δυνατοτήτων του εχθρού. Επιπλέον αυτό θα βοηθήσει και 

στην ανάπτυξη της επαρχιακής οικονομίας με την χρηματοδότηση από τους 

μισθούς των νεοπροσλαμβανομένων. Νέες αγορές θα ανοίξουν και σταδιακά 

η ευημερία θα επέλθει. Αυτό είναι το σημείο καμπής από τις επιχειρήσεις 

εκκαθάρισης, στις επιχειρήσεις ανοικοδόμησης και ανάπτυξης147. Στο πεδίο 

των επιχειρήσεων βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Οι ανταρτικές 

ομάδες φάνταζαν σαν Λερναία Ύδρα που μεταλλάσσονταν χρονικά και 

τοπικά148. Ενώ δηλαδή τα πρώτα χρόνια των συγκρούσεων οι Ταλιμπάν 

μάχονταν με πιο απλές τακτικές ανταρτοπόλεμου, χρόνο με το χρόνο εξέλιξαν 

τις τεχνικές τους και εκτόξευσαν καλά οργανωμένες επιθέσεις εναντίον 

στόχων υψηλού προφίλ, όπως αυτή εναντίον του ξενοδοχείου 

Ιντερκοντινένταλ, της Αμερικανικής πρεσβείας και του Βρετανικού προξενείου 

το 2011149. Οι δυνάμεις της ISAF αποτελούμενες κυρίως από Αμερικανικά 

στρατεύματα δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοιες μορφές σύγκρουσης. Αρχικά 

εφάρμοσαν την τακτική της σκληρής ισχύος, ξεχνώντας ότι αυτή με τη σειρά 

της θα είναι ο γενεσιουργός παράγοντας νέων εστιών αντίστασης και 

εκδίκησης. Στην εξέλιξή τους αποδείχτηκε ότι ένας σημαντικός παράγοντας 

που συνεισφέρει στο να ευοδωθούν οι προσπάθειες, είναι οι περιορισμοί 

στην χρήση βίας στο βαθμό που μερικές φορές θεωρείται καλύτερο να μην 

γίνει καμία δράση αν υπάρχει ρίσκο πρόκλησης παράπλευρων απωλειών 

από τους πολίτες της χώρας. Η αντίληψη αυτή αντανακλά την πολιτική φύση 

του κέντρου βαρύτητας αλλά και το γενικότερο πλαίσιο των σύγχρονων 

πολυδιάστατων επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης, όπως μνημονεύονται 

από τον ΟΗΕ150. 

 

 4.6 Εκλογική διαδικασία  
      Ένα από τα πρώτα  βήματα για να αποδεχθεί ο τοπικός πληθυσμός την 

νέα διαμορφωθείσα κατάσταση είναι να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του με την 

ενίσχυση του νόμιμου χαρακτήρα του κράτους. Αυτό θα υποβοηθήσει στην 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πρώην αντιμαχομένων και θα 

                                                 
147 Ibid 
148 Sarah Sewall, “Modernizing US Counterinsurgency Practice: Rethinking Risk and Developing a 
National Strategy” Military Review  2006,  σελ103 
149 Arian Shafiri Security in Afghanistan Beyond 2014:Preparedness of the Afghan National Security 
Forces, 2012, σελ 63 
150 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml#noforce 
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αυξήσει τις πιθανότητες για μια μακρόχρονη επικράτηση ειρηνικής 

κατάστασης. Καταρχήν, απαιτείται η υποστήριξη του πληθυσμού σε μια 

νόμιμη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Παράδειγμα αποτελεί η 

εκλογική διαδικασία και η δυνατότητα πρόσβασης όλου του πληθυσμού σε 

αυτήν. Η εκλογική διαδικασία κατά τη διάρκεια μιας μεταπολεμικής περιόδου, 

εμποτίζει την νέα κυβέρνηση με την απαραίτητη νομική υπόσταση151. Όταν η 

εκλογική διαδικασία δεν είναι διαφανής  ή όταν  δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 

στις κάλπες, πλήττεται η νομιμότητα και η αξιοπιστία του κρατικού 

μηχανισμού. Στη Βοσνία, η επιτυχής εκλογική διαδικασία σηματοδότησε την 

μετάβαση από την IFOR στην SFOR152. Στην περίπτωση του Κοσσόβου, η 

διενέργεια ελεύθερης και διαφανούς  εκλογικής διαδικασίας το 2001 υπό την 

αιγίδα του ΟΑΣΕ ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών της διεθνούς 

κοινότητας στο  να υποστηρίξει  το νέο αυτό κρατικό μόρφωμα. Ακολούθησαν 

άλλες τέσσερις εκλογικές διαδικασίες υπό τον ΟΑΣΕ  μέχρι το 2007, οπότε 

και ο κρατικός μηχανισμός ανέλαβε την οργάνωση  των εκλογικών 

διαδικασιών153. 

    Η περίπτωση του Αφγανιστάν ήταν σαφώς πιο περίπλοκη. Η συμμαχία 

εξαρχής είχε δηλώσει ότι η εκλογική διαδικασία στο Αφγανιστάν αποτελεί  

ορόσημο και πιθανή αποτυχία στη διεξαγωγή τους θα είχε καταστροφικά 

αποτελέσματα στη διαδικασία προώθησης των δημοκρατικών αρχών στη 

χώρα154. Πολλά όμως ήταν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν. Ενώ στις 

πρώτες ελεύθερες για τη χώρα προεδρικές εκλογικές του 2004, το ποσοστό 

της ενθουσιώδους συμμετοχής προσέγγισε το 75%, ένα μόλις χρόνο 

αργότερα, στις βουλευτικές εκλογές του 2005, το ποσοστό μειώθηκε στο 

50%, δείγμα της σαθρής κρατικής οργάνωσης και της απογοήτευσης του 

πληθυσμού από τους πολιτικούς θεσμούς155. Οι παθογένειες που στιγμάτιζαν 

τη χώρα εξακολούθησαν να δημιουργούν προσχώματα και στις μετέπειτα 

εκλογικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, οι θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας 

κινήσεως και του «συναθροίζεσθαι», χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε 

                                                 
151  Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk  “From War to Democracy: Dilemmas of  Peacebuilding” 
New York: Cambridge University Press, 2008, σελ 85 
152 Βλ. 1.1 
153 http://www.osce.org/kosovo/100512 
154 The December 3, 2008 North Atlantic Council Foreign Ministers Meeting on NATO Operations 
155 Najibullah Lafraie (2011) Insurgency and Democratisation: Taliban Real Winners of Elections in 
Afghanistan, Global Society, 25:4, 469-489 
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δημοκρατικής χώρας, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο, 

περιορίσθηκαν λόγω της ευαίσθητης κατάστασης ασφαλείας στη χώρα156. 

Κατά πολλούς ο νικητής των εκλογών που ακολούθησαν ήταν οι Ταλιμπάν. 

Τα αντανακλαστικά τους ενεργοποιήθηκαν από την  ούτως ή άλλως 

προκλητική για την ιδεολογία τους εκλογική διαδικασία, σε συνδυασμό με την 

περαιτέρω αύξηση των στρατευμάτων της ISAF. Αντιλαμβανόμενοι την αξία 

της εκλογικής διαδικασίας στο μυαλό των δυτικών, αποφάσισαν να την 

παρεμποδίσουν με κάθε τρόπο πριν και κατά τη διάρκειά τους157. Κατά τις 

προεδρικές εκλογές του 2009, σε 479 επιθέσεις υπήρξαν 31 πολίτες, 18 

αστυνομικοί και 8 στρατιώτες νεκροί, ενώ το 2010, στις εκλογές για την 

ανάδειξη του κοινοβουλίου της χώρας, κατεγράφησαν 309 επιθέσεις των 

Ταλιμπάν σε 17 από τις 34 εκλογικές επαρχίες με 11 πολίτες και 3 

αστυνομικούς νεκρούς. Οι διαδοχικές εκλογές του 2009 και 2010 

σημαδεύτηκαν επίσης από μεγάλης κλίμακας εκφοβιστικές ενέργειες των 

αντικαθεστωτικών ανταρτών, που απείλησαν να κόψουν τα δάκτυλα  όσων 

βρεθούν να έχουν μαρκαριστεί με την ανεξίτηλη μελάνη που 

χρησιμοποιήθηκε στα εκλογικά κέντρα158. Ενώ η αξιοπιστία των δυνάμεων 

ασφαλείας δέχτηκε νέα πλήγματα, το ίδιο προβληματική αποδείχθηκε και η 

απόδοση της νεότευκτης εκλογικής επιτροπής που ανέλαβε την ομαλή 

διεξαγωγή των εκλογών με την επίβλεψη της UNAMA159. Πλήθος 

καταγγελιών καταγράφηκαν, δεκάδες επιβεβαιώθηκαν, σε μια εκλογική 

διαδικασία που το 2009 κόστισε $300 εκατομμύρια, κατά άλλους 500 και με 

συμμετοχή στο 32%160 σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία.  

