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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ.	ΖΑΧΟΣ	

Ο	Ρόλος	του	ΝΑΤΟ	στη	Μεσόγειο.	

Προκλήσεις	και	Προοπτικές	στον	21ο	αιώνα	
	

	 Η	περιοχή	της	Μεσογείου	δεν	παύει	μέχρι	και	σήμερα	να	κρατά	αμείωτο	

το	ενδιαφέρον	των	μελετητών	των	διεθνών	σχέσεων.	Από	τα	κράτη	της	Νότιας	

Ευρώπης	ως	και	της	Βορείου	Αφρικής	και	Μέσης	Ανατολής	οι	μεταβολές	και	οι	

εξελίξεις	 σε	 πολιτικό-οικονομικό	 και	 στρατιωτικό	 επίπεδο	 είναι	 ραγδαίες.	 Οι	

επιπτώσεις	 των	 αλλαγών	 αυτών	 στη	 σταθερότητα	 της	 περιοχής	 έχουν	

αντίκτυπο	 στην	 ασφάλεια	 της	 Ευρώπης	 και	 της	 Δύσης	 γενικότερα.	 Μέσα	 σε	

αυτό	το	πλαίσιο	δε	θα	μπορούσε	να	απουσιάζει	η	Βορειοατλαντική	Συμμαχία	ως	

σημαντικός	 δρων	 στις	 πολιτικές	 και	 στρατιωτικές	 εξελίξεις.	 Το	 ΝΑΤΟ,	 ειδικά	

μετά	το	τέλος	του	Ψυχρού	Πολέμου,	κατέχει	 ίσως	τον	κεντρικότερο	ρόλο	στην	

κρίσιμη	αυτήν	περιοχή	που	βιώνει	συνεχείς	προκλήσεις	από	τρομοκρατικές	και	

εξτρεμιστικές	 οργανώσεις,	 από	 τον	 φόβο	 της	 εξάπλωσης	 των	 όπλων	 μαζικής	

καταστροφής,	από	την	πολιτική	ρευστότητα	στις	εν	λόγω	περιοχές,	ειδικά	μετά	

τη	 λεγόμενη	 Άραβική	 Άνοιξη,	 αλλά	 και	 από	 τις	 μακροχρόνιες	 περιφερειακές	

συγκρούσεις,	που	συχνά	απειλούν	την	περιοχή	με	τον	φόβο	της	κλιμάκωσης.	Η	

παρούσα	διπλωματική	εργασία	αποσκοπεί	στο	να	καταδείξει	τον	κομβικό	ρόλο	

του	 ΝΑΤΟ	 στην	 εύφλεκτη	 περιοχή	 της	 Μεσογείου.	 Να	 καταγράψει	 τις	

πρωτοβουλίες	 και	 δράσεις	 του,	 τη	 δράση	 των	 λοιπών	 περιφερειακών	 και	 μη	

οργανισμών	 και	 θεσμών,	 να	 αναλύσει	 τις	 προκλήσεις	 που	 καλείται	 να	

αντιμετωπίσει	 στην	 περιοχή	 η	 Συμμαχία,	 να	 αποτιμήσει	 τα	 μέχρι	 στιγμής	

αποτελέσματα	και	τις	προοπτικές	του	ΝΑΤΟ	στην	περιοχή	της	Μεσογείου.	
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	

	
Η	περιοχή	της	Μεσογείου	αποτελεί	μία	από	τις	περιοχές-πρόκληση	για	τη	

Βορειοατλαντική	Συμμαχία.	Δεν	είναι	μόνο	η	γειτνίαση	με	την	ευρωπαϊκή	ήπειρο	

και	την	ταραχώδη	Μέση	Ανατολή,	αλλά	και	το	γεγονός	ότι	με	την	πάροδο	των	

χρόνων	πάντα	προσφέρεται	ως	πεδίο	μαχών,	κυριολεκτικά	και	μεταφορικά,	για	

τις	εκάστοτε	μεγάλες	δυνάμεις	της	εποχής.			

Ο	Braudel	έχει	χαρακτηρίσει	τη	θάλασσα	της	Μεσογείου	πηγή	ενότητας	

και	συνοχής.	Ο	χρόνος	όμως	έχει	αποδείξει	ότι	ο	κόσμος	της	Μεσογείου	ανέκαθεν	

ήταν	πεδίο	αντιπαραθέσεων	και	αντιθέσεων	των	Μεγάλων	Δυνάμεων:	Ανατολή-

Δύση	 (Βυζάντιο	 εναντίον	 Ρώμης),	 Βορράς-Νότος	 (Χριστιανοί-Μουσουλμάνοι),	

αποικιοκράτες	και	αποικιοκρατούμενοι.	Ένα	σταυροδρόμι	των	τριών	ηπείρων:	

Ευρώπη,	Ασία	και	Αφρική.1	

Η	Μεσόγειος	 απασχολεί	 τους	 ερευνητές	 για	 ποικίλα	 ζητήματα,	 από	 την	

κλιματική	αλλαγή	ως	την	παράνομη	μετανάστευση,	τους	χρονίους	πολέμους,	την	

τρομοκρατία	 και	 τα	 όπλα	 μαζικής	 καταστροφής.	Πρόσφατα	 η	Αραβική	Άνοιξη	

αλλά	 και	 ο	 φόβος	 της	 κυριαρχίας	 του	 ισλαμικού	 χαλιφάτου	 υπενθυμίζουν	 τη	

στρατηγική	σημασία	της	περιοχής.	Η	σταθερότητα,	η	ασφάλεια	και	ειρήνη	στην	

περιοχή	συνδέονται	άμεσα	με	αυτήν	του	ευρωπαϊκού	χώρου.	Τα	γεγονότα	στη	

Λιβύη	 αλλά	 και	 πιο	 κάτω,	 στη	 Νότιο	 Αφρική	 με	 τις	 ορδές	 μεταναστών	 που	

καταφθάνουν	στην	Ευρώπη	μέσω	της	θάλασσας	της	Μεσογείου,	αποδεικνύουν	

το	ισχυρό	ενδιαφέρον	του	δυτικού	κόσμου	για	την	περιοχή.		

Διαχρονικά	 η	 ΜΕΝΑ	 καλείται	 να	 αντιμετωπίσει	 πολλές	 και	 διάφορες	

προκλήσεις.	 Άλλωστε,	 αυτό	 προκύπτει	 από	 την	 ίδια	 την	 περιοχή	 που	

χαρακτηρίζεται	 από	 πολιτικές,	 κοινωνικο-οικονομικές,	 πολιτιστικές	 διαφορές	

και	 ιδιαιτερότητες.	 Βάζοντας	 στο	 παιχνίδι	 και	 τις	 πολιτικές	 και	 στρατιωτικές	

διαφορές	 που	 κατά	 καιρούς	 εκδηλώνονται	 με	 τη	 μορφή	 του	 πολεμικού	

																																																								
1	 	F.	Braudel,	The	Mediterranean	and	the	Mediterranean	world	in	the	Age	of	
Philip	II,	New	York:	Harper	and	Row,	1972,	p.	14,	as	quoted	in	E.	B.	Ormanci,	
“Mediterranean	Security	Concerns	and	NATO’s	Mediterranean	Dialogue,”	paper	
submitted	to	the	North	Atlantic	Treaty	Organization	in	partial	fulfillment	of	the	
requirements	for	the	Individual	Research	Fellowship	for	the	Academic	Cycle	
1998/2000,	p.	12,	available	online	at	www.nato.int/acad/fellow/98-
00/ormanci.pdf	,	p.5.	
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φαινομένου,	 η	 Μεσόγειος	 μοιάζει	 ως	 μία	 φλεγόμενη	 αρένα.	 Δικαίως	 η	

στρατηγική	 της	 θέση,	 σταυροδρόμι	 ανατολής	 και	 δύσης,	 πύλη	 της	 Μέσης	

Ανατολής	αλλά	και	δίοδος	προς	την	Αφρική	και	την	Ευρώπη,	αποτελούσε	πάντα	

το	 πεδίο	 μάχης	 των	 Μεγάλων	 Δυνάμεων.	 Πάντα	 παρούσες	 στην	 περιοχή	

επιδίωκαν	 τη	 μεγαλύτερη	 δυνατή	 μερίδα	 από	 την	 πίτα	 της	 ισορροπίας	 της	

ισχύος,	 δυναμιτίζοντας	 πολλάκις	 το	 κλίμα	 αλλά	 και	 αποκλιμακώνοντας	 ακόμα	

περισσότερες	φορές	τις	εκρήξεις	στην	περιοχή.		

Η	 ύπαρξη	 πολλών	 διμερών	 διαφορών,	 το	 χρονίζον	 ισραηλινό-

παλαιστινιακό	 ζήτημα,	 η	 αραβο-ισραηλινή	 διένεξη,	 η	 ύπαρξη	 τρομοκρατικών	

ομάδων,	όπως	η	Χαμάς	και	η	Χεζμπολάχ,	η	αστάθεια	της	Αιγύπτου,	η	σημερινή	

κατάσταση	 στη	 Λιβύη,	 το	 κυπριακό	 ζήτημα,	 η	 ξέφρενη	 κατάσταση	 στη	 Συρία	

μετά	 την	 ανατροπή	 του	 Άσαντ,	 οι	 επιδιώξεις	 της	 Κίνας	 και	 της	 Ρωσίας	 στην	

περιοχή, 2 	με	 την	 τελευταία	 να	 επιδιώκει	 όσο	 το	 δυνατόν	 μεγαλύτερη	 και	

ισχυρότερη	παρουσία,	το	 ISIS,	η	κατάσταση	σε	 Ιράκ	και	Αφγανιστάν,	μετά	την	

απομάκρυνση	 των	 αμερικανικών	 στρατευμάτων,	 αποτελούν	 κάποια	 από	 τα	

προβλήματα	 που	 έχει	 να	 αντιμετωπίσει	 η	 ΒορειοΑτλαντική	 Συμμαχία	 στην	

περιοχή.	

Επομένως	θα	τονιστούν:	

• Η	παρουσία	 του	ΝΑΤΟ	στη	Μεσόγειο	 μέσα	από	 την	παρουσίαση	

των	δράσεων	και	των	πρωτοβουλιών	του,	

• Η	δράση	της	ΕΕ	και	λοιπών	περιφερειακών	και	μη	οργανώσεων.	Η	

συνεργασία	με	το	ΝΑΤΟ,	τα	αποτελέσματα	και	οι	προοπτικές	από	

τη	 δράση	 αυτών.	 Προτεραιότητες	 του	 ΝΑΤΟ	 στην	 περιοχή	 της	

Μεσογείου	

• Οι	 προκλήσεις	 και	 οι	 προοπτικές	 της	 περιοχής,	 που	 καλείται	 να	

αντιμετωπίσει	η	Συμμαχία.	Οι	στόχοι	και	οι	πολιτικές,	η	αποτίμηση	

της	μέχρι	τώρα	δράσης	και	το	μέλλον	αυτών.	

	

																																																								
2	 	Μετά	τη	Βαλτική	και	τη	Μαύρη	θάλασσα,	η	Ρωσία	έρχεται	να	‘ταράξει’	τα	
νερά	της	Μεσογείου	και	να	δοκιμάσει	τις	αντοχές	και	τις	κόκκινες	γραμμές	της	
Συμμαχίας	στην	περιοχή.	Βλ.	M.	Nordenman,	“Opinion:	Russia,	Middle	East	Will	
Define	NATO’s	Emerging	Maritime	Century”,	USNI	News,	13	July	2015,	
http://news.usni.org/2015/07/13/opinion-russia-middle-east-will-define-
natos-emerging-maritime-century		
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Πιο	αναλυτικά,	

Στο	 πρώτο	 κεφάλαιο	 γίνεται	 μία	 προσπάθεια	 παρουσίασης	 του	 ΝΑΤΟ	

στην	 περιοχή	 της	 Μεσογείου.	 Πότε	 άρχισε	 το	 ΝΑΤΟ	 να	 εστιάζει	 περισσότερο	

στην	 περιοχή	 αυτή	 και	 ποιοι	 οι	 λόγοι	 που	 μέχρι	 και	 σήμερα	 στρέφουν	 το	

ενδιαφέρον	αμείωτο	 εκεί.	 Στο	πλαίσιο	αυτό	γίνεται	παρουσίαση	των	δράσεων	

του	ΝΑΤΟ	με	κυριώτερο	τον	Μεσογειακό	Διάλογο.	Τα	βήματα,	οι	αποφάσεις	της	

Συμμαχίας	και	οι	πρωτοβουλίες	που	έχουν	φτάσει	τον	Διάλογο	στη	μορφή	που	

έχει	λάβει	σήμερα.	

Στο	δεύτερο	κεφάλαιο	δε	θα	μπορούσε	να	λείψει	η	ανάλυση	των	δράσεων	

που	 έχει	 λάβει	 η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 για	 την	 περιοχή	 της	 Μεσογείου.	

Λαμβάνοντας	υπόψη	το	γεγονός	ότι	τα	κράτη	της	Νοτίας	Ευρώπης	αποτελούν	

κράτη	της	Μεσογείου	και	πλήττονται	άμεσα	από	τις	όποιες	αλλαγές	λαμβάνουν	

χώρα	στην	περιοχή,	στο	κεφάλαιο	αυτό	παρουσιάζονται	όλες	οι	πρωτοβουλίες	

που	έχουν	ληφθεί	είτε	από	την	ΕΕ	είτε	από	κράτη	της	Ένωσης	για	τη	Μεσόγειο.	

Έτσι,	μέσα	από	την	παρουσίαση	των	δράσεων	από	τη	ΔυτικοΕυρωπαϊκή	Ένωση	

ως	και	την	Common	Security	and	Defense	Policy,	τον	ΟΑΣΕ	και	τον	5+5	Διάλογο,	

καταγράφονται	 οι	 τάσεις	 και	 οι	 σκοποί	 των	 κρατών	 της	 Ένωσης,	 οι	

προβληματισμοί	 και	 οι	 επιδιώξεις	 των,	 αλλά	 και	 τα	 αποτελέσματα	 που	

καταδεικνύουν	τις	δυνατότητες	της	Ένωσης	τόσο	ως	προς	την	περιοχή	όσο	και	

ως	προς	τη	σχέση	της	με	το	ΝΑΤΟ.			

Στο	 τρίτο	 κεφάλαιο	 γίνεται	 μία	 προσπάθεια	 αποτίμησης	 των	

προκλήσεων	και	προοπτικών	που	έχει	να	αντιμετωπίσει	το	ΝΑΤΟ	στη	Μεσόγειο	

τον	αιώνα	που	διανύουμε.	Η	μέχρι	στιγμής	δράση	του	τόσο	στην	περιοχή	αλλά	

και	στις	λοιπές	επιχειρήσεις	του,	είναι	ικανή	ώστε	να	δώσει	μία	εικόνα	ως	προς	

τα	πλεονεκτήματα	αλλά	και	τις	παθογένειες	της	Συμμαχίας	τις	οποίες	καλείται	η	

ίδια	 να	 καταπολεμήσει.	 Ωστόσο,	 η	 δράση	 του	 ΝΑΤΟ	 είναι	 μοναδική	 και	

ανυπέρβλητη	για	την	περιοχή,	πράγμα	που	καταδεικνύεται	από	τον	τρόπο	που	

προωθεί	τη	διεύρυνση	της	Συμμαχίας	στην	περιοχή	αλλά	και	από	τις	στοχεύσεις	

αυτής	για	το	μέλλον.		