    Πέντε χρόνια αργότερα, στις προεδρικές εκλογές του 2014, η κατάσταση 

σαφώς και βελτιώθηκε. Παρά τα όποια προβλήματα και παρατυπίες, το 

ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 60% και οι ελπίδες για τις μετέπειτα 

                                                 
156 UNAMA, “AIHRC-UNAMA Joint Monitoring of Political Rights Presidential and Provincial 
Council Elections – Second Report, 16 June – 1 Aug 2009” 
157 . Sami Yousafzai and Ron Morewu, “An Inviting Target: The Taliban says it didn’t care about the 
election—until the Marines decided to safeguard it”, Newsweek (18 August 2009) 
158 Ben Farmer “Taliban threaten to chop off voters' fingers in Afghan election” The Telegraph, 14 
Aug 2009 
159 Peter Galbraith, “How the Afghan Election Was Rigged”, Time Magazine 19 October 2009. 
160 BBC News Online “Afghans brave Taliban to vote in parliamentary election” 18 September 2010. 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/10/21/a_crash_course_in_democracy ed the cost at $500 
million 
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εκλογικές διαδικασίες παρουσιάζονται αυξημένες161. Άλλωστε μέσα σε μια 

δεκαετία, η χώρα ανέκτησε δημοκρατικούς θεσμούς οι οποίοι ήταν 

ενταφιασμένοι για αιώνες.   

 

4.7 Ανοικοδόμηση και Πολιτικοστρατιωτική Συνεργασία  
      Η ανάγκη στήριξης των κυβερνήσεων υπαγόρευσε την δημιουργία και 

υποστήριξη δομών και υποδομών, έτσι ώστε ο τοπικός πληθυσμός να 

απολαμβάνει στοιχειώδους κρατικής φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας. Οι 

απαιτήσεις υποστήριξης σε υπηρεσίες υγείας, τροφής και νερού σε περιοχές 

που έχουν πληγεί από συρράξεις είναι συνήθως αυξημένες. Οι κρατικές 

αρχές έχοντας υποστεί διάλυση τις περισσότερες φορές δεν είναι  ικανές να 

παρέχουν στον πληθυσμό τις επιθυμητές λειτουργίες. Από την άλλη πλευρά, 

το προσωπικό της ειρηνευτικής στρατιωτικής δύναμης δεν έχει τις 

απαραίτητες ειδικές γνώσεις ώστε να επιληφθεί τεχνικών ζητημάτων. Ως εκ 

τούτου κρίνεται αναγκαία η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια με τη μορφή 

κυβερνητικών και μη οργανώσεων ανοικοδόμησης, που πολλές φορές έχουν 

σπεύσει πριν την στρατιωτική δύναμη.  

     Σε ιδεατό πλαίσιο, αυτή η λύση είναι μόνο προσωρινή, μέχρι οι κρατικές 

υπηρεσίες να αναπτύξουν τις δυνατότητες εκείνες που θα τις κάνουν ικανές 

να ανταποκριθούν. Αλλά μέχρι τότε, η συνεισφορά  των οργανώσεων αυτών 

που έχουν την γνώση και την εμπειρία από παρόμοιες επιχειρήσεις, είναι 

αναγκαία. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, είναι η ουδετερότητα και 

αμεροληψία στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

     H παρουσία πλήθους οργανώσεων τέτοιας φύσεως στο πεδίο τα τελευταία 

χρόνια και η ανάγκη συνεργασίας των στρατιωτικών δυνάμεων με αυτές 

υπαγόρευσε την ανάπτυξη δόγματος πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας. Το 

ισχύον δόγμα πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας του ΝΑΤΟ υπογραμμίζει την 

ανάγκη συνεργασίας με όλους τους πολιτικούς δρώντες, όπως η κεντρική και 

τοπική εξουσία, ΔΟ, ΚΟ και ΜΚΟ162. Η συνεισφορά της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης στις επιχειρήσεις ανοικοδόμησης, έγινε κυρίως μέσω των 

τοπικών ομάδων ανοικοδόμησης, που θα εξετασθούν παρακάτω. Ενδεικτικό 

της επιτυχίας του τομέα ανοικοδόμησης σε συνδυασμό με βελτίωση των 
                                                 
161 William A. Byrd “Understanding Afghanistan’s 2014 Presidential Election” United States Institute 
of Peace, Washington DC  
162 AJP-9  ΝΑΤΟ civil-military co-operation (cimic doctrine) 
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συνθηκών ασφαλείας στη χώρα, μπορεί να θεωρηθεί και η αυξημένη 

παρουσία μαθητών στα σχολεία και ιδιαίτερα αυτών του γυναικείου φύλου. 

Σχεδόν 6 εκατομμύρια μαθητών παρακολουθούν σχολική εκπαίδευση σε όλη 

τη χώρα, 39% των οποίων είναι κορίτσια. Το ποσοστό αυτό κατά την 

διακυβέρνηση της χώρας από τους Ταλιμπάν ήταν μηδενικό163. Άλλο 

παράδειγμα αποτελεσματικής δράσης είναι η υποστήριξη στον τομέα 

υπηρεσιών υγείας του Αφγανιστάν. Έρευνες αναφέρουν  αύξηση του μέσου 

όρου ζωής στη χώρα από τα 42 έτη το 2004 στα 62 το 2010 κυρίως λόγω της 

βελτίωσης στον τομέα της παιδικής θνησιμότητας164. Η αλήθεια βέβαια είναι 

ότι το εξαγγελθέν φιλόδοξο πρόγραμμα υγείας της κυβέρνησης Καρζάι, όχι 

μόνο χρηματοδοτήθηκε αλλά και υλοποιήθηκε ουσιαστικά από τους ΔΟ και 

τις ΜΚΟ. Θα πάρει πολλά ακόμα χρόνια για να σταθεί στα πόδια του το 

σύστημα υγείας της χώρας, χωρίς την εξωτερική βοήθεια, αλλά ακόμα και 

έτσι τα αποτελέσματα στον τομέα αυτό ήταν ικανοποιητικά.  

    Σε ότι φορά το επίπεδο συνεργασία της Συμμαχίας  με πολιτικούς δρώντες, 

η ανάγκη και ο τρόπος ενίσχυσής της, υπήρξε κεντρικό θέμα διαβουλεύσεων. 

Ο ΓΓ της Συμμαχίας μίλησε για ανάγκη «πολιτικής ’εφόδου» στις τάξεις της 

Συμμαχικής δύναμης του Αφγανιστάν. Το ερώτημα που κυριάρχησε ήταν 

πόσο αυξημένη μπορεί να γίνει η πολιτική διάσταση της Συμμαχίας165.           

       Από την πλευρά των ΜΚΟ υπάρχει η διαχρονική στάση 

επιφυλακτικότητας όσο αφορά τις σχέσεις τους με στρατιωτικές δυνάμεις. 

Μεγάλο μέρος των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, κρατούν 

απόσταση από τις Συμμαχικές δυνάμεις. Πολλές ήταν οι κατηγορίες και οι 

κριτικές που εκτοξευτήκαν από πλευράς ΜΚΟ στις δυνάμεις της Συμμαχίας,  

με κυριότερες ότι παραβιάζουν τις αρχές της αμεροληψίας, δεδομένου ότι οι 

ενέργειές τους πήγαζαν από τον απώτερο  σκοπό  «να εξυπηρετήσουν τα 

συμφέροντα των κυβερνήσεών τους»166, και όχι να προσφέρουν ουσιαστικό 

ανθρωπιστικό έργο και ότι αποτελούσαν ένα συνονθύλευμα πολιτικού και 

στρατιωτικού προσωπικού, δίχως εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

                                                 
163 Hayat Alvi‐Aziz  “A progress report on women's education in post‐Taliban Afghanistan”, 
International Journal of Lifelong Education, σελ  169-178 
164 Quil Lawrence  “Gains in Afghan Health Too Good to Be True?”  All Things Considered, NRP, 
January 17  2012 
165 Arita Holberg “The changing role of NATO: exploring the implications for security governance and 
legitimacy” European Securiy, Vol 20, No 4, Dec 2011,σελ 534 
166 C. Gourlay.  “Partners Apart: Managing Civil/Military cooperation in Humanitarian Interventions”, 
United Nations Institute for Disarmament Research, Disarmament Forums, No. 3, 2000. σελ.35 
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των προγραμμάτων που είχαν αναλάβει. Ως εκ τούτου φοβούνται ότι η 

συνεργασία  με ένστολο προσωπικό θα οδηγήσει σε απώλεια της αρχής  

ουδετερότητας., στα μάτια του τοπικού πληθυσμού167. Υποστήριζαν εξάλλου 

ότι οι στρατιωτικοί θα έπρεπε να παραμείνουν προσηλωμένοι στις 

επιχειρήσεις ασφάλειας, και να αφήσουν τις επιχειρήσεις ανάπτυξης και 

ανοικοδόμησης στους κατάλληλους ΔΟ και ΜΚΟ. Η ενασχόληση τους με 

τέτοιου είδους επιχειρήσεις θεωρούν ότι έχει ως αποτέλεσμα να 

«θολώνονται» οι γραμμές διαχωρισμού μεταξύ ανθρωπιστικών και 

στρατιωτικών επιχειρήσεων στα μάτια των Αφγανών, θέτοντας έτσι σε 

κίνδυνο το προσωπικό των ΜΚΟ. Ενώ δεν αρνούνταν συνεργασία σε θέματα 

ανταλλαγής πληροφοριών και αποφυγή συμβάντων «αντιγραφής» 

ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, επαναλάμβαναν διαρκώς 

την διαφορετικότητα και ανεξαρτησία τους από τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις168.  