Στο	 τέλος	 της	 παρούσης	 καταγράφονται	 κάποια	 συμπεράσματα,	 όπως	

αυτά	 αναδεικνύονται	 μέσα	 από	 τη	 βιβλιογραφία,	 σχετικά	 με	 τη	 μέχρι	 σήμερα	

δράση	του	ΝΑΤΟ.	Η	αποτίμηση	του	Μεσογειακού	Διαλόγου,	της	σημαντικότερης	

πρωτοβουλίας,	 κρίνεται	 ιδιαίτερα	βαρύνουσα,	ώστε	 να	 καταδείξει	 το	ποιες	 θα	
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πρέπει	 να	 είναι	 οι	 βελτιώσεις	 εντός	 της	 Συμμαχίας,	 προκειμένου	 να	

αντιμετωπίσει	 όσο	 το	 δυνατόν	 πιο	 αποτελεσματικά	 τις	 προκλήσεις	 στην	

περιοχή,	κρίσιμες	για	την	ασφάλεια	και	τη	σταθερότητα	όχι	μόνο	της	Μεσογείου,	

αλλά	και	τις	Δύσης	γενικότερα.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΡΩΤΟ	

	

Η	παρουσία	του	ΝΑΤΟ	στη	Μεσόγειο	

Πρωτοβουλίες	και	Δράσεις	

	
	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Στο	παρόν	κεφάλαιο	εξετάζεται	η	παρουσία	και	οι	δράσεις	του	ΝΑΤΟ	στη	

Μεσόγειο.	 Από	 τη	 Strategic	 Concept	 του	 1991	 ,	 τη	 δημιουργία	 του	

Μεσογειακού	 Διαλόγου	 το	 1994,	 ως	 και	 τη	 Σύνοδο	 του	 ΝΑΤΟ	 στην	

Κωνσταντινούπολη	 το	 2004	 και	 τις	 πολύ	 σημαντικές	 εξελίξεις	 που	

επέφερε	 για	 τον	 Διάλογο.	 Αναλύονται	 οι	 στόχοι	 και	 οι	 πολιτικές	 του	

Μεσογειακού	 Διαλόγου,	 η	 Operation	 Active	 Endeavour,	 τα	 φόρουμ,	 οι	

πρωτοβουλίες	και	η	εξέλιξη	της	Συμμαχίας	από	το	1991	ως	και	τη	Σύνοδο	

της	 Λισαβώνας.	 Η	 ανάλυση	 του	 σκεπτικού	 της	 Συμμαχίας,	 όπως	

διαφαίνεται	από	την	εξέλιξή	της,	και	οι	δράσεις	της	είναι	ενδεικτικά	για	να	

αντιληφθεί	κανείς	την	οπτική	που	διατηρεί	το	ΝΑΤΟ	για	την	περιοχή	αλλά	

και	 τις	 ιδιαιτερότητες	 της	 ίδιας	 της	 περιοχής	 που	 προκαλούν	 το	

ενδιαφέρον	του	ΝΑΤΟ	και	την	αναγκαιότητα	λήψης	δράσεων.		

	

Μετά	την	πτώση	της	ΕΣΣΔ,	τη	διάλυση	του	Συμφώνου	της	Βαρσοβίας	και	

το	 τέλος	ουσιαστικά	του	Ψυχρού	Πολέμου,	 το	ΝΑΤΟ	καλείται	 να	προσδιορίσει	

τον	λόγο	της	ύπαρξής	του.	Ποιος	ο	περαιτέρω	σχεδιασμός;	Ποιες	οι	προκλήσεις	

και	πώς	θα	τις	αντιμετωπίσει.	Συνειδητοποιεί,	λοιπόν,	ότι	πλέον	οι	προκλήσεις	
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ξεπερνούν	 το	 επίπεδο	 της	 συλλογικής	 άμυνας	 και	 έχουν	 να	 κάνουν	 με	 την	

αντιμετώπιση	 ενός	 νέου	 αναδυόμενου	 περιβάλλοντος	 που	 καλούνται	 να	

αντιμετωπίσουν	 σε	 περισσότερα	 μέτωπα:	 Ανατολική	 και	 Νοτιοανατολική	

Ευρώπη,	Μεσόγειος.	Ειδικά	η	περίπτωση	της	Μεσογείου	είναι	ξεχωριστή	για	τη	

Συμμαχία,	καθώς	περιλαμβάνει	από	τη	μία	τη	σύνδεση	με	την	ευρωπαική	ήπειρο,	

αφετέρου	την	πάντα	εύθραστη	κατάσταση	στη	Μέση	Ανατολή.3		

Η	περιοχή	της	Μεσογείου	προσέλκυε	το	ενδιαφέρον	από	την	εποχή	του	

Ψυχρού	Πολέμου	 ακόμα.	 Το	ΝΑΤΟ	 ήδη	 από	 τη	 δεκαετία	 του	 ’60	 εστίαζε	 στην	

περιοχή	αυτή	με	τη	δημιουργία	των	Expert	Working	Group	on	 the	Middle	East	

and	the	Maghreb,	και	αργότερα	σε	πιο	πολιτικό	επίπεδο,	δημιούργησε	το	Ad	Hoc	

Group	για	τη	Μεσόγειο.4	

Όμως,	καθώς	το	ΝΑΤΟ,	μετά	το	τέλος	του	Ψυχρού	Πολέμου,	προσπαθεί	

να	 βρεί	 τον	 βηματισμό	 του,	 η	 περιοχή	 της	 Μεσογείου	 για	 τις	 χώρες	 της	

Μεσογείου	και	παράλληλα	ανήκουσες	στην	ευρωπαϊκή	ήπειρο,	αποτελεί	ήδη	το	

προβληματικό	σημείο	στο	οποίο	επιθυμούν	η	Συμμαχία	να	αφιερώσει	μέρος	των	

δυνάμεών	 της.	 Έτσι,	 στις	 αρχές	 της	 δεκαετίας	 του	 1990,	 Ιταλία	 και	 Ισπανία	

πιέζουν	 το	 ΝΑΤΟ	 προς	 αυτήν	 την	 κατεύθυνση,	 ενόσω	 χώρες	 του	 ευρωπαϊκού	

βορρά	επθυμούν	την	εστίαση	της	Συμμαχίας	στην	εκεί	περιοχή.5	Ο	πόλεμος	του	

Κόλπου,	το	1991,	ήταν	μάλλον	ο	καταλύτης,	όπως	φάνηκε	και	από	την	Strategic	

Concept	 του	 1991, 6 	καθώς	 στρέφει	 το	 ενδιαφέρον	 στη	 σημασία	 της	 Ν.	

Μεσογείου	και	Μέσης	Ανατολής	ως	καθοριστικών	για	τη	σταθερότητα	και	την	

ειρήνη	των	Συμμάχων.	
																																																								
3	 	Y.	A.	Stivachtis	and	B.	Jones,	“NATO’s	Mediterranean	dialogue:	an	
assessment”,	Research	Institute	for	European	and	American	Studies	(RIEAS),	
Research	Paper	No.137,	November	2009,	pp.5-6.	
4	 	Th.	P.	D ̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	Hellenic	Foundation	for	European	and	Foreign	Policy,	2003,	
p.33.	
5	 	U.	N.	Cayan,	“NATO's	Mediterranean	Dialogue:	Challenges	and	Prospects”,	
Naval	Postgraduate	School	Monterey	CA,	2003,	p.18.	
6	 	“The	Allies	also	wish	to	maintain	peaceful	and	non-adversarial	relations	with	
the	countries	in	the	Southern	Mediterranean	and	Middle	East.	The	stability	and	
peace	of	the	countries	on	the	southern	periphery	of	Europe	are	important	for	the	
security	of	the	Alliance,	as	the	1991	Gulf	War	has	shown.	This	is	all	the	more	so	
because	of	the	build-up	of	military	power	and	the	proliferation	of	weapons	
technologies	in	the	area,	including	weapons	of	mass	destruction	and	ballistic	
missiles	capable	of	reaching	the	territory	of	some	member	states	of	the	Alliance.”	
North	Atlantic	Council,	7	November	1991,	par.	11,		as	quoted	in	Cayan,	p.18.	
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Η	 ισορροπία	 ισχύος,	 η	 πιθανότητα	 αύξησης	 της	 Σοβιετικής	 επιρροής,	 ο	

έλεγχος	 επί	 των	σοβιετικών	δραστηριοτήτων	στην	περιοχή	της	ΜΕΝΑ	(Middle	

East	 and	 North	 Africa)	 ήταν	 από	 τότε	 ζητήματα	 που	 απασχολούσαν	 τη	

Συμμαχία.	 Την	 περίοδο	 του	 Ψυχρού	 Πολέμου	 είχε	 γίνει	 κάποια	 προσπάθεια	

προκειμένου	 να	 ξεκινήσει	 ένας	 διάλογος	 για	 την	 περιοχή,	 αλλά	 το	 κλίμα	 του	

ανταγωνισμού	της	εποχής	τον	κατέστησε	αναποτελεσματικό.	Έτσι,	το	τέλος	του	

Ψυχρού	 Πολέμου	 πρόσφερε	 την	 απαιτούμενη	 δυναμική,	 απαραίτητη	 για	 να	

ξεκινήσει	 μία	 συνεργασία	 στην	 περιοχή,	 αποσκοπούσα	 στην	 αποτελεσματική	

αντιμετώπιση	των	προκλήσεων	της	Μεσογείου.7		

Ωστόσο	και	στη	μετά	Ψυχρό	Πόλεμον	εποχή	τα	πράγματα	εξακολουθούν	

να	μην	αλλάζουν.	Για	τον	λόγο	αυτό	και	στη	Σύνοδο	του	ΝΑΤΟ	στην	Ουάσιγκτον	

το	 1999	 επισημαίνεται	 η	 σημασία	 της	 Μεσογείου	 για	 την	 ασφάλεια	 της	

Ευρώπης.	Η	ασφάλεια	και	η	σταθερότητα	στη	Μεσόγειο	συνδέεται	με	 τις	 εξής	

δύο	 μορφές	 ασφαλείας:	 ‘hard	 security’,	 που	 έχει	 να	 κάνει	 με	 τρομοκρατία,	

εξάπλωση	των	όπλων	μαζικής	καταστροφής,	συγκρούσεις	και	‘soft	security’,	που	

έχει	να	κάνει	με	πολιτικο-οικονομικά	και	κοινωνικά	θέματα.8	

Σημαντική	στιγμή	στην	ιστορία	της	Συμμαχίας	είναι	αυτή	του	1991,	όταν	

στην	Strategic	Concept	δηλώνεται:	«η	σταθερότητα	και	η	ειρήνη	των	χωρών	της	

νότιας	 περιφέρειας	 της	 Ευρώπης	 είναι	 σημαντικές	 για	 την	 ασφάλεια	 της	

Συμμαχίας,	 όπως	 το	 1991	 έχει	 δείξει	 ο	 Πόλεμος	 του	 Κόλπου.	 Αυτό	 είναι	 πολύ	

περισσότερο,	λόγω	της	συσσώρευσης	στρατιωτικής	 ισχύος	και	της	εξάπλωσης	

των	 οπλικών	 τεχνολογιών	 στην	 περιοχή,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 όπλων	

μαζικής	καταστροφής	και	των	βαλλιστικών	πυραύλων,	ικανών	να	φθάσουν	στο	

έδαφος	 ορισμένων	 κρατών-μελών	 της	 Συμμαχίας».	 Ουσιαστικά	 πρόκειται	 για	

ξεκάθαρη	 στροφή	 από	 το	 ζήτημα	 της	 στρατιωτικής	 ασφαλείας	 σε	 εκδήλωση	

ανησυχίας	με	πολλαπλές	απειλές.9	

Στα	χρόνια	που	ακολούθησαν	της	Strategic	Concept	του	1991,	έχουμε	τη	

δήλωση	 των	 Υπουργών	 Εξωτερικών	 του	 ΝΑΤΟ,	 που	 το	 1994	 εξέφρασαν	 την	

επιθυμία	 τους	 για	 τη	 δημιουργία	 επαφών	 μεταξύ	 της	 Συμμαχίας	 και	 των	

																																																								
7	 	A.	Bin,	“The	Security	Dialogue	Towards	the	Mediterranean”,	Afers	
Internacionals,	núm.	49,	pp.	77-87,	p.77.	
8	 	Y.	A.	Stivachtis	and	B.	Jones,	p.6.	
9	 	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	p.33.	
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κρατών-μη	μελών	της	Μεσογείου.	Έτσι	ξεκίνησε	αρχικά	με	τις	πρώτες	έξι	χώρες,	

Αίγυπτο,	 Ισραήλ,	 Ιορδανία,	 Μαυριτανία,	 Μαρόκο,	 Τυνησία,	 ενώ	 το	 2000	

προστέθηκε	και	η	Αλγερία.	Επόμενος	σταθμός-χρονικά	το	1997,	στη	Σύνοδο	της	

Μαδρίτης,	 που	 ιδρύεται	 	 το	Mediterranean	Cooperative	Group,	 αποσκοπώντας	

στην	ανάληψη	της	πλήρους	ευθύνης	για	την	περιοχή	του	ΜΔ.10		

Η	 ίδρυση	 του	 Mediterranean	 Cooperation	 Group	 (MCG)	 θεωρείται	

σημαντική	για	το	κομμάτι	της	επέκτασης	του	πολιτικού	διαλόγου	με	τους	εξής	

τρεις	 τρόπους:	 1)	 Η	 Συμμαχία	 είχε	 ένα	 μόνιμο	 σώμα	 που	 ασχολείτο	 με	 τους	

μεσογειακούς	εταίρους,	2)	το	MCG	επιτρέπει	στα	κράτη-μέλη	της	Συμμαχίας	να	

έχουν	άμεση	 εμπλοκή	σε	 διμερείς	 διαβουλεύσεις	 (19	+	 1)	 με	 καθένα	από	 τους	

εταίρους	 της	 Μεσογείου,	 3)	 με	 το	 να	 παράσχει	 πρόσβαση	 σε	 ένα	 σώμα	 της	

Συμμαχίας	που	λειτουργεί	υπό	το	Βορειοατλαντικό	Συμβούλιο,	 το	MCG	αύξησε	

την	προβολή	της	Συμμαχίας	στα	μάτια	των	μεσογειακών	εταίρων.11	

	 Κλείνοντας,	 αξίζει	 να	 αναφερθούν	 τα	 εξής	 σχετικά	 με	 τον	 ΜΔ.	 Η	

πρωτοβουλία	αυτή	της	Συμμαχίας	δεν	έγινε	απρόσκοπτα.	Αφενός	το	τέλος	του	

Ψυχρού	Πολέμου	και	οι	προβληματισμοί	των	μελών	της	Συμμαχίας	σχετικά	με	το	

πού	 θα	 πρέπει	 στη	 συνέχεια	 να	 εστιάσει	 το	 ΝΑΤΟ,	 αφετέρου	 υπήρξε	 κάποια	

ασάφεια	 ως	 προς	 τους	 στόχους	 και	 το	 πού	 θα	 εστιάσει	 ο	 ΜΔ,	 αφού,	 όπως	

αναφέρθηκε	ανωτέρω,	 η	 Συμμαχία	παρέμενε	 επικεντρωμένη	στην	περιοχή	 της	

Κεντρικής	 και	 Ανατολικής	 Ευρώπης.	 Ωστόσο,	 η	 οπτική	 και	 τα	 πράγματα	

άλλαξαν,	όταν	το	ΝΑΤΟ	διαπίστωσε	την	επιτυχή	εφαρμογή	της	PfP,	η	οποία	είχε	

ξεκινήσει	 σχεδόν	 ένα	 χρόνο	 πριν	 τον	 Μεσογειακό	 Διάλογο.	 Η	 επιτυχία	 αυτή	

ουσιαστικά	 αποτέλεσε	 τον	 θεμέλιο	 λίθο	 αφού	 προσέφερε	 στο	 ΝΑΤΟ	 την	

αναγκαία	εμποιστοσύνη	για	την	εφαρμογή	του	ΜΔ.12	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
10	 D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	p.33-4.	
11	 	Cayan,	p.20.	
12	 	Cayan,	pp.19-20.	
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1.1. ΝΑΤΟ	Mediterranean	Dialogue	

	

Πρόκειται	για	μία	πρωτοβουλία	του	Βορειοατλαντικού	Συμβουλίου	που	η	

αρχή	 της	 τοποθετείται	 το	 1994.	 Η	 σημαντικότητα	 αυτής	 έγκειται	 στο	 ότι	

περιλαμβάνει	επτά	μη	κράτη-μέλη,	τα	εξής:	Αλγερία,	Αίγυπτο,	Ισραήλ,	Ιορδανία,	

Μαυριτανία,	Μαρόκο	και	Τυνησία.		

Σκοπός	 του	 ‘Μεσογειακού	 Διαλόγου’	 η	 συνεισφορά	 στην	 περιφερειακή	

αυτή	 σταθερότητα	 και	 ασφάλεια,	 η	 αλληλοκατανόηση,	 και	 η	 διάλυση	 των	

οποιωνδήποτε	εσφαλμένων	αντιλήψεων	σχετικά	με	το	ΝΑΤΟ	από	τις	χώρες	που	

περιλαμβάνονται	σε	αυτήν	την	πρωτοβουλία.	Βασικές	αρχές	του	ΝΑΤΟ	ως	προς	

τις	χώρες	συμμετοχής	είναι:	

- Non	discrimination,	αρχή		της	μη	διάκρισης,	αφού	σε	όλα	τα	μέλη	

προσφέρεται	η	ίδια	βάση	για	συνεργασία,	

- self-differentiation,	 που	 περιλαμβάνει	 σχεδιασμό	 βάσει	 των	

ειδικών	αναγκών	κάθε	κράτους	που	μετέχει	στον	Διάλογο.	

- Inclusiveness,	που	μεταφράζεται	στο	ότι	όλες	οι	χώρες	θα	πρέπει	

να	 βλέπουν	 τον	 εαυτό	 τους	 ως	 μετόχους	 σε	 αυτήν	 τη	

συνεργατική	προσπάθεια	

- Two-way	 engagement,	 που	 προϋποθέτει	 τη	 συνεισφορά	 των	

μελών	για	την	επιτυχή	έκβαση		

- Non-imposition,	 που	 συνεπάγεται	 την	 ελεύθερη	 βούληση	 των	

συμμετεχόντων	 στο	 αν	 θα	 θελήσουν	 να	 επεκτείνουν	 ή	 να	

συνεχίσουν	τη	συνεργασία	με	το	ΝΑΤΟ	

- Complementary	and	mutual	reinforcement,	που	περιλαμβάνει	μαζί	

και	 με	 άλλους	 θεσμούς	 ενέργειες	 συμπληρωματικές	 και	

ενισχυτικές	

- Diversity,	που	για	ακόμη	μια	φορά	αφορά	το	γεγονός	ότι	το	ΝΑΤΟ	

λαμβάνει	 υπόψη	 τις	 πιθανές	 πολιτικές,	 πολιτισμικές,	 πολιτικές	

ιδιαιτερότητες	των	εταίρων.13	

	

																																																								
13	 	NATO,	‘NATO	Mediterranean	Dialogue’,	13	February	2015,		
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_60021.htm	
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Οι	δραστηριότητες	είναι	αυτοχρηματοδοτούμενες,	ενώ	ο	χαρακτήρας	του	

Διαλόγου	 κινείται	 σε	 επίπεδο	 διμερές	 αλλά	 επιτρέπει	 και	 τις	 πολυμερείς	

συνόδους	 (NATO+1,	 NATO+7,	 NATO+n).	 Τέλος,	 αποτελείται	 από	 την	 πολιτική	

διάσταση	και	την	πρακτική	συνεργασία.	Σύμφωνα	με	την	πρώτη	διάσταση	που	

έχει	 και	 την	 ευθύνη	 όλων	 των	 δράσεων	 και	 δραστηριοτήτων.	 Η	 πρακτική	

διάσταση	 αφορά	 την	 ενίσχυση	 της	 συνεργασίας	 κυρίως	 στα	 ζητήματα	

ασφαλείας.	 Το	 στρατιωτικό	 πρόγραμμα	 περιλαμβάνει	 ασκήσεις,	 ακαδημαϊκές	

δραστηριότητες	κλπ.14	H	περαιτέρω	ενίσχυση	της	πολιτικής	διάστασης	αλλά	και	

της	πρακτικής	επήλθε	με	τη	σύνοδο	της	Κωνσταντινούπολης	το	2004,	όπου	και	

απεφασίσθη	αυξημένη	διαβούλευση	σε	πολυμερές	 και	 διμερές	 επίπεδο	και	 ad-

hoc	συναντήσεις	σε	 επίπεδο	σε	 επίπεδο	υπουργικό	ή	 και	 αρχηγών	κρατών.	 Σε	

επίπεδο	πρακτικό	απεφασίσθη	η	προώθηση	της	military-to-military	cooperation	

(ενεργή	 συμμετοχή	 σε	 γυμνάσια	 στην	 περιοχή,	 αντιμετώπιση	 τρομοκρατίας,	

αντιμετώπιση	κινδύνων	από	τα	όπλα	μαζικής	καταστροφής	κλπ).15	

Πιο	 αναλυτικά,	 η	 πολιτική	 διάσταση	 είναι	 το	 βασικό	 κομμάτι	 του	

Διαλόγου,	αφού	διά	αυτού	επιτυγχάνεται	η	αμοιβαία	οικοδόμηση	εμπιστοσύνης	

και	 διαλύονται	 οι	 λανθασμένες	 αντιλήψεις.	 Αποτελείται	 από	 τακτικές	 διμερείς	

πολιτικές	 συζητήσεις,	 που	 παρέχουν	 τη	 δυνατότητα	 εκτενών	 συζητήσεων	 επί	

των	 δραστηριοτήτων	 της	 Συμμαχίας,	 των	 προγραμμάτων	 που	 αφορούν	

εξωτερική	προσέγγιση	και	συνεργασία,	αλλά	και	τη	γενικότερη	προσέγγισή	της	

περί	 τη	 δημιουργία	 συνεργατικών	 δομών	 ασφαλείας.	 Δίνοντας	 έμφαση	 στον	

διάλογο,	το	ΝΑΤΟ	δίνει	ουσιαστική	βαρύτητα	στη	γνώμη	των	εταίρων	οι	οποίοι		

καλούνται	 να	μοιραστούν	 τις	 απόψεις	 τους	 με	 το	ΝΑΤΟ.	 Ειδικά	με	 την	 ίδρυσή	

του	το	MCG	καθίσταται	το	κατεξοχήν	υπεύθυνο	όργανο	για	τη	διεξαγωγή	των	

δραστηριοτήτων	 του	 ΜΔ,	 καθώς	 και	 για	 τις	 διμερείς	 πολιτικές	 συζητήσεις	 με	

τους	εταίρους.16		

Η	πρακτική	διάσταση	δημιουργήθηκε	αποσκοπώντας	στην	ενίσχυση	της	

πολιτικής.	Κεντρικό	σημείο	αυτής	είναι	το	MDWP,	Mediterranean	Dialogue	Work	

Program,	στο	 οποίο	 ετησίως	συγκεντρώνονται	 οι	 εργασίες.	 Αφού	 εγκριθεί	 από	 το	

																																																								
14	 	NATO,	‘NATO	Mediterranean	Dialogue’,	13	February	2015,			
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_60021.htm	
15	 	N.	de	Santis,	‘NATO’s	Outreach	to	and	Cooperation	with	Mediterranean	
Countries	through	the	Mediterranean	Dialogue’,	Med.2010,	pp.139-143,	pp.141-2.	
16	 	Cayan,	pp.24-5.	
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ΒορειοΑτλαντικό	 Συμβούλιο	 το	 πρόγραμμα	 υποβάλλεται	 στις	 χώρες	 του	 ΜΔ	 για	

εξέταση	 και	 παρατηρήσεις.	 Σημειώνεται,	 ότι	 το	 MDWP	 περιλαμβάνει	

δραστηριότητες	 που	 αφορούν	 την	 πληροφόρηση,	 την	 πολιτική	 σχεδιασμού	

έκτακτης	ανάγκης,	την	επιστήμη	και	το	περιβάλλον,	τη	διαχείριση	κρίσεων,	την	

αμυντική	πολιτική	και	στρατηγική,	την	καταπολέμηση	της	τρομοκρατίας	και	της	

εξάπλωσης	 των	 όπλων	 μαζικής	 καταστροφής	 κ.α.	 Επειδή	 η	 πληροφόρηση	

αποτελεί	 το	 κλειδί	 για	 την	 επιτυχία	 του	 ΜΔ,	 στο	 πρόγραμμα	 συμμετέχουν	

δημοσιογράφοι,	 ακαδημαϊκοί,	 γραφειοκράτες	 κλπ,	 ενώ	 προς	 αυτήν	 την	

κατεύθυνση	 κινείται	 και	 η	 δημιουργία	 των	 σημείων	 επαφής	 (Contact	 Point	

Embassies)	 με	 τις	 χώρες	 του	ΜΔ,	 προκειμένου	 να	 υπάρχει	 πλήρης	 επικοινωνία	

και	καταγραφή	των	σημείων	και	αποφυγή	παρανοήσεων	και	τριβής.	Τέλος,	το	

πρακτικό	 κομμάτι	 περιλαμβάνει	 και	 τη	 στρατιωτική	 διάσταση	 με	 επιλεγμένες	

στρατιωτικές	 δραστηριότητες	 εκπαίδευσης	 με	 επιμορφώσεις	 σε	 στρατιωτικές	

σχολές,	 ασκήσεις	 έρευνας	 και	 διάσωσης,	 θαλάσσιας	 ασφαλείας,	 peacekeeping,	

κλπ.17	

Οι	 πρώτες	 συνομιλίες	 για	 το	 περιεχόμενο	 του	 ΜΔ	 λαμβάνουν	 χώρα	 το	

1995,	οπότε	και	καλούνται	οι	πέντε	πρέσβεις	από	τις	χώρες	ενδιαφέροντος	για	

συνομιλίες	με	τον	ΓΓ	του	ΝΑΤΟ.		Σημαντικό	δε	είναι	να	τονιστεί	ότι	η	διαδικασία	

του	ΜΔ	έγινε	μετά	από	πιέσεις	που	ασκήθηκαν	από	Γαλλία,	Ιταλία	και	Ισπανία,	

λόγω	 της	 γειτνίασης	 αυτών	 με	 την	 περιοχή	 της	 Μεσογείου,	 οι	 οποίες	 και	

κατέδειξαν	 τα	 προβλήματα	 της	 περιοχής	 και	 τη	 σημασία	 της	 ύπαρξης	

σταθερότητας	 σε	 αυτήν.18	Τα	 γεγονότα	 της	 11ης	 Σεπτεμβρίου	 πρόσφεραν	 την	

ώθηση	για	την	υλοποίηση	της	ανωτέρω	πρότασης.	

Όπως	γίνεται	αντιληπτό	η	περιοχή	συνδέεται	άμεσα	με	την	αντίληψη	του	

ΝΑΤΟ	 για	 την	 ασφάλεια	 της	 Ευρώπης	 σε	 συνάφεια	 με	 την	 ασφάλεια	 και	

σταθερότητα	 στην	 περιοχή	 αυτήν,	 εξού	 και	 η	 αναβάθμιση	 που	 υπέστη	 στη	

Σύνοδο	 του	 ΝΑΤΟ	 το	 2004	 στην	 Κωνσταντινούπολη,	 όπου	 το	 πλαίσιο	 του	

																																																								
17	 	Cayan,	pp.25-8.	
18	 	D.	A.	Leurdijk,	“NATO’s	Mediterranean	Dialog.The	Emergence	of	a	Front	
Line	in	the	War	on	Terrorism”,	adapted	text	of	a	presentation	given	at	a	
symposium	entitled	‘Examination	of	the	Regions	of	Crisis	from	the	Perspectives	of	
Turkey,	NATO	and	the	European	Union,	and	their	Impacts	on	the	Security	of	
Turkey’,	organized	by	the	Turkish	General	Staff	in	Istanbul	on	May	27-28	2004,	
pp.1-3.	
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Διαλόγου	 ενισχύθηκε	 και	 επεκτάθηκε.19	Άλλωστε,	 η	 δράση	 του	 ΝΑΤΟ	 στην	

περιοχή	της	Μεσογείου	αγγίζει	την	περίοδο	του	Ψυχρού	Πολέμου.	Φαίνεται	ότι	η	

Συμμαχία	 παρουσίαζε	 ιδιαίτερη	 ευαισθησία	 για	 την	 περιοχή	 που	 ξεπερνά	 τον	

ανταγωνισμό	Ανατολής-Δύσης	της	περιόδου.	Από	τότε	άλλωστε	υπήρχε	ο	φόβος	

επέκτασης	της	επιρροής,	πολλώ	δε	μάλλον	της	στρατιωτικής	επιβολής	της	ΕΣΣΔ	

στην	περιοχή.20	

Η	 Strategic	 Concept	 του	 1999	 επίσης	 τόνιζε	 τη	 σημασία	 του	 Διαλόγου,	

καθώς	είχε	να	κάνει	με	μία	περιοχή	που	ήταν	στα	ενδιαφέροντα	της	Συμμαχίας	

και	συνέδεε	 την	ασφάλεια	της	Ευρώπης	με	 την	ασφάλεια	και	 τη	σταθερότητα	

στην	 περιοχή	 της	 Μεσογείου. 21 	Αντικατόπτριζε,	 επίσης,	 τη	 δέσμευση	 της	

Συμμαχίας	απέναντι	σε	μία	ευρύτερη	προσέγγιση	της	σημασίας	της	ασφαλείας	

αλλά	και	τις	προεκτάσεις	της	άμυνας,	που	έχουν	να	κάνουν	με	τους	τομείς	της	

πολιτικής,	 οικονομίας,	 κοινωνικών	 και	 περιβαλλοντικών	 παραγόντων.22 	Στο	

ανωτέρω,	λοιπόν,	πλαίσιο	και	έχοντας	υπόψη	ότι	οποιαδήποτε	αναταραχή	που	

θα	 οφείλεται	 στους	 ανωτέρω	 παράγοντες,	 όχι	 δηλαδή	 με	 όρους	 καθαρά	

ασφαλείας,	 αλλά	 θα	 αποτελούν	 ξεκάθαρες	 απειλές	 προς	 την	 ασφάλεια	 της	

Ευρω-Ατλαντικής	 περιοχής,	 εδράζεται	 και	 το	 ενδιαφέρον	 της	 Συμμαχίας	 στην	

περιοχή	της	Μεσογείου.	Για	τον	λόγο	αυτό	και	αποφασίσθηκε	η	ενίσχυση	τόσο	

της	πολιτικής	διάστασης	όσο	και	της	στρατιωτικής.	

Στο	σημείο	αυτό	αξίζει	να	γίνει	μία	αναφορά	στην	προ	11ης	Σεπτεμβρίου	

εποχή.	Όπως	αναφέρθηκε	ανωτέρω,	στο	ΜΔ	υπάρχει	η	πολιτική	και	η	πρακτική	

διάσταση	 και	 γενικά	 η	 όλη	 διαδικασία	 πήρε	 άλλες	 διαστάσεις	 μετά	 την	 11η	

Σεπτεμβρίου.	Στο	διάστημα	που	προηγήθηκε,	ο	ΜΔ	ήταν	σχετικά	επιτυχημένος.	