 

 
4.8 Συνεργασία με την ΕΕ 
     Σε όλα τα επίσημα κείμενα της συμμαχίας αναφέρεται ενδελεχώς, ότι η 

επιτυχία της ολοκληρωμένης προσέγγισης περνά μέσα από την επιτυχία 

διάδρασης και συνεργασίας με τους υπόλοιπους δρώντες στην περιοχή των 

επιχειρήσεων και κυρίως με την ΕΕ. Ως πολιτική οντότητα, η ΕΕ ανάδειξε την 

αξία της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής  Άμυνας 

και Ασφάλειας, τον επιχειρησιακό βραχίονα της ΚΕΠΠΑ, ήδη από το 1999169. 

Η σπουδαιότερη αποστολή που ανέλαβε η ΕΕ στο Αφγανιστάν ήταν η 

EUPOL, η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της τον Ιούνιο του 2007, με 

καθήκον  

   την ανάπτυξη στρατηγικής για την ανασυγκρότηση της Αφγανικής 

αστυνομίας στα διεθνή πρότυπα, την εκπαίδευση των στελεχών της, και την 

υποστήριξη της Αφγανικής κυβέρνησης στην υλοποίηση του σχεδίου 

                                                 
167 A. F. Rasmussen “The future of peace operations” Ομιλία  του ΓΓ ΝΑΤΟ στο Πανεπιστήμιο 
Εδιμβούργου, 17 Νοε 2009 
168 Roberτ DiPrizio “Provincial Reconstruction Teams: Stroke of Genius or Inefficient Use of 
Resources?” Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Hilton 
Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, Mar 05, 2005 
169Giovanni Grevi, Damien Helly, and Daniel Keohane “ European Security and Defence 
Policy: The First Ten Years (1999-2009)”. Paris: European Union Institute for Security 
Studies (EUISS), European Union, 2009. Σελ 127-128 
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ανάπτυξής της170. 27 κράτη συμμετέχουν στην αποστολή με 400 άτομα 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

    Η καθυστέρηση έναρξης των δραστηριοτήτων της EUPOL σε σχέση με την 

έναρξη των επιχειρήσεων στη χώρα, αποδόθηκε στην έλλειψη κοινού 

δόγματος και αντιλήψεων περί της εκπαίδευσης του προσωπικού από τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Τέτοιου είδους διαφορές διαπιστώθηκαν και μεταξύ του 

τρόπου προσέγγισης των αστυνομικών επιχειρήσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Η 

διάθεση των ΗΠΑ σαφώς συνέκλινε σε ένα πιο «στρατιωτικό» μοντέλο 

επιχειρήσεων της αστυνομίας, ως υποστηρικτική δύναμη των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων και στην επίτευξη των αριθμητικών στόχων. Από την άλλη 

πλευρά η ΕΕ επένδυε περισσότερο στην ποιότητα της εκπαίδευσης του 

προσωπικού. Επιπλέον, δεν υπήρξε ποτέ πρωτόκολλο ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ ISAF και EUPOL, και η εν γένει συνεργασία τους 

κυμαίνεται σε μέτριο επίπεδο. Ως αποτέλεσμα η EUPOL κήρυττε κατά 

καιρούς αλλοπρόσαλλα μέτρα ασφάλειας προσωπικού και επιχειρήσεων που 

είχαν αντίκτυπο και στην αποτελεσματικότητά της. Άλλο διαπιστωμένο 

πρόβλημα ήταν το επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των νέων στελεχών, το 

οποίο βέβαια αντικατοπτρίζει και το γενικότερο επίπεδο της σύγχρονης 

αφγανικής κοινωνίας. Το ποσοστό αναλφάβητων νεοσυλλέκτων στις τάξεις 

της νέας Αφγανικής αστυνομίας υπολογίζεται στο 70%. Αναλφάβητοι 

αστυνομικοί δεν μπορούν να διαβάσουν γραπτές αναφορές αλλά ούτε και να 

τις συντάξουν.  Από την άλλη πλευρά η αποστολή έχει να επιδείξει 

αξιοσημείωτες επιτυχίες, όπως το σχέδιο ελέγχου αστυνομικής διαφθοράς 

στη Χελμάντ και το σχέδιο Καμπούλ, που σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες της επισκίασαν τις αδυναμίες της171. 

    Πέραν της επιχείρησης EUPOL, η συμμετοχή των χωρών μελών της ΕΕ 

στα πλαίσια της ISAF είναι αξιοσημείωτη. 25 μέλη της έχουν αναπτύξει 

δύναμη 33000 στρατιωτικών, που αποτέλεσε το 26% της συνολικής δύναμής 

της172. 

                                                 
170 House of Commons “Thirty-eight report of session 2010-12”, European Security Committee 38 th 
report,  London, 2011,  σελ 91 
171 House of Lords, European Union Committee, 8th Report of Sessions 2010-11 “The EU’s Afghan 
Police Mission-Report With Evidence” London, 2011, σελ 12-21 
172 http://eeas.europa.eu/policies/eu-special-representatives/vygaudas-
usackas/docs/20120413_eu_engagement_afghanistan_en.pdf 
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    Επίσης η οικονομική συνεισφορά της ΕΕ, αλλά και των κρατών μελών της 

είναι σπουδαία. Κατά την οχταετία 2002-2010 δαπανήθηκαν πάνω από 8 

δισεκατομμύρια δολάρια ως συνεισφορά στην επιχείρηση ανοικοδόμησης του 

Αφγανιστάν173. 

 

4.9 Συνεργασία με τον ΟΗΕ 
     Από την έναρξη των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, ο ΟΗΕ διαμόρφωσε 

κύριο ρόλο στις εξελίξεις μέσω της επιχείρησης UNAMA174 κατόπιν αιτήσεως 

της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και έγκρισης από το συμβούλιο ασφαλείας 

του ΟΗΕ, το Μάρτιο του 2002175, με κύρια αποστολή την διεθνή αρωγή στη 

νεοσύστατη κυβέρνηση της χώρας. Ο ΟΗΕ είναι ο πλέον εμφανής και 

δραστήριος ΔΟ που παρέχει βοήθεια στη χώρα, όχι μόνο με τα ψηφίσματά 

του που προσδίδουν την απαραίτητη νομιμοποίηση στη Διεθνή παρουσία και 

συνεισφορά, αλλά και με την δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Αρωγής για 

το Αφγανιστάν (UNAMA-UN Assistance Mission in Afghanistan) που 

κινητοποιεί και συντονίζει το προσωπικό και τα μέσα 18 διαφορετικών 

οργάνων του ΟΗΕ που συμμετέχουν στη χώρα. Δραστηριοποιείται σε 138 

επαρχίες με προγράμματα που ανανεώνονται σε ετήσια βάση και 

αντανακλούν τους εθνικούς αλλά και τοπικούς αντικειμενικούς σκοπούς. 

    Οι  τομείς δραστηριοτήτων των υπηρεσιών που ενεργούν υπό την αιγίδα 

της UNAMA, είναι η ανοικοδόμηση του κράτους, η προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών και η οικονομική ανάπτυξη της. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η επιχείρηση είχε κυρίως πολιτικό σκοπό και 

περιεχόμενο, χωρίς να υπάρχει πρόνοια για κοινή δράση με την ISAF- κάτι 

σαν παράλληλες αποστολές- με διαφορετική νοοτροπία, δράση και αλυσίδα 

διοικήσεως.  

     Οι κατά καιρούς συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των δύο 

οργανισμών σε διάφορα επίπεδα δεν έφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα, 

αφού η κάθε αντιπροσωπεία απλώς ανέφερε τις αρχές τις κάθε μίας και τους 

ευσεβείς πόθους για συνεργασία176. Επιπρόσθετα, η πολιτική δομή της  

                                                 
173 House of Lords, European Union Committee, 8th Report of Sessions 2010-11 “The EU’s Afghan 
Police Mission-Report With Evidence” London, 2011, σελ 13 
174 www.unama.unmissions.org 
175 United Nations Security Council Resolution 1401. S/RES/1401 (2002)  
176 International Crisis Group ‘Afghanistan : The need for International Resolve’ Asia Report  No 145, 
2008, σελ 13-14  
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UNAMA, δυσχέρανε το έργο του συντονισμού των επιχειρήσεων με την ISAF. 

Από την άλλη πλευρά, η από μέρους της ISAF στρατιωτική διαβάθμιση 

ασφαλείας των επιχειρήσεων και των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτές 

δημιουργούσε κολλήματα επικοινωνίας και συντονισμού με την UNAMA. Ως 

παράδειγμα αναφέρεται η άρνηση ομάδας PRT να κοινοποιήσει σχέδιο 

δράσης της στην UNAMA, λόγω διαβάθμισης ασφαλείας, ενώ όπως ακραία 

σχολίασε υψηλόβαθμο στέλεχος της ISAF «οι δύο οργανισμοί δεν μπορούν  

να μιλήσουν ούτε καν για τον καιρό, αφού οι καιρικές προβλέψεις της ISAF 

είναι διαβαθμισμένη πληροφορία177».  

     Πλήθος ψηφισμάτων του συμβουλίου ασφαλείας αναφέρονταν στην 

ανάγκη  συνεργασίας178. Οι διαπιστώσεις και τα διδάγματα από τα πρώτα 

χρόνια των επιχειρήσεων οδήγησαν σε διορθωτικές κινήσεις. Σε στρατηγικό 

επίπεδο η συνεργασία μεταξύ τους ανατέθηκε από πλευράς ISAF στην ομάδα 

ολοκληρωμένης προσέγγισης (Comprehensive Approach Team-CAT), που 

ιδρύθηκε το 2007 για αυτόν το σκοπό, ενώ το 2008 υπογράφηκε η πρώτη 

επίσημη διακήρυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο γενικών γραμματέων των 

οργανισμών, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων μελών, κυρίως της Ρωσίας,  

καθώς και ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ που επικαλούνταν το ρίσκο 

να αποχαρακτηριστούν από την ουδετερότητα και να τεθεί σε κίνδυνο το 

προσωπικό τους179. Επί του πρακτέου, μέχρι και τη λήξη της ISAF, δεν 

υπήρξε ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των δύο 

οργανισμών.  
 

4.10 Αναμόρφωση τομέα ασφάλειας- security sector reform (SSR) 
        Η δημιουργία και εκπαίδευση νέων στρατιωτικών και αστυνομικών 

δυνάμεων ασφαλείας τέθηκε ως προτεραιότητα των επιχειρήσεων για τη 

ενίσχυση της φυσικής και νομικής υπόστασης  του κράτους. Το μονοπώλιο 

στην άσκηση νόμιμης  βίας ανήκει στο κράτος180 και το κύριο εργαλείο για 

αυτό είναι οι δυνάμεις ασφαλείας, ήτοι στρατός και αστυνομία. Αν 

                                                 
177 Michael F. Harsch ‘NATO and the UN:  Partnership with Potential?’ German Institute for 
International and Security affairs, Berlin, Jan 2012, σελ 13 
178 Ibid, United Nations Security Council Resolution 1746 (2007), 1806 (2009) 
179 Steve Gutterman “Russia Official Blasts Secretive UN-NATO Deal” The association press 9 
October 2008 
180 Daniel Warner “An ethic of responsibility in international relations.” Lynne Rienner Publishers, 
1991 σελ. 9–10 
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αποδειχθούν ότι δεν είναι ικανές να παράσχουν έργο, τότε παράνομα 

υποκατάστατά της θα εμφανιστούν και θα υπονομευόσουν την κρατική 

εξουσία. Παράλληλα, η παρουσία διεθνών στρατευμάτων από μόνη της 

αποτελεί σημείο τριβής. Όπως τονίζεται από πολλές πλευρές, η απλά 

επαρκής δράση του κυβερνητικού στρατού είναι προτιμότερη από την 

αποτελεσματικότερη δράση της ISAF και αντικατοπτρίζει την λογική ότι η 

διαρκής ειρήνη και σταθερότητα μπορεί  να επιτευχθεί μόνο από δυνάμεις της 

τοπικής κοινωνίας και όχι από τα διεθνή στρατεύματα181. 

Ο πρώτος στόχος ήταν η δημιουργία των Εθνικών Δυνάμεων Εθνικής 

Ασφάλειας, δηλαδή στρατού και αστυνομίας, και ταυτόχρονα η εκπαίδευση 

και ισχυροποίηση τους. Όσο αφορά τον Αφγανικό Στρατό (ΑΝΑ), κύριο 

μέλημα  ήταν η επίτευξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποκλειστική 

ανάληψη των επιχειρήσεων ασφάλειας μέχρι το τέλος του 2014. Η 

εκπαίδευσή τους ανατέθηκε στην Νατοϊκή αποστολή εκπαίδευσης (ΝΤΜ-Α) 

που υποστηρίχθηκε από 29 κράτη. Η επίτευξη των αριθμητικών στόχων ήταν 

ολοκληρωτική και μέχρι τα μέσα του 2014 η συνολική δύναμη προσωπικού 

ασφαλείας έφτασε τις 342000182. Η έντονη προθυμία του ΝΑΤΟ να 

εκπαιδεύσει τις δυνάμεις ασφαλείας συνδέεται πασιφανώς  και με την άποψη 

ότι αυτές θα αποτελέσουν το τελικό εισιτήριο επιστροφής στην πατρίδα για τα 

διεθνή στρατεύματα. Αν δηλαδή οι Αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας είναι ικανές 

να εξασφαλίσουν την σταθερότητα και την ασφάλεια στην χώρα, τότε το 

ΝΑΤΟ μπορεί να αποδεσμευτεί από το Αφγανιστάν και να αφήσει τα 

προγράμματα ανάπτυξης και σωστής διακυβέρνησης σε άλλους, καθαρά 

πολιτικούς οργανισμούς. Ο στόχος δηλαδή είναι διττός. Η εκπαίδευση ικανών 

τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και η επιτυχημένη απεμπλοκή και αποχώρηση 

των ανδρών της Συμμαχίας.  

     Ο δεύτερος στόχος ήταν η οργάνωση και εκπαίδευση των νέων 

αστυνομικών δυνάμεων (ANP). Στην περίπτωση του Κοσσόβου η ανάγκη 

δημιουργίας και εκπαίδευσης νέας αστυνομικής δύναμης έγινε εμφανής 

                                                 
181 Vanda Felbab Brown “Afghan National Security Forces: Afghan corruption and the development of 
an effective fighting force” House Armed Services Committee, Subcommittee on oversight and 
investigations, Testimony, 2 Aug 2012 
182 Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, April 20, 2014, Report. 
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-04-30qr.pdf 
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σχεδόν αμέσως και το έργο ανέλαβε η UNMIK  και στη συνέχεια η EULEX183. 

Στην περίπτωση όμως του Αφγανιστάν η κατάσταση ήταν διαφορετική. H 

απουσία διεθνούς αστυνομικής δύναμης μεγέθυνε το ήδη αυξανόμενο, χρόνο 

με το χρόνο, πρόβλημα της ανομίας στη χώρα184. Η εσωτερική ασφάλεια των 

πόλεων είχε ανατεθεί στην διεφθαρμένη, ανεπαρκή και ανεκπαίδευτη 

Αφγανική αστυνομία, που τις περισσότερες φορές ήταν μέρος των 

προβλημάτων, και όχι παράγοντας λύσης τους. H εκπαίδευση της νέας 

Αφγανικής αστυνομίας ανατέθηκε στη Γερμανία, με την συνδρομή των ΗΠΑ 

και του Ηνωμένου Βασιλείου και ο αριθμητικός στόχος προσδιορίστηκε στους 

82.000 αστυνομικούς, για επάνδρωση 373 τμημάτων. Η έμφαση σε επίτευξη 

των αριθμητικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια των 

συγκρούσεων, οδήγησε στην παρέκκλιση από τον στόχο της ουσιαστικής και 

ποιοτικής ανασυγκρότησης της Αφγανικής Αστυνομίας. Μέχρι το Νοέμβριο 

του 2009, η πλειοψηφία του προσωπικού είχε ενταχθεί σε υπηρεσία χωρίς να 

έχει εκπαιδευθεί πλήρως185. Οι επιχειρησιακές ανάγκες για μεγάλο αριθμό 

αστυνομικών είχαν αντίκτυπο στην ποιότητά τους. Συχνά οι Αφγανοί έλεγαν 

«Η αστυνομία μας ληστεύει την ημέρα και οι Ταλιμπάν την νύχτα» βλέποντας 

τους αστυνομικούς περισσότερο ως παράνομους οπλισμένους άνδρες παρά 

ως αξιόπιστους εκπροσώπους του νόμου186. Μόνο για το 2010, σχεδόν 200 

αστυνομικοί κατηγορήθηκαν για φόνο και 4600 ενεπλάκησαν σε πληθώρα 

αδικημάτων187. Από το 2009 την ευθύνη εκπαίδευσης ανέλαβε η Νατοϊκή 

αποστολή εκπαίδευσης (ΝΤΜ-Α)188 . H συνεισφορά της ΕΕ, με την 

δημιουργία της EUPOL, ξεκίνησε το 2007 με σκοπό την εκπαίδευση του 

προσωπικού της αστυνομίας, των εισαγγελικών αρχών και του υπουργείου 

εσωτερικών όπως αναλύθηκε παραπάνω 

 

 
                                                 
183 Enver Hasani “From UNMIK to EULEX: An Outline of the Key Aspects of Governance, 
Cooperation and Confidence-Building Under the Conditions of International Supervision” E. 
Flberbauer, P. Jurekovic, F.Laborer, 2008 
184 James Dobbins “America’s Role In Nation Building: From Germany to Iraq” Santa Monica, CA 
RAND 2012, σελ 147 
185 NATO Training Mission in Afghanistan (NTM-A) Year in Review report for  
2009-2010. NTM-A, σελ 4-7 
186 Gannon Kathy “Afghanistan Taliban’s Popularity In Helmand Despite U.S Military Efforts”  The 
World Post, 12/11/2012 
187 http://www.reuters.com/article/2011/08/24/us-afghanistan-police-crime-
idUSTRE77N10U20110824 
188 www.aco.nato.int/page272701224.aspx 
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4.11 Κατανόηση πολιτισμικών διαφορών 
       Μία ακόμη πρόκληση που παρουσιάστηκε σε επιχειρησιακό και τακτικό 

επίπεδο ήταν η επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφορετική πολιτισμική 

υπόσταση. Εξαιτίας των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των ανδρών της 

Συμμαχίας και της τοπικής κοινωνίας, παρουσιάστηκαν κατά τις επιχειρήσεις 

τόσο στο Κοσσυφοπέδιο και πολύ περισσότερο στο Αφγανιστάν κενά 

επικοινωνίας που ήταν δύσκολο να γεφυρωθούν.  Ως πολιτισμός νοείται κάθε 

τι χαρακτηριστικό γνώρισμα που κάνει ένα ανθρώπινο περιβάλλον μοναδικό. 