Χαρακτηριζόταν	 από	 διάλογο	 με	 τις	 χώρες	 της	 Μεσογείου,	 την	 επίβλεψη	 του	

προγράμματος	 και	 την	 περαιτέρω	 ανάπτυξη	 αυτού,	 επισκέψεις	 και	

διαβουλεύσεις,	σεμινάρια,	στρατιωτικές	δραστηριότητες	κλπ.23	Η	τρομοκρατική	

επίθεση	στην	καρδιά	του	δυτικού	κόσμου	μοιραία	επιτάχυνε	τις	εξελίξεις,	αφού	

																																																								
19	 	NATO,	‘NATO	Mediterranean	Dialogue’,	13	February	2015,		
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_60021.htm	
20	 	A.	Bin,	“Enhancing	NATO's	Mediterranean	Dialogue”,	NATO	Review,	
Spring	2003,		
http://www.nato.int/docu/review/2003/issue1/english/art4.html	
21	 	de	Santis,	p.140.	
22	 	Bin,	‘The	Security	Dialogue	Towards	the	Mediterranean,	p.80.	
23	 	Stivachtis	and	Jones,	p.11.	
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ουσιαστικά	 άλλαξε	 και	 το	 ανωτέρω	 πλαίσιο	 του	 ΜΔ,	 ώστε	 να	 ανταποκριθεί	

στους	νέους	κινδύνους	και	περιβάλλον	ασφαλείας.	Έτσι,	στη	σύνοδο	του	ΝΑΤΟ	

στην	 Πράγα	 το	 2002,	 η	 Συμμαχία	 αναβαθμίζει	 την	 πολιτική	 και	 πρακτική	

διάσταση	του	ΜΔ:	

	

«Επιβεβαιώνουμε	εκ	νέου	ότι	η	ασφάλεια	της	Ευρώπης	είναι	στενά	

συνδεδεμένη	με	την	ασφάλεια	και	τη	σταθερότητα	στην	περιοχή	της	

Μεσογείου.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 αποφασίζουμε	 να	 αναβαθμίσουμε	

ουσιαστικώς	 τις	 πολιτικές	 και	 πρακτικές	 διαστάσεις	 του	

Μεσογειακού	 μας	 Διαλόγου	 ως	 ένα	 αναπόσπαστο	 μέρος	 της	

συνεργατικής	 προσέγγισης	 της	 Συμμαχίας	 για	 την	 ασφάλεια.	 Στο	

πλαίσιο	 αυτό,	 ενθαρρύνουμε	 την	 ενίσχυση	 της	 έμπρακτης	

συνεργασίας	 και	 αποτελεσματικής	 αλληλεπίδρασης	 σε	 θέματα	

ασφαλείας	 κοινού	 ενδιαφέροντος,	 περιλαμβανομένων	 των	

ζητημάτων	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 τρομοκρατία,	 ανάλογα	 με	 την	

περίπτωση,	 όπου	 το	 ΝΑΤΟ	 μπορεί	 να	 προσφέρει	 προστιθέμενη	

αξία.»24	

	

Το	 2004	 στη	 Σύνοδο	 του	ΝΑΤΟ	στην	Κωνσταντινούπολη,	 επήλθαν	

αλλαγές	μείζονος	σημασίας.	Ας	 μην	 ξεχνάμε	ότι	 έχει	προηγηθεί	 η	 δεύτερη	

εισβολή	στο	Ιράκ	και	η	για	ακόμη	μια	φορά	ανάμειξη	των	ΗΠΑ-ΝΑΤΟ	στην	

περιοχή	της	Μέσης	Ανατολής,	δημιουργεί	ένα	εχθρικό	κλίμα	από	τους	λαούς	

της	περιοχής	προς	τη	Συμμαχία	και	κυρίως	τις	ΗΠΑ.	Η	πολιτική	του	ΝΑΤΟ	

σε	τέτοιες	περιστάσεις	αφορά	και	την	εικόνα	της	Συμμαχίας,	δλδ:	

	

«Η	 Συμμαχία,	 επίσης,	 σκοπεύει	 να	 διορθώσει	 τυχόν	 παρανοήσεις	

που	 μπορεί	 να	 έχουν	 προκύψει	 αναφορικά	 με	 τις	 δραστηριότητες	

του	 ΝΑΤΟ.	 Ειδικότερα,	 επιθυμεί	 να	 διαλύσει	 τον	 μύθο	 μιας	

Συμμαχίας	 που	 είναι	 σε	 αναζήτηση	 νέων,	 τεχνητών	 εχθρών.	 Και	

επιδιώκει	 να	 διαλύσει	 τους	 φόβους	 ότι	 η	 αναδυόμενη	 ευρωπαϊκή	

αρχιτεκτονική	ασφάλειας	μπορεί	να	εξαιρέσει	τους	νότιους	γείτονές	

																																																								
24	 	North	Atlantic	Council-Heads	of	State	and	Government	2002,	as	quoted	in	
Stivachtis	and	Jones,	p.13.	
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της.	Εν	ολίγοις,	 το	ΝΑΤΟ	θέλει	 να	φέρει	 ένα	τέλος	στην	 εικόνα	της	

Μεσογείου	 ως	 μίας	 νέας	 διαχωριστικής	 γραμμής.	 Παράλληλα,	

επιδιώκει	 να	βελτιώσει	 την	κατανόησή	της	 για	 τις	αντιλήψεις	περί		

ασφαλείας	και	τις	ανησυχίες	των	μεσογειακών	της	εταίρων.»25	

	

Έτσι,	 στη	 σύνοδο	 της	 Κωνσταντινούπολης	 υιοθετείται	 μία	 νέα	

πρωτοβουλία,	η	Istanbul	Cooperative	 Initiative,	η	οποία	αποσκοπεί	“στη	

μακροχρόνια	 παγκόσμια	 και	 περιφερειακή	 ασφάλεια	 και	 σταθερότητα”.26	

Από	 τους	 κύριους	 στόχους	 αυτής,	 προκειμένου	 να	 επιτευχθεί	 η	

σταθερότητα	 και	 ασφάλεια	 στην	 περιοχή,	 είναι	 η	 επίλυση	 της	 ισραηλινό-

παλαιστινιακής	 διένεξης,	 με	 την	 προώθηση	 της	 λεγόμενης	 two	 state	

solution,	 η	 επίτευξη	 συνομιλιών	 για	 τη	 διασφάλιση	 της	 ειρήνης	 μεταξύ	

Συρίας-Ισραήλ	και	Ισραήλ-Λιβάνου.27		

	 Με	 την	 Istanbul	 Cooperative	 Initiative	 ουσιαστικά	 η	 Συμμαχία	

αποβλέπει	στη	δημιουργία	αμοιβαία	επωφελών	διμερών	σχέσεων.	Για	τον	

λόγο	αυτό,	θεσπίζει	τις	εξής	αρχές:	

• Τη	 σημασία	 του	 να	 λαμβάνει	 υπόψη	 ιδέες	 και	 προτάσεις	 που	

προέρχονται	 από	 τις	 χώρες	 της	 περιοχής	 ή	 τους	 περιφερειακούς	

οργανισμούς,	

• Τονίζει	 ότι	 η	 πρωτοβουλία	 του	 ΝΑΤΟ	 είναι	 συνεργατική	

πρωτοβουλία	 που	 βασίζεται	 σε	 κοινή	 κυριαρχία	 (joint	 ownership)	

και	αμοιβαία	συμφέροντα	του	ΝΑΤΟ	και	 των	χωρών	της	περιοχής,	

λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	 ποικιλομορφία	 και	 τις	 συγκεκριμένες	

ανάγκες	εκάστου,	

• Μπορεί	 να	 είναι	 ξεχωριστή	 αυτή	 η	 πρωτοβουλία,	 αλλά	 λαμβάνει	

υπόψη	 και	 συμπληρώνει	 και	 άλλες,	 περιλαμβανομένων	 και	 αυτών	

από	άλλους	οργανισμούς	όπως,	G8,	EU,	OSCE.	Επίσης,	θα	πρέπει	να	

																																																								
25	 	Bin,	“Enhancing	NATO's	Mediterranean	Dialogue”,	
http://www.nato.int/docu/review/2003/issue1/english/art4.html	
26	 	NATO,	“Istanbul	Cooperation	Initiative”,	NATO	Policy	document,	8	March	
2007,	http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-
cooperation.htm	
27	 NATO,	“Istanbul	Cooperation	Initiative”,	NATO	Policy	document,	8	March	
2007,			http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-
cooperation.htm	
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είναι	συμπληρωματική	στον	ΜΔ	ενώ	θα	μπορούσε	και	να	εφαρμόσει	

lessons	learned,	μηχανισμούς	και	εργαλεία	από	άλλες	πρωτοβουλίες,	

όπως	για	παράδειγμα	η	Partnership	for	Peace.	

• Εφιστά	την	προσοχή	στην	ανάγκη	πρακτικής	συνεργασίας	σε	τομείς	

που	μπορεί	να	κερδίσει,	όπως	στον	τομέα	της	ασφάλειας.	

• Η	ανάγκη	αποφυγής	μη	κατανόησης	του	σκοπού	της	πρωτοβουλίας,	

η	οποία	δεν	έχει	σκοπό	να	οδηγήσει	είτε	σε	ένταξη	στο	ΝΑΤΟ	/	EAPC	

/	PfP,	να	παράσχει	εγγυήσεις	για	την	ασφάλεια,	ή	να	χρησιμοποιηθεί	

για	 να	 δημιουργήσει	 μια	 πολιτική	 συζήτηση	 για	 θέματα	 που	 είναι	

καταλληλότερα		προς	συζήτηση	σε	άλλα	φόρα.28	

	

Η	Lisbon	 Concept	 του	 2010,	 που	 υιοθετήθηκε	 στη	 σύνοδο	 του	ΝΑΤΟ	

στη	Λισαβώνα,	είχε	αντίκτυπο	στο	Διάλογο	για	τη	Μεσόγειο.	Υπενθυμίζεται	ότι		

με	 την	 υιοθέτηση	 του	 “Strategic	 Concept	 for	 the	 Defense	 and	 Security	 of	 the	

Members	 of	 the	 North	 Atlantic	 Treaty	 Organisation”29	η	 Συμμαχία	 έθεσε	 την	

αλλαγή	 και	 τη	 μεταρρύθμιση	 εαυτής	στη	 μετά	Ψυχρόν	Πόλεμον	 εποχή,	 καθώς	

προχωρά	 πέρα	 από	 την	 έννοια	 της	 αμυντικής	 συμμαχίας	 σε	 μία	 που	 θα	

διασφαλίζει	 την	 ασφάλεια	 των	 μελών	 της	 με	 παγκόσμια	 προοπτική	

(τρομοκρατία,	 όπλα	 μαζικής	 καταστροφής,	 κυβερνοεπιθέσεις,	 απειλές	 στην	

τροφοδοσία	 ενέργειας).	 Ουσιαστικά	 το	 ΝΑΤΟ	 υιοθετεί	 μία	 προσέγγιση	

δημιούργιας	κρατών-εταίρων	σε	παγκόσμια	εμβέλεια,	που	μεταφράζεται	και	σε	

ευκαιρία	 προς	 τα	 κράτη	 συνεργασίας	 στη	 Μεσόγειο	 με	 άλλες	 περιοχές	 για	

παράδειγμα	ή	και	για	στενότερη	συνεργασία	με	την	Ευρώπη.30	

Πιο	αναλυτικά,	η	Strategic	Concept,	2010	εξελίσσει	τη	Συμμαχία	και	την	

οδηγεί	στην	επόμενη	φάση	έτσι	«ώστε	να	εξακολουθεί	να	είναι	αποτελεσματική	

																																																								
28	 NATO,	“Istanbul	Cooperation	Initiative”,	NATO	Policy	document,	8	March	
2007,	http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-
cooperation.htm	
29	 	NATO,	“Strategic	Concept	For	the	Defence	and	Security	of	The	Members	
of	the	North	Atlantic	Treaty	Organisation”		Adopted	by	Heads	of	State	and	
Government	in	Lisbon,	Active	Engagement,	Modern	Defence,	available	at:	
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf		
30	 	R.	Aliboni,	“The	New	NATO	Strategic	Concept	and	the	Mediterranean”,	
Med.2011,	pp.158-161	
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σε	ένα	μεταβαλλόμενο	κόσμο,	από	νέες	απειλές,	με	νέες	δυνατότητες	και	νέους	

εταίρους»31.	Έτσι,		

• Επιβεβαιώνει	 τους	 υπάρχοντες	 δεσμούς	 μεταξύ	 των	 εθνών	 μας	

ώστε	να	υπερασπιστούν	το	ένα	το	άλλο	κατά	την	επίθεση,	ακόμη	

και	έναντι	νέων	απειλών,		

• Υπάρχει	 δέσμευση	 για	 την	 πρόληψη	 των	 κρίσεων,	 τη	 διαχείριση	

των	συγκρούσεων	και	τη	σταθεροποίηση	καταστάσεων	μετά	από	

συγκρούσεις,	 καθώς	 και	 στενότερη	 συνεργασία	 με	 τους	 διεθνείς	

εταίρους	μας,	όπως	Ηνωμένα	Έθνη	και	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,		

• Προσφέρει	 στους	 εταίρους	 σε	 όλο	 τον	 κόσμο	 περισσότερη	

πολιτική	δέσμευση	με	τη	Συμμαχία,		

• Δεσμεύει	 το	 ΝΑΤΟ	 στον	 στόχο	 της	 δημιουργίας	 των	

προϋποθέσεων	 για	 έναν	 κόσμο	 χωρίς	 πυρηνικά	 όπλα	 -	 αλλά	 και	

στο	 ότι	 το	 ΝΑΤΟ	 θα	 παραμείνει	 πυρηνική	 συμμαχία,	 εφ	 'όσον	

υπάρχουν	πυρηνικά	όπλα	στον	κόσμο,		

• Επαναλαμβάνει	τη	σταθερή	δέσμευσή	μας	για	να	μείνει	το	ΝΑΤΟ	

ανοιχτό	 σε	 όλες	 τις	 ευρωπαϊκές	 δημοκρατίες	 που	 πληρούν	 τα	

κριτήρια	της	ένταξης,	

• Δεσμεύει	 το	ΝΑΤΟ	στο	 να	προβαίνει	 σε	 μεταρρυθμίσεις	ώστε	 να	

δημιουργείται	 μια	 πιο	 αποτελεσματική,	 αποδοτική	 και	 ευέλικτη	

Συμμαχία,	 ώστε	 να	 είναι	 ανταποδοτικά	 τα	 χρήματα	 που	

επενδύουν	οι	φορολογούμενοι	στην	άμυνα.32	

	

	

	

																																																								
31	 	ΝΑΤΟ,	‘“Strategic	Concept	For	the	Defence	and	Security	of	The	Members	
of	the	North	Atlantic	Treaty	Organisation”	Adopted	by	Heads	of	State	and	
Government	in	Lisbon,	available	at:	
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120203
_strategic-concept-2010-eng.pdf			
32	 	ΝΑΤΟ,	‘“Strategic	Concept	For	the	Defence	and	Security	of	The	Members	
of	the	North	Atlantic	Treaty	Organisation”	Adopted	by	Heads	of	State	and	
Government	in	Lisbon,	available	at:	
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120203
_strategic-concept-2010-eng.pdf				
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1.2.	Operation	Active	Endeavour	

	

	

Σκοπός	 της	 Operation	 Active	 Endeavour	 είναι	 οι	 περιπολίες	 και	 η	

παρακολούθηση	 της	 περιοχής	 της	 Μεσογείου.	 Μετά	 τα	 τραγικά	 γεγονότα	 της	

11ης	 Σεπτεμβρίου,	 το	ΝΑΤΟ	απαντά	με	 αυτήν	 την	 ενέργεια,	 αποσκοπώντας	 να	

αντιμετωπίσει,	 να	 αποτρέψει	 και	 να	 προστατέψει	 απέναντι	 σε	 οποιαδήποτε	

τρομοκρατική	 ενέργεια.	 Κράτη-	 μέλη	 και	 οι	 χώρες	 του	 Διαλόγου	 στηρίζουν	

αυτήν	 τη	 δραστηριότητα.	 Έτσι,	 νατοϊκές	 δυνάμεις	 εντοπίζουν	 και	 ελέγχουν	

ύποπτα	πλοία,	επιδιώκοντας	να	ανακόψουν	δράσεις	σχετικές	με	την	εξάπλωση	

και	 το	 λαθρεμπόριο	 όπλων	 μαζικής	 καταστροφής.	 Παρελκόμενο	 θετικό	

αποτέλεσμα	αυτής	της	δραστηριότητας,	η	προστασία	του	θαλασσίου	εμπορίου	

αλλά	και	των	ενεργειακών	πόρων	που	μεταφέρονται	προς	την	Ευρώπη	από	τις	

περιοχές	αυτές.	Από	τα	κράτη-μέλη	που	κατά	κύριο	λόγο	συνδράμουν,	είναι	οι:	