Περιλαμβάνει αρχές, αξίες, ιδανικά, ιεραρχικές αντιλήψεις και προτεραιότητες 

στη ζωή, θρησκεία, ήθη και έθιμα, καθώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που 

ποικίλουν από τόπο σε τόπο και από εθνοτική ομάδα σε άλλη, σε βαθμό που 

μπορεί να τους διαφοροποιήσει σε απόλυτο βαθμό και να ρυθμίσει τις μεταξύ 

τους σχέσεις. Η γνώση όλων αυτών των γνωρισμάτων στην περιοχή των 

επιχειρήσεων θεωρείται πλέον αναγκαία και υλοποιείται μέσω τις συνεχούς 

μελέτης και επικοινωνίας. Αυτό καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο σε περιοχές 

με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, σε βαθμό που θεωρείται πλέον ως  

παράγοντας επιτυχίας ή μη της αποστολής. Σήμερα διαπιστώνεται ότι η 

επιχείρηση στο Αφγανιστάν στήθηκε χωρίς τις αναγκαίες αυτές προϋποθέσεις 

που θα διασφάλιζαν την γνώση των πολιτισμικών γνωρισμάτων της χώρας 

από τα στρατεύματα της ISAF. Διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό της 

αποστολής έχοντας εσφαλμένη ή ελλειπή γνώση για ορισμένα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά της χώρας, όπως ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια και 

την κοινωνία, ή η αξία των θρησκευτικών γνωρισμάτων, διέπραττε ατοπήματα 

που δεν συγχωρέθηκαν ποτέ από τον τοπικό πληθυσμό189. Αντίθετα με αυτά 

που διακηρύττουν οι κανόνες της πολιτισμικής κατανόησης, το προσωπικό 

της ISAF δημιούργησε ένα απόμακρο και μη προσεγγίσιμο προφίλ σε σχέση 

με τον τοπικό πληθυσμό. Αυτό προκλήθηκε από την έλλειψη εκπαίδευσης 

στον τομέα αυτό, την υπερβολική προσκόλληση στα τεχνολογικά μέσα και 

στον απόμακρο δυτικό τρόπο συμπεριφοράς190. Ο πόλεμος χανόταν μέρα με 

τη μέρα, από χωριό σε χωριό, όταν οι δυνάμεις της ISAF εισέβαλαν σε σπίτια 

και σχολεία γεμάτα παιδιά κλωτσώντας πόρτες, κάνοντας σωματική έρευνα 

                                                 
189 Charles R Lister, “Cultural awareness and counterinsurgency in Afghanistan”  University of St. 
Andrews, Dec 2010 
190  Ronald Holt, “Afghan Village Militia: A People-Centric Strategy to Win,” Small Wars Journal, 
2009 
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σε γυναίκες και αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες στους δρόμους 

αδιαφορώντας για τον τοπικό πληθυσμό και θέτοντας ως προτεραιότητα 

λόγους ασφαλείας της αποστολής. Έτσι εισέπραξαν το ανάθεμα των  

Αφγανών και την αρνητική τους στάση191. Μόνο όταν ορίσθηκε ως κέντρο 

βαρύτητας ο τοπικός πληθυσμός, η αποστολή εστίασε στον ανθρώπινο 

παράγοντα και τα χαρακτηριστικά του192. Ήταν ένα από τα διδάγματα των 

έως τότε επιχειρήσεων, που λήφθηκαν υπόψη σύμφωνα με τους πυλώνες 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Τα τελευταία χρόνια το αντικείμενο αυτό 

έχει συμπεριληφθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις εκπαιδεύσεις του 

προσωπικού πριν την αποστολή στο Αφγανιστάν.193 

 

4.12 Επαρχιακές Ομάδες Ανοικοδόμησης (Provincial Reconstruction 
Teams-PRTs) 
       Το αναδυόμενο δόγμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και η πορεία 

εξέλιξης του σε τακτικό επίπεδο αποτυπώθηκε στην ίδρυση και λειτουργία 

των τοπικών (επαρχιακών) ομάδων ανοικοδόμησης (Provional 

Reconstruction Teams-PRTs). Πρόκειται περί μικτών πολιτικοστρατιωτικών  

τμημάτων που έχουν ως αποστολή την επέκταση της δράσης της κεντρικής 

κυβέρνησης του Αφγανιστάν πέραν των ορίων της πρωτεύουσας Καμπούλ , 

την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και την ανοικοδόμηση. 

Δημιουργήθηκαν σταδιακά από τις αρχές του 2003 με σκοπό να γεφυρώσουν 

το κενό μεταξύ ασφάλειας και ανοικοδόμησης σε περιοχές του Αφγανιστάν 

που υπέφεραν από έλλειμμα και των δύο αυτών παραγόντων. Κατά τα έτη 

2004-2005, η επέκταση της αποστολής σε ολόκληρο το Αφγανιστάν έφερε και 

την αύξηση του αριθμού τους, αλλά και την γεωγραφική τους επέκταση με 

σκοπό να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την αποστολή. Μέχρι το 

τέλος της αποστολής 26 τέτοιες ομάδες είχαν συσταθεί υπό την διοίκηση 13 

κρατών (ΗΠΑ, Βρετανία, Τουρκία, Σουηδία, Καναδά, Γερμανία, Ουγγαρία, 

Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ισπανία), με σύνθεση 

που ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας στην εκάστοτε περιοχή 

                                                 
191 Thomas Johnson , Chris Mason, “Understanding the Taliban Insurgency in Afghanistan”  Orbis, 
2007, σελ 88 
192 Robert Beljan “Afghanistan: Lessons Learned from an ISAF Perspective” Small arms journal, May 
2013 
193 Ibid 



 

62 
 

ανάπτυξης, αλλά και τις αρχές και τους κανόνες εμπλοκής της χώρας που 

ασκεί την ηγεσία της ομάδας. Οι γενικές αρχές λειτουργίας των ομάδων 

αυτών είναι η συνδρομή σε θέματα ασφάλειας, ανάπτυξης και 

διακυβέρνησης, το να «κερδίσουν την καρδιά και το μυαλό» των κατοίκων. 

Κατά πολλούς ήταν η λύση που προέκριναν οι ΗΠΑ στο ζητούμενο «πώς να 

παρέχουν ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην Αφγανική ύπαιθρο χωρίς την 

μαζική εμπλοκή στρατιωτικών τμημάτων194» 

      Μέχρι το τέλος της αποστολής κυριάρχησαν 3 μοντέλα PRT. Αυτό των 

ΗΠΑ είχε δύναμη 80 ατόμων, με μικρό αριθμό πολιτικού προσωπικού και 

στρατιωτικό διοικητή και κύρια αποστολή την διενέργεια γρήγορων 

προγραμμάτων ανοικοδόμησης σε εχθρικές περιοχές. Το Βρετανικό μοντέλο 

με πολιτικό διοικητή και μεγαλύτερη συμμετοχή μη στρατιωτικών-γύρω στους 

30-, έδινε έμφαση όχι τόσο στην κατασκευή έργων, αλλά στη εκπαίδευση του 

τοπικού πληθυσμού. Το γερμανικό μοντέλο από την άλλη πλευρά 

μεγαλύτερης δύναμης (περί τους 400) με 20 μη στρατιωτικούς και μικτή 

πολιτικοστρατιωτική διοίκηση εστίασε στα μακροπρόθεσμα προγράμματα 

ανάπτυξης. 

    Συνήθως, οι ομάδες  PRT έχουν στρατιωτική δομή που περιλαμβάνει 

επιτελείο, μια ομάδα πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων, προσωπικό ασφαλείας, 

προσωπικό ιατρικής υποστήριξης, διερμηνείς, στρατιωτικούς παρατηρητές, 

και πολιτικό τμήμα. Το πολιτικό τμήμα των ομάδων αυτών περιλαμβάνει 

κυρίως πολιτικούς σύμβουλους και ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης195. Η 

αποστολή τους είναι η ανοικοδόμηση, η εκπαίδευση του τοπικού αστυνομικού 

και στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και οι επιχειρήσεις ασφάλειας στο 

πλαίσιο της προστασίας του πληθυσμού. Η παρουσία και μόνο πολιτικού 

προσωπικού στις ομάδες κάνει κάθε πολεμική προσπάθεια περίπλοκη, αφού 

είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις και θα πρέπει να τους παρέχεται συνεχής 

ασφάλεια. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, τα προβλήματά που εξ αρχής είχαν 

να αντιμετωπίσουν οι διοικητές των PRT είχαν να κάνουν με τις παθογένειες 

της πολικοστρατιωτικής συνεργασίας. Η ομάδα της περιοχής Γκαρντές 

διοικούμενη από τις ΗΠΑ επιχείρησε δίχως πρότερη συνεκπαίδευση των 

                                                 
194 .J. Williams: “Empire Lite Revisited NATO, Τhe Comprehensive Approach and State-building in 
Afghanistan”, International Peacekeeping, Vol 18, Isuue1, σελ 64-78 
195 Robbert J Bebber “ The Role of Provincial Reconstruction Teams (PRT) in Counterinsurgency 
Operations : Khost Province, Afghanistan” Small Wars Journal, 2008 
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μελών της. Κάποια σεμινάρια που έγιναν στο πολιτικό προσωπικό πριν την 

αποστολή τους ήταν ανεπαρκή και διαμόρφωσαν μια «ad hoc» κατάσταση 

επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα επικράτησε σύγχυση για τον ρόλο τους και την 

αποστολή τους καθώς και τις προτεραιότητές τους. Από την άλλη πλευρά, η 

βρετανική ομάδα που αναπτύχθηκε στο Μαζάρ-ε-Σαρίφ είχε συνεκπαιδευτεί 

και αναπτυχθεί συγκεντρωτικά και κατανόησε γρήγορα την αποστολή της και 

έτσι ανταποκρίθηκε άμεσα όταν της ζητήθηκε να υποστηρίξει ενέργειες όπως 

την εκπαίδευση της επαρχιακής αστυνομίας, τον αφοπλισμό πρώην 

αντιμαχομένων, και αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, εν αντιθέσει με 

την αντίστοιχη των ΗΠΑ που αντιμετώπισε σοβαρά εσωτερικά 

προβλήματα196. 

   Η ασυμμετρία στο επίπεδο απειλής κάθε περιοχής απεικονίσθηκε και στην 

εθνοτική σύνθεση των PRT197. Οι ανατολικές και νότιες περιοχές 

παρουσιάζουν πολλά προβλήματα ασφάλειας σε αντίθεση με τον βόρειο και 

κεντρικό τομέα. 198.Ως παράδειγμα αναφέρεται το Νεοζηλανδικό PRT στην 

περιοχή Μπαμιάν στο κέντρο του Αφγανιστάν και οι διαφορές του σε σχέση 

με αυτό των Καναδών στην Κανταχάρ στο νότο. Η περιοχή του Μπαμιάν 

χαρακτηρίζεται από εθνοτική ομοιογένεια και είναι η μοναδική διοικούμενη 

από γυναίκα κυβερνήτη, η οποία απολαμβάνει την ισχυρή υποστήριξη της 

κοινότητας. Το περιβάλλον ασφαλείας είναι σταθερό σε αντίθεση με την 

Κανταχάρ, όπου η παρουσία των Ταλιμπάν είναι έντονη, η επαρχιακή 

αυτοδιοίκηση είναι αδύναμη και η πολιτική κατάσταση τεταμένη. Ως 

αποτέλεσμα η λειτουργία των αντίστοιχων PRT επηρεάζεται έντονα. Και μόνο 

το στατιστικό δεδομένο των 40 νεκρών Καναδών σε σύγκριση με το μηδενικό 

ποσοστό των Νεοζηλανδών αρκεί να καταδείξει τις διαφορές στο βαθμό 

δυσκολίας199. 

   Μια ακόμα πρόκληση για τις ομάδες αυτές ήταν η σχέση τους με την 

κεντρική κυβέρνηση αλλά και τον τοπικό πληθυσμό. Υπήρξαν πολλές 

περιπτώσεις που  η κεντρική κυβέρνηση δεν είχε γνώση των δραστηριοτήτων 

                                                 
196 Michael J. McNerney “Stabilization and Reconstruction in Afghanistan : Are PRT a Model or a 
Muddle?” , Strategic Army Institute, σελ 39-41   
197 ibid 
198 Yuji Uesugi "Developing A Typology of Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan: A 
Comparative Study of PRT Initiative by Major Lead-Nations" Paper presented at the annual meeting 
of the ISA's 49th annual convention, bridging multiple divides, Hilton San Francisco, USA, Mar 26, 
2008 
199 http://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/english/art2.html 
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των PRT. Κάποιες φήμες περί της δράσης των ομάδων αυτών έφταναν στα 

αυτιά των κεντρικών αρχών, χωρίς όμως ουσιαστική ενημέρωση. Το 

φαινόμενο αυτό παρουσιάστηκε και σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό. 

Συνεντεύξεις που έγιναν τον Αύγουστο του 2008 αποκάλυψαν την άγνοια 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού σχετικά με την δράση και τους σκοπούς των 

PRT. Οι περισσότεροι τους έβλεπαν σαν ένα απλό στρατιωτικό  τμήμα ενώ 

άλλοι ως τον χορηγό για τους αναγκαίους πόρους που δεν μπορούν να έχουν 

από την κεντρική κυβέρνηση. Επιπλέον ο βαθμός αποδοχής τους από τις 

επαρχιακές αρχές βρέθηκε να ποικίλλει. Κάποιοι τις θεωρούσαν ως αναγκαίο 

και αποτελεσματικό τμήμα της επιχείρησης, ενώ άλλοι δεν επιθυμούσαν ούτε 

συνάντηση με αυτούς. Φάνηκε δηλαδή η ανάγκη επικοινωνιακής δράσης 

τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη του 

ρόλου τους200. 

    Μία από τις κύριες αποστολές των ομάδων ήταν η προστασία των 

κατοίκων από τους Ταλιμπάν. Η πραγματικότητα είναι ότι ιδιαίτερα στις νότιες 

και ανατολικές περιοχές η δράση των Ταλιμπάν είναι συνεχής, καθημερινή και 

ότι ποτέ δεν σταμάτησε. Στις περιοχές αυτές, τα τμήματα των τοπικών 

ομάδων ανοικοδόμησης μπορεί να επισκεφτούν κάποια περιοχή για μερικές 

ώρες, σχεδόν πάντα υπό το φως του ήλιου, και να συνομιλούν με τους 

κατοίκους, αλλά αμέσως μετά την αναχώρησή τους οι Ταλιμπάν επιστρέφουν 

και μαθαίνουν τα πάντα που έχουν ειπωθεί και γίνει201.  

    Οι αδυναμίες PRT από την σκοπιά της ολοκληρωμένης προσέγγισης  

σταχυολογούνται στην έλλειψη κοινού δόγματος επιχειρήσεων και 

οργάνωσης, με την κεντρική διοίκηση της ISAF να έχει αποτύχει να επιβάλλει 

συνεκτική δράση στους τομείς αυτούς. Επιπλέον οι εθνικοί περιορισμοί σε 

κανόνες εμπλοκής, ο ανεξάρτητος ρόλος που επιχείρησαν να αποκτήσουν τα 

πολιτικά τμήματα των ομάδων που ανέφεραν απευθείας στις κυβερνήσεις 

των χωρών τους, και η ανισόρροπη κατανομή πόρων που δεν εξασφάλιζε τη 

συνολική τους δράση αλλά την προβολή μεμονωμένων εθνών, υπογράμμιζαν 

τις αδυναμίες τους202. Επίσης ο επικοινωνιακός πυλώνας της ολοκληρωμένης 

                                                 
200 Terrence K Kelly, Nora Bensahel, Olga Oliker “Security Force Assistance in Afghanistan 
Identifying Lessons for Future Affords”, Rand Corporation, 2011,  
201 http://www.abc.net.au/foreign/content/2014/s3999139.htm 
202 Nima Abbaszadeh “Provincial Reconstruction Teams: Lessons and Recommendations”, Research 
Paper, Princeton,  Woodrow Wilson Scholol of Public and International Affairs, 2008,  σελ 7   
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προσέγγισης σε σχέση με την ενημέρωση για την δράση τους, έδειξε να 

υπολειτουργεί. 

    Η απόδοση των ομάδων ανοικοδόμησης στηρίχτηκε στο ποσοστό 

επιτυχίας της υλοποίησης του δόγματος της ολοκληρωμένης προσέγγισης σε 

εθνικό επίπεδο των κρατών μελών αλλά και συνολικά σε επίπεδο Νατοϊκής 

διάδρασης. Αδυναμία των κρατών μελών να επιτύχουν την υλοποίησή του 

αντανακλάται άμεσα σε αποτυχίες στο Νατοϊκό επίπεδο. Γραφειοκρατικά 

εμπόδια, χρηματοδοτικά κενά, αδυναμίες συνεργασίας με το πολιτικό κομμάτι 

της ομάδας, και αδυναμία υιοθέτησης διδαγμάτων από τις επιχειρήσεις, 

αποτέλεσαν καθημερινότητα που δεν ξεπεράστηκε ποτέ 203.  

 

4.13 Μοντέλο κεντρικής και επαρχιακής διακυβέρνησης      
     Το Αφγανιστάν δεν είχε ποτέ την στοιχειώδη οργάνωση του κράτους, 

τουλάχιστον στην μορφή με την οποία οι δυτικοί έχουμε την οργάνωση της 

κρατικής δομής κατά νου. Με μια μικρή αριθμητική εξαίρεση της μορφωμένης 

ελίτ της Καμπούλ204, δεν υπάρχει πραγματική εθνική συνείδηση στον 

Αφγανικό πληθυσμό. Σχεδόν κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του  «πολίτη του 

κράτους του Αφγανιστάν», αλλά προέχει η φυλετική ή εθνική του ταυτότητα. 