Ελλάδα,	 Ιταλία,	 Ισπανία	 και	 Τουρκία.33	Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 Γεωργία	 και	

Αλβανία,	ως	μέλη	του	ΝΑΤΟ	στην	Partnership	for	Peace,	συζητούν	επίσης	με	τη	

Συμμαχία	για	το	πώς	θα	συνδράμουν	και	αυτές	με	τη	σειρά	τους,	ενώ	Ρωσία	και	

Ουκρανία	 έχουν	 οριστικοποίησει	 συμφωνίες	 με	 τη	 Συμμαχία	 για	 να	 στηρίξουν	

την	Active	Endeavour,	μαζί	με	μέλη	του	Ρωσικού	Στόλου	της	Μαύρης	Θάλασσας	

που	ενώνουν	και	αυτές	τις	δυνάμεις	τους	τον	Φεβρουάριο	του	2006.34		

Το	2009	η	Στρατιωτική	Επιτροπή	προχώρησε	σε	αναθεώρηση	της	Ιδέας	

των	Επιχειρήσεων	και	υπογράμμισε	δύο	παράγοντες:	την	ανάγκη	για	περαιτέρω	

ενίσχυση	 της	 ανταλλαγής	 πληροφοριών	 μεταξύ	 του	 ΝΑΤΟ	 και	 των	 άλλων	

φορέων	 της	 περιοχής;	 το	 γεγονός	 ότι	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις,	 η	 επιχείρηση	

παρεμποδίζεται	 από	 την	 έλλειψη	 συναίνεσης	 για	 τη	 διεξαγωγή	 ελέγχων	 επί	

ύποπτων	σκαφών.	Επιπλέον,	 το	2010	εγκρίνεται	 το	Επιχειρησιακό	Σχέδιο	που	

μεταφράζεται	 σε	 μία	 αλλαγή	 της	 Επιχείρησης	 Activer	 Endeavour,	

																																																								
33	 	NATO,	“Operation	Active	Endeavour”,	26	March	2015,	
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm	
34	 	D.	McKeeby,	“NATO's	"Active	Endeavor"	Operation	Safeguards	the	
Mediterranean”,	IIP	Digital,	7	November	2006,	
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2006/11/20061107103535i
dybeekcm0.2729456.html#axzz3d3kV9Bsm	
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χρησιμοποιώντας	δίκτυο	για	τις	επιχειρήσεις,	επιδιώκοντας	παράλληλα	και	την	

ενίσχυση	της	συνεργασίας	με	χώρες	μη	μέλη	του	ΝΑΤΟ	και	διεθνών	οργανισμών,	

προκειμένου	να	βελτιωθεί	η	επίγνωση	της	θαλάσσιας	κατάστασης.	35	

	

	

	

	

1.3.	The	NATO	PA	Mediterranean	and	Middle	East	Special	Group	(GSM)	

	

	

Πρόκειται	για	ένα	φόρουμ	για	τους	βουλευτές	προερχομένους	από	τις	χώρες	

του	 ΝΑΤΟ	 και	 την	 περιοχή	 της	 Μέσης	 Ανατολής	 και	 της	 Βόρειας	 Αφρικής	

(MENA),	 προκειμένου	 να	 συζητήσουν	 θέματα	 πολιτικής	 και	 ασφάλειας	 και	 να	

ενισχυθεί	 η	 συνεργασία	 αυτών.	 Ξεκίνησε	 το	 1996	 ως	 επίσημος	 πλέον	

μηχανισμός	 αντιμετώπισης	 των	 περιφερειακών	 προκλήσεων,	 αν	 και	 το	 ΝΑΤΟ	

ΡΑ	 είχε	 ουσιαστικά	 από	 το	 1990	 εμπλακεί	 σε	 συζητήσεις	 με	 τις	 χώρες	 της	

περιοχής	 της	ΜΕΝΑ.	 Η	 θεματολογία	 με	 την	 οποία	 κυρίως	 ασχολείται	 αυτό	 το	

Γκρουπ,	αφορά:		

• Όλα	 τα	 θέματα	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 ασφάλεια	 στην	 περιοχή	 της	

Μεσογείου,	της	Μέσης	Ανατολής	και	της	Αραβικής	Χερσονήσου.	

• Πρακτικές	συνεργασίας	για	την	ασφάλεια	μεταξύ	των	χωρών	μελών	του	

ΝΑΤΟ	και	των	εταίρων	τους	από	τη	Μέση	Ανατολή	και	τη	Βόρεια	Αφρική.	

• Εξελίξεις	 στον	 	 ΜΔ	 του	 ΝΑΤΟ	 και	 της	 Πρωτοβουλίας	 Συνεργασίας	 της	

Κωνσταντινούπολης,	 με	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στα	 θέματα	 που	 αφορούν	

άμεσα	τους	εθνικούς	βουλευτές.	

• Τη	 δυναμική	 της	 πολιτικής	 αλλαγής	 στην	 περιοχή	 και	 τις	 πιθανές	

επιπτώσεις	στην	οικονομία,	την	κοινωνία	και	την	ασφάλεια.	

• Τη	 Θρησκεία	 και	 τις	 πολιτιστικές	 δυνάμεις	 που	 διαμορφώνουν	 τις	

εξελίξεις	 στην	 περιοχή	 και	 τις	 σχέσεις	 της	 περιοχής	 με	 τις	 χώρες	 των	

Συμμάχων.	

																																																								
35	 	NATO,	“Operation	Active	Endeavour”,	26	March	2015,		
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm	
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• τις	κοινές	προκλήσεις	όπως:	η	ενεργειακή	ασφάλεια,	η	μετανάστευση,	το	

περιβάλλον	και	η	οικονομική	ανάπτυξη.36	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
36	 	NATO	Parliamentary	Assembly,	‘The	Mediterranean	and	Middle	East	
Special	Group	(GSM)”,	http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=1917		
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2	
	

Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	Οργανισμοί	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΕΕ	ΚΑΙ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	

	

	

Η	 περιοχή	 της	Μεσογείου	 αποτελεί	 κατεξοχήν	 μέρος	 των	 ενδιαφερόντων	

αλλά	 και	 των	 προβλημάτων	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης.	 Στενές	 σχέσεις	

μεταξύ	 ΕΕ	 και	 κρατών	 της	Μεσογείου	 διατηρούνται	 για	 πολλούς	 λόγους:	

πολιτικούς,	 οικονομικούς,	 πολιτιστικούς,	 αλλά	 και	 για	 λόγους	 ασφαλείας.	

Στο	παρόν	κεφάλαιο	γίνεται	μια	προσπάθεια	καταγραφής	των	κυριωτέρων	

πρωτοβουλιών	 είτε	 της	 Ένωσης,	 είτε	 σημαντικών	 κρατών	 της	 Ευρώπης.	

Από	 τη	 Διαδικασία	 της	 Βαρκελώνης	ως	 και	 τη	 σημαντική	 προσφορά	 του	

ΟΑΣΕ,	 οι	 διάφοροι	 οργανισμοί	 και	 θεσμοί	 αγγίζουν	 και	 προσπαθούν	 να	

επιλύσουν	 τα	 δύσκολα	 προβλήματα	 της	 περιοχής,	 ευρισκόμενοι,	 ως	

οφείλουν,	σε	συνεργασία	και	με	τη	Βορειοατλαντική	Συμμαχία.	
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Η	 περιοχή	 της	 Μεσογείου	 αυτονοήτως	 αγγίζει	 πρωτίστως	 την	 ΕΕ	 ως	

μέρος	του	ενδιαφέροντός	της	και	των	ενεργειών	που	επιβάλλεται	να	αναλάβει	

προκειμένου	να	διασφαλίσει	την	ειρήνη	και	σταθερότητα,	καθώς	οποιαδήποτε	

αλλαγή	 λαμβάνει	 χώρα	 στην	 περιοχή,	 τις	 συνέπειές	 της	 υφίσταται	 πρώτα	 η	

ευρωπαϊκή	ήπειρος	και	συνεπώς	και	οι	δυτικές	δομές	ασφαλείας.	

Ιστορικές	 και	 πολιτικές	 σχέσεις	 είναι	 πολλές	 μεταξύ	 κρατών-μελών	 της	

ΕΕ	 και	 χωρών	 της	 Μεσογείου:	 Ισπανία	 με	 ΒΔ	 Αφρική,	 Ιταλία-Λιβύη,	 Γαλλία-

Αλγερία,	 Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος.	 Υπενθυμίζεται	 το	 πρώιμο	 ήδη	 ενδιαφέρον	

της	 Δυτικοευρωπαϊκής	 Ένωσης	 για	 την	 περιοχή.	 Και	 όχι	 μόνο,	 αφού	 η	 WEU	

επέδειξε	και	ζωηρό	ενδιαφέρον	για	τη	δημιουργία	μίας	ευρωπαϊκής	άμυνας	για	

τη	Μεσόγειο,	με	τη	συγκρότηση	των	Eurofor	and	Euromarfor	δυνάμεων	που	θα	

χρησιμοποιούνται	 για	 ανθρωπιστικές	 αποστολές	 και	 διασώσεις,	 επιχειρήσεις	

peacekeeping,	 αποστολές	 για	 την	 επιβολή	 της	 ειρήνης	 και	 τη	 διαχείριση	

κρίσεων.	 Έτσι,	 λοιπόν,	 το	 Συμβούλιο	 των	 Υπουργών	 στις	 15	Μαϊου	 του	 1995	

αποφασίζει	για	τη	συγκρότηση	αυτών	των	δύο	δυνάμεων,	χερσαία	και	θαλάσσια	

αντιστοίχως,	 καταμαρτυρώντας	 την	 τότε	 αντίληψη	 περί	 των	 κινδύνων	 που	

έχουν	να	αντιμετωπίσουν	στην	περιοχή.37		

Η	 Ευρώπη,	 όπως	 αναλυτικά	 θα	 καταδειχθεί	 παρακάτω,	 έχει	 προβεί	 σε	

αρκετές	πρωτοβουλίες	για	την	περιοχή	της	Μεσογείου.	Από	τη	ΔΕΕ	ως	και	την	

CSDP,	με	τις	πρωτοβουλίες	που	λαμβάνει,	εκφράζεται	ξεκάθαρα	η	αγωνία	για	το	

παρόν	και	το	μέλλον	της	περιοχής,	του	οποίου	οποιαδήποτε	παρέκκλιση	από	τη	

σταθερότητα	επηρεάζει	άμεσα	την	ευρωπαϊκή	ήπειρο	και	τη	δυτική	ασφάλεια.	

	
	

	

	

	

	

	

																																																								
37	 	βλ.	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	pp.20-21,	και	Mr.	de	Lipkowski,	"Security	in	the	
Mediterranean	region.	Assembly	of	Western	European	Union	Forty-Second	
Session	Document	1543,	4	November	1996.	[EU	Related],	available	at:	
http://aei.pitt.edu/53673/1/B0938.pdf,	p.37.	
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2.1.	ΔυτικοΕυρωπαϊκή	Ένωση:	για	τη	Μεσόγειο	

	
Η	ΔΕΕ	δημιουργήθηκε	με	τη	Συνθήκη	για	την	Οικονομική,	Κοινωνική	και	

Πολιτιστική	 Συνεργασία	 και	 τη	 Συλλογική	 Αυτοάμυνα	 που	 υπογράφηκε	 στις	

Βρυξέλλες	 στις	 17	 Μαρτίου	 1948	 (Συνθήκη	 των	 Βρυξελλών),	 όπως	

τροποποιήθηκε	 από	 το	 πρωτόκολλο	 που	 υπογράφηκε	 στο	 Παρίσι	 στις	 23	

Οκτωβρίου	 1954.	 Ο	 λόγος	 δημιουργίας	 της,	 η	 προσπάθεια	 αποτροπής	

οποιουδήποτε	ελέγχου	επί	των	περιοχών	της	Κεντρικής	Ευρώπης	από	την	ΕΣΣΔ.	

Για	τον	λόγο	αυτό	και	είχε	έντονο	το	χαρακτηριστικό	της	αμοιβαίας	άμυνας	σε	

περίπτωση	που	κάποια	από	τις	υπογράφουσες	χώρες	δεχόταν	ένοπλη	επίθεση.	

Υπενθυμίζεται	 ότι	 η	 Συνθήκη	 των	 Βρυξελλών	 υπογράφηκε	 από	 το	 Βέλγιο,	 τη	

Γαλλία,	το	Λουξεμβούργο,	τις	Κάτω	Χώρες	και	το	Ηνωμένο	Βασίλειο.38	

Όσον	αφορά	το	επιχειρησιακό	κομμάτι,	η	ΔΕΕ	από	το	1991	έχει	εξελιχθεί	

σε	αυτό	το	επίπεδο	και	βρίσκεται	σε	στενή	συνεργασία	με	την	ΕΕ	και	το	ΝΑΤΟ.39	

Η	ΔΕΕ	δε	διαθέτει	δικές	της	δυνάμεις,	ούτε	τις	δικές	της	μόνιμες	δομές	διοίκησης.	

Τα	κράτη	αυτής	έχουν	ορίσει	τις	απαραίτητες	δυνάμεις	που	θα	χρησιμοποιηθούν	

όταν	 παραστεί	 ανάγκη,	 όπως	 επίσης	 και	 τα	 διάφορα	 πολυεθνικά	 σώματα	 (	

EUROCORPS,	 EUROFOR,	 EUROMARFOR,	 etc.).	 Τέλος,	 αποστολές	 έχει	 στείλει	 σε	

περιπτώσεις	κρίσεων	στην	Αλβανία,	Κροατία,	Κόσοβο	και	αλλού.40	

	 Στο	κομμάτι	του	Μεσογειακού	Διαλόγου,	η	ΔΕΕ		συντηρεί	σχέσεις	με	επτά	

μη	 ΔΕΕ-μεσογειακές	 χώρες,	 τις	 εξής:	 Αλγερία,	 την	 Αίγυπτο,	 το	 Ισραήλ,	 την	

Ιορδανία,	τη	Μαυριτανία,	το	Μαρόκο	και	την	Τυνησία,	και	από	το	1995	με	την	

Κύπρο	 και	Μάλτα.	 Ο	 σκοπός	 και	 εδώ	 είναι	 ο	 γνώριμος:	 διατήρηση	 επαφών,	 ο	

διάλογος,	 η	 ενημέρωση	 σχετικά	 με	 τις	 δραστηριότητες	 της	 ΔΕΕ,	 η	 ανταλλαγή	

																																																								
38	 	WEU,	“Western	European	Union	Today”,	WEU	Secretariat-General	
Brussels,	Belgium,	January	2000,	available	at:	http://www.weu.int			
39	 	“WEU	will	be	developed	as	the	defence	component	of	the	European	Union	
and	as	the	means	to	strengthen	the	European	pillar	of	the	Atlantic	Alliance.	To	
this	end,	it	will	formulate	common	European	defence	policy	and	carry	forward	
its	concrete	implementation	through	the	further	development	of	its	own	
operational	role.”	Πρώτη	διακήρυξη	της	ΔΕΕ	με	θέμα	«Ο	ρόλος	της	
Δυτικοευρωπαϊκής	Ένωσης	και	οι	σχέσεις	της	με	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	την	
Ατλαντική	Συμμαχία".	WEU,	“Western	European	Union	Today”,	WEU	Secretariat-
General	Brussels,	Belgium	January	2000,	available	at:	http://www.weu.int				
40	 	WEU,	“Western	European	Union	Today”,	WEU	Secretariat-General	
Brussels,	Belgium,	January	2000,	available	at:	http://www.weu.int	