Οι διαφορές σε θρησκευτικό και πολιτισμικό τρόπο σκέψης και δράσης 

μεταξύ της προαναφερθείσας ελίτ και του υπολοίπου πληθυσμού σε 

συνδυασμό με την αρχική προσέγγιση μόνο αυτής της μερίδας του 

πληθυσμού από το δυτικό παράγοντα τα πρώτα χρόνια των επιχειρήσεων, 

οδήγησαν σε λανθασμένες επιλογές. Η χώρα δεν είχε ποτέ ουσιαστικά 

κεντρική κυβέρνηση και οι απόπειρες να αποκτήσει όπως την περίοδο 

ηγεσίας του Μπαμπράκ Καρμάλ την δεκαετία του 1980 ή ακόμα παλαιότερα 

το 1920 υπό τον βασιλιά Αμανουλάχ δεν ευοδώθηκαν205. Ο πληθυσμός του 

Αφγανιστάν ποτέ δεν ανέχθηκε κεντρική κυβέρνηση παρά μόνο επαρχιακή 

και φυλετική. Η διακυβέρνηση τα δύο χιλιάδες τελευταία χρόνια πήγαζε από 

παραδοσιακές και θρησκευτικές αρχές και αξίες. Το μοντέλο της συνθήκης 

της  Βεστφαλίας, όπως υφίσταται στο μυαλό κάθε σύγχρονου δυτικού, 

                                                 
203Μ.J. Williams “Empire Lite Revisited: NATO, Τhe Comprehensive Approach and State-building in 
Afghanistan”,   International Peacekeeping, Vol 18, Isuue1, σελ 64-78 

 
204 Μ.Chris Mason “The whole of reality solution for Afghanistan”, NATO Defense College, Rome 
June 2009 
205 Ibid 
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ουδέποτε βρήκε πρόσφορο έδαφος στο Αφγανιστάν. Οι κατά καιρούς 

εμίρηδες, σατράπηδες, βασιλιάδες και φύλαρχοι που διοικούσαν τα κομμάτια 

της γης που ονομάζουμε Αφγανιστάν εμπέδωσαν στην νοοτροπία του 

πληθυσμού μια διαφορετική μορφή διοικητικής κουλτούρας. Οι αρχές της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ήταν παντελώς άγνωστα στο 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Το παραδοσιακό κοινωνικό και διοικητικό 

μοντέλο στις αχανείς αφγανικές επαρχίες υποτασσόταν σε μία επαρχιακή 

φυλετική δομή οργάνωσης, όπου κάθε φυλή ουσιαστικά διοικούνταν από ένα 

οιονεί συμβούλιο γερόντων206. Αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης κυριαρχούσε 

και αναπαραγόταν επί εκατονταετίες. Σε ένα τέτοιοι περιβάλλον ξεκίνησαν την 

επιχείρηση τους οι ΗΠΑ και συνεχίζει το ΝΑΤΟ σήμερα. 

    Στενά συνδεδεμένο με τα παραπάνω είναι και η ατυχής επιλογή του όρου 

“επαρχία” στα μάτια των κατοίκων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν 

επαρχίες, ούτε άλλες διοικητικές γεωγραφικές υποδιαιρέσεις του Αφγανιστάν, 

παρά μόνο κάποιες γραμμές στον χάρτη που αναπαριστούν τα όρια ευθύνης 

των PRT. Στα μάτια των δυτικών που δημιούργησαν τις ομάδες αυτές, τα 

όρια αυτά αναπαριστούν κάτι ουσιαστικό, την διοικητική υποδιαίρεση ενός 

κράτους, όμως η άποψη του Αφγανού είναι διαφορετική. Στα μάτια του δεν 

σημαίνει τίποτα, είναι κάτι απόμακρο για την κουλτούρα του και τον τρόπο 

σκέψης του. Δεν υπάρχει Αφγανός που να θεωρεί ότι κατάγεται από την 

επαρχία Ζαμπούλ ή Πακίτα, έδρες των επαρχιακών ομάδων που δρουν στην 

περιοχή. Υπάρχουν τα όρια δράσης της φυλής του. Η προσπάθεια ανάδειξης 

των επαρχιών από τους δυτικούς προσκρούει στην άρνηση των κατοίκων να 

υιοθετήσουν ένα τέτοιο διοικητικό μοντέλο ιδιαίτερα υπό τις συνεχείς 

εκφοβιστικές  επισκέψεις των Ταλιμπάν στις περιοχές τους. H Βρετανική 

επιχείρηση στην επαρχία Χελμάντ το καλοκαίρι του 2009 κατέδειξε την 

αλλαγή τρόπου προσέγγισης του προβλήματος. Αφού έγινε εκκαθάριση της 

περιοχές από τους πυρήνες των Ταλιμπάν, τέθηκε το ζήτημα της ανάληψης 

της εξουσίας από μια επαρχιακή αρχή. Αυτό που γρήγορα αντιλήφθηκαν οι 

Βρετανοί ήταν ότι η επιβολή μιας και μόνο επαρχιακής εξουσίας δεν ήταν 

αποδεκτή, και αυτή ήταν εξάλλου η αιτία της αποτυχίας της προηγούμενης 

επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή. Η πρόταση του πολιτικού συμβούλου ήταν να 

αποφασίσει ο τοπικός πληθυσμός για το μοντέλο της επαρχιακής 
                                                 
206 Ibid 
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διακυβέρνησης. Πράγματι, μία κοινότητα αποφάσισε την εκπροσώπησή της 

από έναν ηγέτη, μία άλλη ανέδειξε μία επιτροπή γερόντων, ενώ μία τρίτη 

επέλεξε οι αποφάσεις να ορίζονται κατά την εβδομαδιαία συνάθροιση των 

ανδρών του χωριού. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι το μοντέλο αυτό ήταν 

το πλέον λειτουργικό και συνεχίστηκε η εφαρμογή του και σε άλλες 

περιοχές207.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
207 UK stabilization unit report Responding to stabilization challenges in hostile and insecure 
environments: Lessons identified UK stabilization unit-November 2010 



 

68 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
5.1 Εισαγωγή 
Στο τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας, θα συνοψιστούν τα όσα 

παρατέθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια με στόχο να καταλήξουμε σε 

ορισμένα συμπεράσματα και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που 

προέκυψαν κατά τη μελέτη του δόγματος της ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ποιό βαθμό το δόγμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης 

υλοποιήθηκε, τί αποτελέσματα απέδωσε, σε τί βαθμό τα αποτελέσματα αυτά 

προσέγγισαν τον σχεδιασμό, αν το όλο εγχείρημα μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως επιτυχημένο ή μη και ποιό το παρόν και η εκτιμώμενη εξελικτική πορεία 

του δόγματος. 

 

5.2 Γενικά Συμπεράσματα-Επίλογος 
    Ύστερα από 12 χρόνια επιχειρήσεων, η Συμμαχική αποστολή στο 

Αφγανιστάν έχει να επιδείξει επιτυχίες αλλά και αρκετές αποτυχίες. Την 

τελευταία πενταετία οπότε και  υλοποιείται το σχέδιο της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, το πρόσημο είναι θετικό. Οι όποιες αδυναμίες της συμμαχίας 

να αποτυπώσει πλήρως την ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πεδίο 

επιχειρήσεων του Αφγανιστάν, μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς 

παράγοντες.  

    Η αρχική, τουλάχιστον επιδερμική, αντιμετώπιση της κατάστασης τα πρώτα 

χρόνια των επιχειρήσεων υποθήκευσε σε μεγάλο βαθμό το μέλλον τους, 

δυσχεραίνοντας τα υφιστάμενα προβλήματα και επαυξάνοντας τις 

μελλοντικές απαιτήσεις. Εν συνεχεία, η χρονοβόρα εξελικτική πορεία της 

υιοθέτησης της ολοκληρωμένης προσέγγισης, εν απουσία συγκεκριμένου 

προσανατολισμού από το στρατηγικό στο τακτικό επίπεδο δημιούργησε ένα 

θολό τοπίο για τους επιχειρησιακούς διοικητές, με τα αποτελέσματα να 

φτάνουν ως και την παύση του τότε διοικητή της  ISAF Στρατηγού Μακ 

Κρύσταλ, όταν αυτός εναντιώθηκε στην απουσία ξεκάθαρου δόγματος 

επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 2010, ένα μόλις χρόνο μετά την τοποθέτησή του 

σε αυτήν τη θέση208. 

                                                 
208 Hew Strachan “Strategy or Alibi? Obama, Mc Crystal and the Operational Level of War”, Survival: 
Global Politics and Strategy,  σελ 157-182 
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    Σχετικά με την συνεργασία με εξωτερικούς δρώντες, διαφορετικές 

οργανώσεις με διαφορετικές προτεραιότητες και μεθόδους εργασίας και 

πολλές φορές με απροθυμία, καλούνται όχι απλώς να συνυπάρξουν αλλά να 

ακολουθήσουν κοινές γραμμές προς έναν κοινό τελικό σκοπό. Η υλοποίηση  

του δόγματος προϋποθέτει ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν οι παθογένειες και 

οι αντιφάσεις μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών που ουδέποτε 

συνεργάστηκαν στο παρελθόν μεταξύ τους και αυτό να αποδειχθεί όχι μόνο 

θεωρητικά, αλλά και στην πράξη. Ο επικυρίαρχος στρατιωτικός ρόλος λόγω 

του αυξημένου μπάτζετ, των ενισχυμένων λογιστικών δυνατοτήτων και της 

δυνατότητας να επιχειρεί σε αφιλόξενα περιβάλλοντα θα συνεχίσει να 

πυροδοτεί διαφωνίες και ανταγωνισμούς.  