	 26	

απόψεων	επί	θεμάτων	αμοιβαίου	ενδιαφέροντος,	με	έμφαση	στη	διαχείριση	των	

κρίσεων.41		

	 Για	 την	 ΔΕΕ	 η	 Μεσόγειος	 είναι	 βασική	 παράμετρος	 ασφαλείας	 για	 την	

Ευρώπη.	Τα	υπαρκτά	πολιτικά	προβλήματα	στην	περιοχή	συνδέονται	όχι	μόνο	

με	την	ασφάλεια	της	Ευρώπης	αλλά	γενικότερα	με	όλην	την	περιοχή.	Γιαυτό	και	

επιβάλλεται	η	αναγνώριση	και	 επίλυση	αυτών	με	τον	δέοντα	τρόπο.	Επίσης,	η	

οικονομική	 υποανάπτυξη,	 το	 δημογραφικό,	 η	 καταστροφή	 του	περιβάλλοντος,	

το	πολιτικό	ισλάμ,	οι	εμφύλιοι	και	οι	διακρατικές	συγκρούσεις,	το	οργανωμένο	

έγκλημα	 και	 η	 τρομοκρατία,	 τα	 ΟΜΚ,	 είναι	 μερικά	 από	 τα	 προβλήματα	 που	

επισημαίνουν	και	ζητούν	ταχεία	αναγνώριση	και	σώφρωνα	λύση.42	

	

Η	 δημιουργία	 των	 δύο	 δυνάμεων	 επέμβασης,	 Eurofor	 (χερσαίες)	 και	

Euromarfor	 (θάλασσια,	κυρίως)	το	1995	από	τα	τέσσερα	μεσογειακά	μέλη	της	

ΔΕΕ,	 τη	 Γαλλία,	 την	 Ιταλία,	 την	 Ισπανία	 και	 την	 Πορτογαλία,	 προκειμένου	 να	

επιτευχθεί	 ισορροπία	 ως	 προς	 τις	 ευρωπαϊκές	 πολιτικές	 άμυνας	 και	 προς	

όφελος	της	Μεσογείου,	αλλά	και	για	τη	διεξαγωγή	συνεκτικών	δράσεων,	έχουν	

θεωρηθεί	 από	 τις	 περιοχές	 της	 νότιας	 Μεσογείου	 ως	 νέα	 μέσα	 της	 δυτικής	

κυριαρχίας.43	Γιαυτό	 και	 αναφέρεται	 συνεχώς	 ανωτέρω	 πόσο	 σημαντικό	 είναι	

να	επιτευχθεί	πολιτική	συνεργασία,	διάλογος	και	αμοιβαία	κατανόηση.	

	

Κατά	 το	 ΝΑΤΟ,	 οι	 προκλήσεις	 της	 Μεσογείου	 μπορούν	 να	

αντιμετωπιστούν	κυρίως	μέσα	από	μία	ενορχηστρωμένη	προσπάθεια	με	την	ΕΕ.	

Άλλωστε,	 αν	 κάποιος	 επηρεάζεται	 πρώτος	 από	 το	 ζήτημα	 της	 ασφάλειας	 και	

σταθερότητας	 στην	 περιοχή,	 αυτός	 είναι	 τα	 κράτη	 της	 ευρωπαϊκής	 ηπείρου.	

Αυτό	θα	είχε	ευεργετικές	συνέπειες	όχι	μόνο	για	την	εν	λόγω	περιοχή	αλλά	θα	

επετύγχανε	μία	 εξωστρέφεια	που	έχει	 τη	δυναμική	να	αγγίξει	περιοχές	Βόρεια	

και	Ανατολικά	της	Ευρώπης.44	

																																																								
41	 	WEU,	“Western	European	Union	Today”,	WEU	Secretariat-General	
Brussels,	Belgium,	January	2000,	p.12,	available	at:	http://www.weu.int	
42	 	de	Lipkowski,	"Security	in	the	Mediterranean	region”	Assembly	of	
Western	European	Union	Forty-Second	Session	Document	1543,	4	November	
1996.	[EU	Related],	available	at:	http://aei.pitt.edu/53673/1/B0938.pdf		
43	 Ormanci,	p.20.	
44	 	Ο	ΓΓ.	του	ΝΑΤΟ,	Javier	Solana,	αναφέρει	σε	λόγο	του	(1999)	για	τη	
σημασία	μίας	συντονισμένης	και	από	κοινού	προσπάθειας	με	την	ΕΕ	για	την	
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Ας	δούμε	επομένως	ποιες	δράσεις	ανέλαβε	η	ΕΕ	για	την	περιοχή:	

	

2.2.	Barcelona	Process:	Union	for	the	Mediterranean	

	

«Η	Ένωση	για	τη	Μεσόγειο	αποσκοπεί	στην	εμβάθυνση	των	σχέσεων	

μεταξύ	 της	 Ευρώπης	 και	 των	 τρίτων	 χωρών	 της	Μεσογείου,	 στο	 πλαίσιο	 μιας	

ενισχυμένης	 ευρωμεσογειακής	 εταιρικής	 σχέσης	 με	 αποτελέσματα	

αναγνωρίσιμα	και	κατάλληλα	για	τους	πολίτες	της	περιοχής.»45	

Πρόκειται	για	προσπάθεια	της	Ένωσης	να	θεσπίσει,	μέσω	μιας	ιδρυτικής	

πράξης,	 εταιρική	 σχέση	 μεταξύ	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 (ΕΕ)	 και	 δώδεκα	

χωρών	της	νότιας	Μεσογείου.	Στόχος,	να	καταστήσει	τη	Μεσόγειο	«κοινό	χώρο	

ειρήνης,	 σταθερότητας	 και	 ευημερίας,	 χάρη	 στην	 ενίσχυση	 του	 πολιτικού	

διαλόγου	και	 της	ασφάλειας,	 της	οικονομικής,	 χρηματοπιστωτικής,	 κοινωνικής	

και	πολιτιστικής	συνεργασίας.»46	Αυτή	η	εταιρική	σχέση	συγκεκριμενοποιήθηκε	

με	 την	 έγκριση	 της	 δήλωσης	 της	 Βαρκελώνης,	 η	 οποία	 προέβλεπε	 τη	

δέσμευση	 των	 εταίρων	 σε	 τομείς	 πολιτικούς,	 οικονομικούς	 και	

χρηματοδοτικούς,	κοινωνικούς,	πολιτιστικούς	και	ανθρωπιστικούς	και	αφορά:	

• σεβασμό	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιώματων	 και	 των	 θεμελιωδών	

ελευθεριών,	 με	 την	 εφαρμογή	 των	 αρχών	 του	 Χάρτη	 του	 Ηνωμένων	

Εθνών,	 της	 παγκόσμιας	 διακήρυξης	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 και	

του	διεθνούς	δικαίου,	

																																																																																																																																																															
περιοχή	της	Μεσογείου:	“Such	coherence	could	have	synergistic	effects	in	
virtually	all	areas	of	security	management.	NATO	and	the	EU	working	together	
towards	the	same	strategic	ends	could	thus	have	a	decisive	effect	not	only	on	the	
evolution	of	a	peaceful,	economically	vibrant	area	to	our	South.	It	could	also	
make	a	major	contribution	to	the	evolution	of	an	outward-looking,	democratic	
and	prospering	Russia,	and	of	a	secure	and	prosperous	Central	and	Eastern	
Europe.”	NATO,	“Remarks	by	Dr.	Javier	Solana,	NATO	Secretary	General”,	25	
February	1999,	http://www.nato.int/docu/speech/1999/s990225a.htm		
45	 	EUR-Lex,	«Διαδικασία	της	Βαρκελώνης:	μία	Ένωση	για	τη	Μεσόγειο»,	1	
January	2008,		
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third
_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_el.htm		
46	 	EUR-Lex,	«Δήλωση	της	Βαρκελώνης	και	ευρωμεσογειακή	εταιρική	
σχέση»,	8	September	2011,	
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third
_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_el.htm		
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• σεβασμό	 των	 αρχών	 του	 κράτους	 δικαίου	 και	 της	 δημοκρατίας,	 της	

κυριαρχία	των	κρατών,	της	ισότητας	των	δικαιωμάτων	των	λαών	και	το	

δικαίωμά	τους	για	αυτοδιάθεση,		

• σεβασμό	 της	 εδαφικής	 ακεραιότητας,	 των	 αρχών	 της	 μη	 παρέμβασης	

στις	εσωτερικές	υποθέσεις	και	την	ειρηνική	ρύθμιση	των	συγκρούσεων·	

• της	καταπολέμησης	της	τρομοκρατίας,	του	οργανωμένου	εγκλήματος	και	

της	εμπορίας	ναρκωτικών·	

• της	προώθησης	της	περιφερειακής	ασφάλειας,	μέριμνας	για	την	εξάλειψη	

των	όπλων	μαζικής	καταστροφής,	της	μη	διάδοσης	των	πυρηνικών,	του	

περιορισμού	των	εξοπλισμών	και	τον	αφοπλισμό.	

• Τον	 εκσυγχρονισμό	 των	 οικονομικών	 και	 κοινωνικών	 δομών,	 την	

ενίσχυση	 των	 ελευθέρων	 συναλλαγών,	 εναρμόνιση	 των	 τελωνειακών	

κανόνων	 και	 διαδικασιών,	 εξάλειψη	 των	 αδικαιολόγητων	 τεχνικών	

εμποδίων	στις	συναλλαγές	αγροτικών	προϊόντων.	

• την	επίτευξη	βιώσιμης	διαχείρισης	του	περιβάλλοντος,	της	ενέργειας,	των	

φυσικών	πόρων	και	των	αλιευτικών	αποθεμάτων·	

• την	προώθηση	του	ρόλου	των	γυναικών	στην	οικονομία·	

• τον	εκσυγχρονισμό	της	γεωργίας	

• τις	 πολιτιστικές	 ανταλλαγές,	 την	 εκμάθηση	 γλωσσών,	 την	 εφαρμογή	

εκπαιδευτικών	 και	 πολιτιστικών	 προγραμμάτων	 που	 σέβονται	 τις	

πολιτιστικές	ταυτότητες·	

• τη	 συμμετοχής	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών	 στην	 ευρωμεσογειακή	

εταιρική	σχέση	και	την	ενίσχυση	της	συνεργασίας	μεταξύ	περιφερειακών	

και	τοπικών	αρχών.47	

	

Όπως	 καθίσταται	 φανερό,	 σκοπός	 της	 «Διαδικασίας	 της	 Βαρκελώνης:	 μία	

Ένωση	 για	 τη	 Μεσόγειο»	 είναι	 να	 αποτελέσει	 το	 πλαίσιο	 εφαρμογής	 της	

περιφερειακής	 και	 διακρατικής	 συνεργασίας,	 μία	 συνεργασία	 που	 καλύπτει	

όλους	τους	τομείς:	πολιτικούς,	κοινωνικούς,	οικονομικούς,	ανθρωπιστικούς	και	

																																																								
47	 	EUR-lex,	«Δήλωση	της	Βαρκελώνης	και	ευρωμεσογειακή	εταιρική	
σχέση»,	8	September	2011,	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=URISERV:r15001&qid=1434826847218		
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έναν	μεγάλο	αριθμό	χωρών	που	αγγίζει	τις	43	στον	αριθμό.48	Από	την	παράθεση	

των	στοχεύσεων	της	διακρίνεται	κυρίως	η	οικονομική	συνεργασία,	ως	η	βασική	

διάσταση	 της	 Συνεργασίας.	 Αναφέρει	 βέβαια	 και	 στοχεύσεις	 στον	 τομέα	 της	

ασφάλειας,	 αλλά	 είναι	 δύσκολο	 να	 κατανόησει	 κάποιος	 πώς	 μπορεί	 να	 γίνει	

αυτό	 από	 την	 ΕΕ	 που	 δεν	 έχει	 να	 επιδείξει	 κάτι	 σημαντικό	 εμπράκτως	 στον	

τομέα	της	συλλογικής	άμυνας	και	ασφάλειας.		

	

	

	

2.3.	Common	Security	and	Defense	Policy	(CFSP)		

	

«Τα	κράτη	μέλη	της	ΕΕ	έχουν	δεσμευτεί	σε	μια	Κοινή	Εξωτερική	Πολιτική	

και	 Πολιτική	 Ασφαλείας	 για	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση.	 Η	 Ευρωπαϊκή	 Πολιτική	

Ασφάλειας	και	Άμυνας	έχει	ως	στόχο	την	ενίσχυση	της	εξωτερικής	 ικανότητας	

της	 ΕΕ	 να	 ενεργεί	 μέσω	 της	 ανάπτυξης	 πολιτικών	 και	 στρατιωτικών	

δυνατοτήτων	στην	Πρόληψη	των	Συγκρούσεων	και	τη	Διαχείριση	Κρίσεων.»49	

Το	 ιθύνον	 όργανο	 λήψης	 αποφάσεων	 στα	 θέματα	 της	 εξωτερικής	

πολιτικής	είναι	το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο,	το	οποίο	συνεδριάζοντας	4	φορές	το	

χρόνο,	καθορίζει	τις	πολιτικές	αρχές	και	τις	γενικές	κατευθυντήριες	γραμμές.	

Ο	 ρόλος	 του	 Ύπατου	 Εκπροσώπου	 είναι	 να	 κάνει	 την	 ΚΕΠΠΑ	 πιο	 “συνεπή”.	

Παρακολουθεί	 και	 το	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 και	 καταγράφει	 σχετικά	 με	 τα	

θέματα	εξωτερικής	πολιτικής.	Οι	περισσότερες	αποφάσεις	της	ΚΕΠΠΑ	απαιτούν	

τη	 συμφωνία	 όλων	 των	 χωρών	 της	 ΕΕ.	 Ο	 ρόλος	 της	 Ευρωπαϊκής	 Υπηρεσίας	

Εξωτερικής	 Δράσης	 (ΕΥΕΔ)	 είναι	 να	 υποστηρίζει	 την	 Ύπατη	 Εκπρόσωπο.	

																																																								
48	 	Μετέχουν	όλα	τα	κράτη	μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(ΕΕ),	η	
Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	οι	χώρες-εταίροι	και	οι	χώρες-παρατηρητές	της	
ευρωμεσογειακής	εταιρικής	σχέσης	(Μαυριτανία,	Μαρόκο,	Αλγερία,	Τυνησία,	
Αίγυπτος,	Ιορδανία,	Παλαιστινιακή	Αρχή,	Ισραήλ,	Λίβανος,	Συρία,	Τουρκία	και	
Αλβανία),	καθώς	και	άλλα	μεσογειακά	παράκτια	κράτη	(Κροατία,	Βοσνία	και	
Ερζεγοβίνη,	Μαυροβούνιο	και	Μονακό).	EUR-Lex,	«Διαδικασία	της	Βαρκελώνης:	
μία	Ένωση	για	τη	Μεσόγειο»,	1	January	2008,		
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third
_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_el.htm		
49	 	European	Union.	External	Action,	“Common	Foreign	and	Security	Policy	
(CFSP)	of	the	European	Union”,	http://eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm		
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Λειτουργεί	 ως	 διπλωματική	 υπηρεσία	 της	 ΕΕ	 διαθέτοντας	 δίκτυο	 με	

περισσότερες	από	139	αντιπροσωπείες	και	γραφεία	σε	όλο	τον	κόσμο.	

Η	διαδικασία	της	ΚΕΠΠΑ	φυσικά	και	ενισχύθηκε	με	τη	συνθήκη	της	Λισαβώνας	

το	2009.	Αποσκοπεί:	

• στη	διατήρηση	της	ειρήνης	και	την	ενίσχυση	της	διεθνούς	ασφάλειας	

• στην	προώθηση	της	διεθνούς	συνεργασίας	

• στην	ανάπτυξη	και	εδραίωση	της	δημοκρατίας,	του	κράτους	δικαίου,	

του	 σεβασμού	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 και	 των	 θεμελιωδών	

ελευθεριών.50	

	

2.4.	Common	Security	and	Defense	Policy	(CSDP)		

	

Η	 ιδέα	μιας	Κοινής	Αμυντικής	Πολιτικής	για	 την	Ευρώπη	χρονολογείται	

από	το	1948,	όταν	το	Ηνωμένο	Βασίλειο,	η	Γαλλία,	και	τα	κράτη	της	Μπενελούξ	

υπέγραψαν	τη	συνθήκη	των	Βρυξελλών,	στην	οποία	περιελαμβανόταν	και	ρήτρα	

περί	αμοιβαίας	άμυνας,	που	ουσιαστικά	έθεσε	και	τη	βάση	για	τη	δημιουργία	της	

Δυτικοευρωπαϊκής	 Ένωσης	 (ΔΕΕ),	 η	 οποία	 παρέμεινε	 μέχρι	 τα	 τέλη	 της	

δεκαετίας	 του	 1990,	 μαζί	 με	 το	 ΝΑΤΟ,	 το	 κύριο	 φόρουμ	 διαβουλεύσεων	 και	

διαλόγου	σχετικά	με	την	ασφάλεια	και	την	άμυνα	στην	Ευρώπη.	Παραβλέποντας	

τις	ενδιάμεσες	προσπάθειες,	καθοριστική	για	το	εγχείρημα	ήταν	η	Συνθήκη	της	

Λισαβώνας.	 Η	 συνθήκη	 επέτρεψε	 τη	 δημιουργία	 της	 Ευρωπαϊκής	 Υπηρεσίας	

Εξωτερικής	 Δράσης	 (ΕΥΕΔ)	 υπό	 την	 εξουσία	 του	 ύπατου	 εκπροσώπου	 της	

Ένωσης	 για	 Θέματα	 Εξωτερικής	 Πολιτικής	 και	 Πολιτικής	 Ασφάλειας	 /	

Αντιπρόεδρο	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 (HR	 /	 VP),	 Catherine	 Ashton.	 Οι	 δύο	

διακριτές	 λειτουργίες	 της	 νεοσυσταθείσας	 θέσης	 έδωσαν	 στην	 ύπατη	

εκπρόσωπο	τη	δυνατότητα	εφαρμογής	μιας	«ολοκληρωμένης	προσέγγισης»	για	

τη	 Διαχείριση	 κρίσεων	 στην	 ΕΕ.	 Η	 CSDP	 παράμενει	 ψηλά	 στην	 ατζέντα	 του	

Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 (2013),	 	 σχετικά	 με	 το	 πώς	 θα	 βελτιωθούν	 οι	

																																																								
50	 		European	Union,	“Foreign	&	Security	Policy”,	
http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm		
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αμυντικές	δυνατοτήτες,	θα	ενισχυθεί	η	αμυντική	βιομηχανία	και	θα	βελτιωθεί	η	

αποτελεσματικότητα,	η	προβολή	και	ο	αντίκτυπος	της	CSDP.51	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Συνεχιζόμενες	 αποστολές	 και	 επιχειρήσεις.	 Ιούνιος	 2015.	 	 European	 Union.	 External	

Action52	
	

																																																								
51	 	European	Union.	External	Action,	“About	CSDP	–	Overview”,	
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/index_en.htm		
52	 	European	Union.	External	Action,	“Ongoing	missions	and	operations”,	
June	2015,	http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm		
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2.5.	Ευρωπαϊκή	Πολιτική	Γειτονίας	(ΕΠΓ)	

	

	 Η	 ΕΠΓ	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 βασικά	 εργαλεία	 της	 εξωτερικής	 πολιτικής	

της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Όπως	αναλυτικά	είδαμε	ανωτέρω,	η	ΕΕ	εστιάζει	εδώ	

και	δεκαετίες	στα	κράτη	Ανατολικά	και	Νότια,	ώστε	να	υπάρχει	συνεργασία	σε	

πολιτικούς,	 οικονομικούς	 τομείς,	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 κλπ.	 Έτσι,	 η	 ΕΠΓ	

αναπτύχθηκε	 το	 2004	 «με	 στόχο	 την	 αποφυγή	 της	 εμφάνισης	 νέων	

διαχωριστικών	γραμμών	μεταξύ	της	διευρυμένης	ΕΕ	και	των	γειτόνων	μας	αλλά	

αντιθέτως	 να	 ενισχυθεί	 η	 ευημερία,	 η	 σταθερότητα	 και	 η	 ασφάλεια	 όλων.	

Βασίζεται	 στις	 αξίες	 της	 δημοκρατίας,	 του	 κράτους	 δικαίου	 και	 του	 σεβασμού	

των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων.»53	Για	 κάθε	 χώρα	 με	 την	 οποία	 συνεργάζεται	

στην	 ΕΠΓ	 υπάρχει	 ένα	 σχέδιο	 δράσης	 που	 αντανακλά	 τις	 ανάγκες	 και	

δυνατότητες	κάθε	 χώρας,	αλλά	και	 τα	 ενδιαφέροντα	της	Ένωσης.	Ανάμεσα	σε	

αυτά,	 υπάρχουν	 και	 για	 τις	 χώρες	 της	 Μεσογείου:	 Αίγυπτο,	 Ισραήλ,	 Ιορδανία,	

Λίβανο,	Λιβύη,	Μαρόκο,	Παλαιστίνη,	Συρία,	Τυνησία.54	

Βασική	 αρχή	 για	 την	 κατανόηση	 του	 πώς	 λειτουργεί	 η	 	 ΕΠΓ	 είναι	 ότι	

αποτελεί	μια	κοινή	πρωτοβουλία	και	η	εφαρμογή	της	απαιτεί	δράση	και	από	τις	

δύο	 πλευρές	 που	 συμμετέχουν.	 Η	 ΕΕ	 ουσιαστικά	 ‘απαιτεί΄τη	 δέσμευση	 των	

συμμετεχόντων	 στις	 αρχές	 της	 δημοκρατίας,	 στα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα,	 το	

κράτος	δικαίου,	τη	χρηστή	διακυβέρνηση,	των	αρχών	της	οικονομίας	της	αγοράς	

και	 της	 αειφόρου	 ανάπτυξης.	 Η	 ΕΕ	 από	 μεριά	 της,	 στηρίζει	 την	 επίτευξη	 των	

στόχων	 αυτών	 μέσω	 χρηματοδότησης,	 οικονομικής	 ολοκλήρωσης	 και	

πρόσβασης	στις	αγορές	της	ΕΕ,	ευκολότερων	ταξιδιών	στην	ΕΕ,	και	τέλος	μέσω	

τεχνικής	 και	 πολιτικής	 στήριξης.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο	 αξίζει	 να	 επισημανθεί	 ότι,	

ενώ	 οι	 βασικές	 αρχές	 και	 στόχοι	 της	 ΕΠΓ	 ισχύουν	 για	 όλους	 τους	 εταίρους,	 η	

																																																								
53	 	European	Union.	External	Action,	“European	Neighbourhood	Policy	
(ENP)”,	http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm		
54	 	βλ.	Αναλυτικά:	European	Union.	External	Action,	“ENP	Action	Plans”,	
http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm		
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σχέση	που	διαμορφώνει	η		ΕΕ	με	κάθε	έναν	από	τους	συνεργάτες	είναι	μοναδική,	

και	τα	μέσα	της	ΕΠΓ	προσαρμόζονται	στην	καθεμία	από	αυτές	τις	σχέσεις.55	

	

	

	

2.6.	ΟΑΣΕ	και	Μεσόγειος:	OSCE	Mediterranean	dialogue		

	

Η	 σχέση	 του	 ΟΑΣΕ	 με	 τα	 κράτη	 της	 Μεσογείου	 πηγαίνει	 πίσω	 στη	

διαδικασία	 του	 Ελσίνκι,	 1975,	 που	 στην	 πράξη	 του	 Ελσίνκι	 τα	 συμμετέχοντα	

κράτη	 περιλαμβάνουν	 ένα	 κεφάλαιο,	 στο	 οποίο	 εξέθεσαν	 την	 πεποίθησή	 τους	

ότι	 «η	 ασφάλεια	 στην	 Ευρώπη	 (...)	 είναι	 στενά	 συνδεδεμένη	 με	 την	 ασφάλεια	

στην	περιοχή	της	Μεσογείου	(...)».56	

Στη	μετά-Ελσίνκι	εποχή,	 	στις	συναντήσεις	που	ακολούθησαν	της	ΔΑΣΕ,	

κλήθηκαν	 κράτη	 της	 Μεσογείου	 να	 υποβάλλουν	 προφορικές	 και	 γραπτές	

εισηγήσεις,	 ενώ	 εξειδικευμένες	 συναντήσεις	 έλαβαν	 χώρα	 για	 θέματα	 της	

Μεσογείου	 κυρίως	 αναφορικά	 με	 δραστηριότητες	 οικονομικές,	 κοινωνικές,	

περιβαλλοντικές,	επιστημονικές,	και	πολιτιστικές	(Βαλέτα,	1979,	Βενετία,	1984,	

Πάλμα	ντε	Μαγιόρκα,	το	1990,	Βαλέτα,	1993).57	

Με	τον	καταστατικό	χάρτη	του	Παρισιού,	1990,	επισημαίνεται	για	ακόμα	

μια	φορά	η	ανάγκη	για	ασφάλεια	και	συνεργασία	στη	Μεσόγειο	ως	απαραίτητος	

παράγοντας	 για	 σταθερότητα	 στην	 Ευρώπη,	 ενώ	 το	 1994	 με	 τη	 Σύνοδο	 της	

Βουδαπέστης	αποφασίζεται	η	εντατικοποίηση	του	Διαλόγου	μετα	τα	(τότε	5)	μη	

μετέχοντα	μέλη	και	η	δημιουργία	μίας	ομάδας	(open	ended)	που	θα	συνέρχεται	

ανά	 τακτά	 διαστήματα	 με	 σκοπό	 την	 εξαγωγή	 διαλόγου	 με	 αυτά	 τα	 μη	

																																																								
55	 	European	Union.	External	Action,	“European	Neighbourhood	Policy	
(ENP)”,		http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm		
56	 	OSCE,	“OSCE,	Conference	on	Security	and	Cooperation	in	Europe.	Final	
Act”,	Helsinki	1975,	p.13,	available	at:	
http://www.osce.org/mc/39501?download=true		
57	 	OSCE,	“OSCE	relations	with	Mediterranean	Partners	for	Co-operation”,	
Office	of	the	Secretary	General	External	Co-operation	Section,	October	2002,	
available	at:	http://www.osce.org/ec/12481?download=true	



	 34	

συμμετέχοντα	κράτη	της	Μεσογείου,	προκειμένου	να	διευκολυνθεί	η	ανταλλαγή	

πληροφοριών	αμοιβαίου	ενδιαφέροντος	και	η	παραγωγή	ιδεών.58	

Σήμερα,	τα	κύρια	στοιχεία	του	ΟΑΣΕ	για	τη	μεσογειακή	συνεργασία	είναι:	

Contact	 Group,	 η	 ετήσια	 μεσογειακή	 Διάσκεψη	 του	 ΟΑΣΕ,	 οι	 εβδομαδιαίες	

συναντήσεις	του	Μόνιμου	Συμβουλίου	και	του	Φόρουμ	για	την	ασφάλεια	και	τη	

συνεργασία,	 η	 ετήσια	 συνεδρίαση	 τoυ	 Υπουργικού	 Συμβουλίου,	 ορισμένες	

ετήσιες	 εκδηλώσεις	 του	 ΟΑΣΕ,	 το	 ετήσιο	 Κοινοβουλευτικό	 Φόρουμ	 για	 τη	

Μεσόγειο,	 και	 επισκέψεις	 από	 τον	 Γενικό	 Γραμματέα	 ή	 τον	 πρόεδρο	 του	

Συμβουλίου.59	

Σίγουρα	 ο	 ΟΑΣΕ	 χειρίζεται	 ένα	 μεγάλο	 πλαίσιο	 θεμάτων,	 και	 όχι	 τόσο	

οικονομικού	ενδιαφέροντος,	όπως	της	ΕΕ.	Αν	και	δε	διαθέτει	δικό	του	στρατό,	

παρόλα	αυτά	έχει	συνεισφέρει	σε	αρκετές	αποστολές	(Βοσνία,	Κόσοβο,	Κροατία	

κλπ)	 στην	 αποφυγή	 συγκρούσεων.	 Παρόλα	 αυτά	 έχουν	 διατυπωθεί	 αρκετές	

επιφυλάξεις	σχετικά	με	το	αν	η	υπάρχουσα	δομή	και	οργάνωση	μπορεί	να	παίξει	

καταλυτικό	ρόλο	στην	Ευρώπη	και	αλλού.60	

	 	

	

2.7.	Υπό-Περιφερειακές	Οργανώσεις	για	τη	Μεσόγειο	
	 	

Πρόκειται	για	υπο-περιφερειακές	οργανώσεις	οι	οποίες	έχουν	ιδρυθεί	και	

δρομολογηθεί	με	πρωτοβουλίες	και	δράσεις	κρατών,	κυρίως	της	ΕΕ,	αλλά	και	σε	

συνέργεια	 με	 άλλα	 κράτη	 της	 Μεσογείου.	 Ο	 σκοπός	 και	 εδώ	 δε	 διαφέρει	 από	

αυτούς	που	εκτενώς	αναλύθηκαν	στις	ανωτέρω	πρωτοβουλίες.		

	

	

																																																								
58	 	OSCE,	“OSCE	relations	with	Mediterranean	Partners	for	Co-operation”,	
Office	of	the	Secretary	General	External	Co-operation	Section,	October	2002,	
available	at:	http://www.osce.org/ec/12481?download=true		
59	 	OSCE,	“The	OSCE	Mediterranean	Partnership	for	Co-operation.	A	
Compilation	of	Relevant	Documents	and	Information”	OSCE,	2014,	available	at:	
http://www.osce.org/networks/132176?download=true			
60	 	W.	H.	Hill,	R.	Barry,	and	P.	T.	Hopmann,	“Conflict	Prevention	in	Europe:	
Does	the	OSCE	Have	a	Future?”,	Wilson	Center,	available	at:	
http://www.wilsoncenter.org/publication/254-conflict-prevention-europe-
does-the-osce-have-future		
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2.7.1.	5+5	Διάλογος	

	

Πρωτοβουλία	που	ξεκίνησε	από	τον	Γάλλο	Πρόεδρο	Φρανσουά	Μιτεράν	

στις	 αρχές	 της	 δεκαετίας	 του	1980,	 αργότερα,	 ξαναπροτάθηκε	 	 από	 τον	 Ιταλό	

Πρόεδρο,	Μπετίνο	Κράξι,	και	τον	Ισπανό	πρωθυπουργού,	Felipe	González	κατά	

το	δεύτερο	ήμισυ	της	δεκαετίας.	Αφορά	10	χώρες	σε	όλη	τη	Δυτική	Μεσόγειο,	

ενώ	αποσκοπεί	στη	«δημιουργία	ενός	ευνοϊκού	πλαισίου	για	το	διάλογο	και	τη	

συνεργασία	μεταξύ	των	χωρών	μελών	για	την	αντιμετώπιση	θεμάτων,	όπως	η	

ασφάλεια	 και	 η	 σταθερότητα,	 οικονομική	 ολοκλήρωση	 και	 περιφερειακή	

μετανάστευση.»61	Το	5	+	5	συμπληρώνει	άλλες	πρωτοβουλίες	συνεργασίας	στη	

Μεσόγειο,	όπως	το	Μεσογειακό	Φόρουμ	και	το	Ευρωμεσογειακό	Φόρουμ.	