     Η επιτυχής αντιμετώπιση ανταρτικών ομάδων, τμήμα και αυτό της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, εκτός όλων των άλλων έχει αποδειχθεί 

ιστορικά μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Στη Σρι Λάνκα διήρκησε τρεις 

δεκαετίες, στην Β.Ιρλανδία, σχεδόν έναν αιώνα209. Οι αντάρτες σχεδόν πάντα 

διαθέτουν χρόνο, πράγμα που δεν έχουν οι δυνάμεις αντιμετώπισης τους.  

    Σε ότι αφορά  το μοντέλο των τοπικών ομάδων ανοικοδόμησης, ο τακτικός 

βραχίονας του δόγματος, παρουσίασε πολλές αδυναμίες που αναλυθήκαν 

παραπάνω. Πολλές προτάσεις έγιναν για την ενίσχυση και αναμόρφωση των 

ομάδων αυτών, αλλά προσέκρουσαν στην πολιτική της διαδοχής της ηγεσίας 

τους, οπότε επαφίεται στην νέα αφγανική διοίκηση να αποφασίσει για το 

μέλλον τους. 

    Ως προς τις διχογνωμίες εντός του ίδιου του Βορειοατλαντικού συμφώνου, 

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί εθνικό οργανισμό, αλλά 

διεθνή  και αντικατοπτρίζει τις προσεγγίσεις και φιλοδοξίες των κρατών και 

των λαών τους. Η μετάλλαξή του από έναν περιφερειακό οργανισμό των 16 

μελών σε παγκόσμιο των 28, έφερε στην επιφάνεια τις δυσκολίες στην 

επίτευξη της αρχής της ομοφωνίας. Παρά τις αιτιάσεις ότι πρόκειται περί 

«μοναδικής κοινότητας αξιών» το ΝΑΤΟ έχει τόσες εσωτερικές 

διαφοροποιήσεις, όσες είναι και οι διαφορές στις εθνικές προτεραιότητες και 

πολιτισμικές αρχές εθνών όπως η Αλβανία, η Ισπανία η Νορβηγία, η Τουρκία, 

ο Καναδάς και η Λιθουανία. Οι υποχρεώσεις έναντι της συμμαχίας 

                                                 
209 M.J. Williams  The good war: NATO and the Liberal Conscience in Afghanistan, Palgrave 
Macmillan New York, 2011, σελ 116 
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αποδίδονται με διαφορετικό τρόπο από κάθε μέλος, όπως και τα όρια των 

κανόνων εμπλοκής για τον καθένα. Η τεράστια λίστα των εθνικών 

περιορισμών στην χρήση βίας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με το οποίο κάθε 

μέλος βλέπει την επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα, κράτη μέλη όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Ολλανδία και η Δανία έχουν εμπλακεί σε μεγάλης κλίμακας 

επιχειρήσεις πλάι με τις ΗΠΑ, ενώ η οι Γερμανοί, Ιταλοί και Ισπανοί απέφυγαν 

την στενή εμπλοκή μέσω  πολύπλοκων εθνικών περιορισμών. 

     Η μεγαλύτερη πρόκληση της ολοκληρωμένης προσέγγισης, το απόλυτο 

κριτήριο αξιολόγησης, θα είναι η κατάσταση της χώρας μετά την αποχώρηση 

των Νατοϊκών στρατευμάτων. Αν το στοίχημα της ασφάλειας και 

σταθερότητας κερδηθεί, με ανάλογη συνέχιση της ανάπτυξης στον οικονομικό 

τομέα και επαύξηση των κυβερνητικών δράσεων τότε θα έχουμε να λέμε για 

την απόλυτη επιτυχία του σχεδίου. Κάθε αποτυχία στην επίτευξη των 

επιμέρους στόχων θα αποτελέσει και σκιά. Ήδη ο εθνικός στρατός και η 

αστυνομία του Αφγανιστάν ανέλαβαν την ασφάλεια των προεδρικών εκλογών 

του 2014, ως πρώτο τεστ για την μετέπειτα πορεία τους. Από την άλλη 

πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τέλος του 2014, δεν σηματοδότησε και 

το οριστικό τέλος της εμπλοκής της συμμαχίας στη χώρα, αφού επιμέρους 

εκπαιδευτικές αποστολές και μεγάλος αριθμός στρατιωτικών συμβούλων θα 

συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον θα συνεχιστεί η 

χρηματοδότηση πλήθους προγραμμάτων ανάπτυξης στη χώρα με την 

συνεργασία πολλών φορέων, ΔΟ και ΜΚΟ. 

    Η εφαρμογή του δόγματος στο Αφγανιστάν αποτέλεσε ένα σημείο 

εκκίνησης για την μετεξέλιξη και βελτίωση του. Μέσα από την εφαρμογή του, 

το σπουδαιότερο ίσως δίδαγμα που η Συμμαχία εξήγαγε, ήταν ότι δεν 

υπάρχουν λύσεις «πακέτο» στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όπως 

η απλή αντιγραφή μεθόδων από παλαιότερες αποστολές απέτυχε, έτσι και η 

αντιγραφή του μοντέλου προσέγγισης του Αφγανιστάν σε άλλες περιοχές 

εμπλοκής θα έχει σοβαρές αδυναμίες και περιορισμούς. Η ιδιαιτερότητα της  

αποστολής στο Αφγανιστάν, που είχε να αντιμετωπίσει η Συμμαχία, την έκανε 

μοναδική. Το περιβάλλον και τα δεδομένα της συγκεκριμένης επιχείρησης 

είναι δύσκολο να συναντηθούν ακόμα και στην υποσαχάριο Αφρική ή σε άλλη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η ανάγκη προσαρμογής του δόγματος σε κάθε 

πιθανή περιοχή εμπλοκής θα είναι το στοίχημα της Συμμαχίας για το μέλλον.            
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Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι μελλοντικές δράσεις του 

ΝΑΤΟ θα επικεντρωθούν σε «αποτυχημένα» κράτη δηλαδή σε περιοχές 

όπου χώρες με αδύναμες ή ανύπαρκτες κυβερνήσεις θα αντιμετωπίζουν 

εσωτερικά προβλήματα τα οποία θα «εξάγουν» υπό την μορφή κάθε είδους 

υβριδικών απειλών. Οι απειλές αυτές, με τις πάμπολλες μορφές τους, 

εξελίσσονται με τόσο ταχύ ρυθμό, που μέχρι πρότινος τα μέσα καταστολής 

ήταν δύσκολο  να ακολουθηθούν. Η συντήρηση και αναπαραγωγή τους  

τροφοδοτείται από κάθε μορφής πολιτική και κοινωνική κακοήθεια στα 

προαναφερθέντα «αποτυχημένα» κράτη. Κακή διακυβέρνηση, ασθενή και 

διεφθαρμένα εκτελεστικά όργανα εξουσίας, χαμηλή ποιότητα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών δίνουν χώρο σε εξτρεμιστικές οργανώσεις να 

προσηλυτίσουν νέα μέλη. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί με τα 

σημερινά δεδομένα τον πλέον μελετημένο και μεθοδευμένο οδηγό 

αντιμετώπισής  τους, γιατί στοχεύει στη ρίζα τους, πλήττοντας  τον μηχανισμό 

λειτουργίας και στρατολόγησης νέων μελών. Οι κατασταλτικές δυνατότητες 

της Συμμαχίας συμπληρώνονται με τον προληπτικό χαρακτήρα της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης με τη μορφή της σωστής διακυβέρνησης, 

ανοικοδόμησης, αναμόρφωσης του τομέα ασφαλείας και της συνεργασίας με 

ΔΟ και ΜΚΟ όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

     Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σήμερα, μπορεί να ειπωθεί ότι η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν είναι το ιδανικό. Είναι μια διαρκής διαδικασία 

προσπαθειών και διαλόγου από πλήθος ετερόκλητων δρώντων με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα τη σωστή στιγμή. Μέσα από τις 

επιτυχίες και τις αποτυχίες των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν φάνηκε ότι δεν 

λειτουργεί πάντα, αλλά όταν λειτουργεί, λειτουργεί σωστά. Σίγουρα η 

Συμμαχία μπορεί να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι της βάλαμε δύσκολα. Η 

υλοποίηση ενός νέου δόγματος στο επιχειρησιακό περιβάλλον του 

Αφγανιστάν με τις τόσες ιδιαιτερότητες, ήταν από μόνο του αποτρεπτικός 

παράγοντας όχι μόνο επιτυχίας, αλλά και δοκιμής του. Δεδομένου όμως ότι 

παρήγαγε θετικά αποτελέσματα και διδάγματα τα οποία μελετώνται και 

αναπροσαρμόζονται, αποδεικνύει ότι ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος 

προσέγγισης του ζητήματος. 
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