Τέλος,	χαρακτηριστική	είναι	η	απουσία	στρατιωτικών	θέματων	από	την	

ατζέντα	και	η	περιορισμένη	αλληλεπίδραση	σε	πολιτικό	και	κοινωνικό	επίπεδο	

ήταν	 εξαιρετικά	 περιορισμένη.	 Η	 τρίτη	 υπουργική	 συνάντηση	 που	 είχε	

προγραμματιστεί	να	λάβει	χώρα	στην	Τυνησία,	δεν	υλοποιήθηκε	ποτέ.62	Παρόλα	

αυτά	 η	 πρωτοβουλία	 αυτή,	 η	 οποία	 συνιστά	 μία	 επιτυχημένη	 πρωτοβουλία,	

καθώς	 υπερέχει	 ως	 προς	 την	 ανεπίσημη	 και	 ευέλικτη	 φύση	 της,	 που	 παρείχε	

πρακτικές	και	λειτουργικές	κατευθυντήριες	και	κατάφερε	και	με	την	ανταλλαγή	

ιδεών	και	απόψεων,	με	την	αμοιβαία	εμπιστοσύνη	αλλά	και	τη	συνεργασία	των	

ενόπλων	 δυνάμεων	 και	 τη	 διεξαγωγή	 κοινών	 γυμνασίων,	 να	 φέρει	 κοντά	 τα	

κράτη	της	Δυτικής	Μεσογείου.63	

	

	

	

	

	

	

																																																								
61	 	MEDEA,	“Dialogue	5+5.	(Western	Mediterranean)”,	
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/dialogue-
55-western-mediterranean/	βλέπε	και	West	Mediterranean	Forum,	“About	the	
5+5	Dialogue”,	http://westmediterraneanforum.org/about-the-55-dialogue/		
62	 	S.	C.	Calleya,	"The	Euro-Med	Partnership	and	Sub	Regionalism:	A	Case	of	
Region	Building?",	Working	Paper	PRI-4,	2004,	p.6.	
63	 	βλ.	M.	A.	R.	Núnez,	and	A.	Miguel	,"5+	5	Initiative.	Mediterranean	security:	
shared	security”,	Madrid:	IEEE,	Document	7,	2012.	
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2.7.2.	The	Mediterranean	Forum	

	

Καταρχάς,	 δεν	πρέπει	 να	συγχέεται	 με	 το	 «Ευρω-Μεσογειακό	Φόρουμ».	

Δημιουργήθηκε	 το	 1994	 με	 πρωτοβουλία	 της	 Αιγύπτου	 και	 της	 Γαλλίας	 και	

αναπτύχθηκε	 στο	 περιθώριο	 της	 Διαδικασίας	 της	 Βαρκελώνης.	 Ένα	 από	 τα	

ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 του	 είναι	 ο	 άτυπος	 χαρακτήρας	 της	 ανταλλαγής	

ιδεών,	 ενώ	 στόχος	 του	 είναι	 κυρίως	 πολιτιστικός,	 η	 ανάπτυξη	 δηλαδή	

αλληλοκατανόησης	και	αμοιβαίων	σχέσεων.64	

	

	

2.7.3.	Conference	on	Security	and	Cooperation	in	Mediterranean	

	

Η	 Διάσκεψη	 για	 την	 Ασφάλεια	 και	 τη	 Συνεργασία	 στη	 Μεσόγειο	

‘εδράζεται’	στη	διακήρυξη	του	Ιταλού	Υπουργού	Εξωτερικών,	Gianni	De	Michelis	

κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 υπουργικής	 συνόδου	 του	 Ευρω-Αραβικού	 διαλόγου	 στο	

Παρίσι,	 το	 1989,	 και	 σε	 αυτήν	 του	 Ισπανού	 Υπουργού	 Εξωτερικών,	 Francisco	

Fernandez	 Ordonez,	 στην	 παρουσίασή	 του	 στην	 Οτάβα,	 στο	 συνέδριο	 Open	

Skies,	 το	1990.	Οι	 κύριοι	 λόγοι	 για	 τους	οποίους	προτάθηκε	ο	μηχανισμός	 του	

CSCM,	ήταν	σχετικοί	με	θέματα	ασφαλείας:		

• η	αναγκαιότητα	μη	αμέλησης	της	νότιας	πτέρυγας	της	Ευρώπης,		

• η	Ευρώπη	δεν	μπορεί	να	είναι	ασφαλής,	όσο	η	Μεσόγειος	παραμένει	μη		

ασφαλής,	

• η	 εισβολή	 του	 Ιράκ	 στο	 Κουβέιτ	 το	 1990,	 κατέστησε	 επείγουσα	 την	

ανάγκη	 για	 ένα	 μηχανισμό	 πρόληψης	 των	 κρίσεων	 στην	 περιοχή	 της	

Μεσογείου.65	

	

Η	πρωτοβουλία	αυτή	ξεκίνησε	επίσημα	στη	συνεδρίαση	της	CSCM	της	Πάλμα	

ντε	Μαγιόρκα	τον	Σεπτέμβριο	του	1990,	όχι	και	τόσο	ευοίωνα,	καθότι	στην	εν	

λόγω	συνεδρίαση	η	έλλειψη	συναίνεσης	οδήγησε	σε	μια	μη	δεσμευτική	έκθεση,	

που	 διακήρυττε	 ότι	 μία	 συνάντηση	 έξω	 από	 τη	 διαδικασία	 της	 ΔΑΣΕ	 θα	
																																																								
64	 	MEDEA,	“Mediterranean	Forum”,	
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-
cooperation/mediterranean-forum/		
65	 	Calleya,	p.10.	
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μπορούσε	να	οδηγήσει	σε	μια	σειρά	από	αποδεκτούς	κανόνες	και	αρχές	για	τη	

Μεσόγειο.	 Επομένως,	 για	 ακόμη	 μια	φορά	 και	 για	 αυτήν	 την	 πρωτοβουλία	 τα	

πράγματα	 πήραν	 άλλη	 τροπή,	 αφού	 σταδιακά	 το	 ενδιαφέρον	 άρχισε	 να	

εξασθενεί.	 Ως	 αιτία	 αποτυχίας	 του	 εγχειρήματος	 αυτού	 που	 προσπάθησε	 να	

καθιερώσει	 μία	 «διεθνή	 μεσογειακή	 κοινωνία	 με	 την	 προώθηση	 και	 τη	

διαχείριση	 της	 αλληλεξάρτησης	 μεταξύ	 της	 Δυτικής	 Ευρώπης	 και	 της	 Μέσης	

Ανατολής»66 	υποστηρίζεται	 ότι	 είναι	 η	 προσπάθεια	 τοποθέτησης	 δύο	 πολύ	

διαφορετικών	 διεθνών	 περιοχών	 στο	 ίδιο	 επίπεδο	 καθώς	 και	 θεσμοθέτησης	

αυτών	σε	ένα	ενιαίο	πλαίσιο.67	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
66	 	Calleya,	p.10.	
67	 	Calleya,	pp.10-1.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3	

	

ΝΑΤΟ:	Προκλήσεις	και	Προοπτικές	στην	περιοχή	της	

Μεσογείου	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	
Αφού	 έχει	 αποτυπωθεί	 η	 δράση	 του	 ΝΑΤΟ	 αλλά	 και	 των	 λοιπών	

περιφερειακών	 και	 μη	 οργανώσεων,	 στο	 τρίτο	 αυτό	 κεφάλαιο	 γίνεται	

προσπάθεια	 ανάλυσης	 των	 προκλήσεων	 που	 έχει	 να	 αντιμετωπίσει	 η	

Συμμαχία	στην	περιοχή.	Μέσα	από	την	ανάλυση	του	προφίλ	των	χωρών	της	

Μεσογείου	και	Μέσης	Ανατολής,	η	πλειονότητα	των	οποίων	συνεργάζεται	

στενά	με	το	ΝΑΤΟ	και	την	ΕΕ,	γίνονται	ξεκάθαρη	η	εικόνα	που	καλείται	να	

αντιμετωπίσει	 το	 ΝΑΤΟ	 αλλά	 και	 οι	 λοιποί	 οργανισμοί	 και	 φορείς:	

περιφερειακές	συγκρούσεις,	τρομοκρατικές	και	εξτρεμιστικές	οργανώσεις,	

υποανάπτυξη,	διακίνηση	ανθρώπων	και	ναρκωτικών,	κίνδυνος	εξάπλωσης	

όπλων	μαζικής	καταστροφής,	πολιτική	αστάθεια	και	κοινωνικές	εκρήξεις.	Η	

παράθεση	 της	 συνολικής	 εικόνας	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 παράθεση	 των	

δράσεων	 στην	 περιοχή,	 δίνει	 μία	 ικανοποιητική	 απάντηση	 σχετικά	 με	 τη	

σημασία	 που	 έχει	 για	 την	 ασφάλεια	 και	 τη	 σταθερότητα	 στην	 περιοχή	 η	

παρουσία	της	Βορειοατλαντικής	Συμμαχίας.	
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3.1.	Ποιες	οι	προκλήσεις	στην	περιοχή	

	

Η	περιοχή	 της	Μεσογείου	 είναι	 μία	 ευρεία	 περιοχή,	 σταυροδρόμι	 τριών	

ηπείρων.	 Η	 ανομοιογένειά	 της	 έγκειται	 στο	 γεγονός	 ότι	 αποτελείται	 από	 τρία	

υποσυστήματα	 και	 εννιά	 κράτη:	 Νότια	 Ευρώπη	 (Πορτογαλία,	 Ισπανία,	 Ιταλία,	

Γαλλία,	Ελλάδα,	Τουρκία,	Κύπρος	και	Μάλτα),		Μασρέκ	(Ιορδανία,	Ισραήλ,	Συρία,	

Λίβανος,	 την	 Αίγυπτος,	 Παλαιστινιακή	 Αρχή)	 και	 το	 Μαγκρέμπ	 (Μαρόκο,	

Αλγερία,	Τυνησία,	τη	Μαυριτανία	και	Λιβύη).	Οι	χώρες	της	βόρειας	ακτής	είναι	

ευημερείς,	 με	 πολιτική	 σταθερότητα	 και	 ενταγμένες	 στην	 ΕΕ	 (εκτός	 της	

Τουρκίας),	 σε	 αντίθεση	 με	 τις	 χώρες	 του	 νότου	 που	 ειδικά	 την	 τελευταία	

δεκαετία	 μαστίζονται	 από	 πολιτική	 αστάθεια,	 φτώχεια	 και	 εσχάτως	

εξτρεμιστικά	φαινόμενα.68		

Στη	 συγκεκριμένη	 περιοχή	 η	 έννοια	 της	 ασφαλείας	 περιλαμβάνει	 και	

άλλες	 μεταβλητές:	 όχι	 μόνο	 την	 πολιτικοστρατιωτική	 διάσταση	 αλλά	 και	

κοινωνικό-οικονομικούς,	περιβαλλοντικούς	και	πολιτιστικούς	παράγοντες.	Αυτό	

δεν	 ηχεί	 παράταιρο,	 αν	 υπολογίσει	 κανείς	 την	 έλλειψη	πολιτικής,	 οικονομικής,	

κοινωνικής	και	πολιτισμικής	συνοχής	στην	περιοχή.69		

Η	έννοια	της	ασφαλείας	διαφέρει	στις	δύο	πλευρές	της	Μεσογείου:	όσο	ο	

Βορράς	 διαθέτει	 μία	 αντίληψη	περί	 ασφάλειας	 που	 άπτεται	 της	 στρατιωτικής	

ισχύος,	ο	Νότος	συνδέει	την	έννοια	της	ασφάλειας	με	εσωτερικά	προβλήματα	ή	

με	μη-στρατιωτικά	θέματα.70	Όσο,	λοιπόν,	Ευρώπη	και	κράτη	της	Β.	Μεσογείου	

έχοντας	 άλλη	 αντίληψη	 και	 δυσκολία	 πολλάκις	 κατανόησης	 του	 πολιτικού	

Ισλάμ,	επιμένουν	να	τονίζουν	ως	ανεπαρκή	τα	πολιτικά,	οικονομικά,	πολιτιστικά	

μοντέλα	του	νότου,	 το	αίσθημα	της	ανασφάλειας	στις	 εκεί	περιοχές	αυξάνεται	

και	 αυτό	 είναι	 κάτι	 που	 πρέπει	 πάντα	 να	 υπάρχει	 στους	 σχεδιασμούς	 της	

Δύσης.71	

Συναφώς,	οι	προκλήσεις	που	καλείται	να	αντιμετωπίσει	η	Συμμαχία	αλλά	

και	η	Ευρώπη,	η	Δύση	εν	γένει,	είναι	ένα	σύμπλεγμα	παραγόντων	πολυεπίπεδων,	

																																																								
68	 	Ormanci,	p.9.	
69	 	Bin,	‘The	Security	Dialogue	Towards	the	Mediterranean,	p.78.	
70	 	Ormanci,	p.21.	
71	 	Ormanci,	p.22.	
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αλληλένδετων	και	όχι	εύκολα	διαχειρίσιμων.	Από	τη	μία	η	έκταση	της	περιοχής	

που	 αυτό	 καθεαυτό	 δημιουργεί	 προβλήματα	ως	 προς	 τις	 απαιτήσεις,	 από	 την	

άλλη	τα	ήδη	υπάρχοντα	προβλήματα:	οικονομική	ανάπτυξη	των	περιοχών	που	

υστερούν,	 αλλά	 παράλληλα	 συνεργάζονται	 σε	 τομείς,	 πχ.	 ενέργεια	 με	 τις	

ευημερούσες	 περιοχές	 του	 Βορρά.	 Η	 πολιτική	 αστάθεια	 που	 γεννά	 ανά	

διαστήματα	 ερωτηματικά	 ως	 προς	 τη	 σταθερότητα	 της	 ευρύτερης	 περιοχής	

καθώς	δοκιμάζει	 τις	 ισορροπίες	 ισχύος.	Ο	 ισλαμικός	φονταμενταλισμός,	και	 το	

πώς	αυτός	προσλαμβάνεται	από	τις	ευρωπαϊκές	χώρες.	Δυστυχώς	οι	σημερινές	

εξελίξεις	 κάνουν	 ακόμα	 πιο	 επιτακτική	 την	 ανάγκη	 ανάδειξης	 του	 υγιούς	

τμήματος	εκείνου	του	Ισλαμ,	που	πρέπει	να	επιβίωσει	και	να	επικρατήσει	έναντι	

των	 εξτρεμιστών.	 Το	 οργανωμένο	 έγκλημα	 και	 ο	 χαρακτηρισμός	 κρατών	 ως	

πηγές	 τέτοιου	 από	 τη	 Δύση	 πολλάκις	 δημιουργεί	 προβλήματα	 στα	 υπόλοιπα	

αραβικά	 κράτη	που	 δεν	 μπορούν	 να	 ‘προδώσουν’	 τα	αδελφά	κράτη.	 Επίσης,	 η	

διακίνηση	 ναρκωτικών,	 παράνομων	 μεταναστών,	 ο	 φόβος	 για	 όπλα	 μαζικής	

καταστροφής,	επιδεινώνουν	περαιτέρω	την	ήδη	ταραχώδη	περιοχή.	72	

Το	 ανωτέρω	 συνεπάγεται	 την	 αναγκαιότητα	 μιας	 πολυεπίπεδης	

αντιμετώπισης	 της	 περιοχής.	 Όπως	 αναφέρθηκε	 και	 παραπάνω,	 ήδη	 η	 ΕΕ	

ενεργοποιείται	 στην	 περιοχή	 σε	 τομείς	 της	 οικονομίας,	 ενέργειας,	 αλλά	 και	

κράτη-μέλη	αυτής	έχουν	αναπτύξει	διμερείς	συμφωνίες.		

	

Η	 περιοχή	 της	 Μεσογείου	 από	 πλευράς	 προσέγγισης	 μελετητών	

χαρακτηρίζεται	 με	 διαφορετικούς	 τρόπους:	 ως	 περιφερειακό	 σύμπλεγμα	

ασφαλείας	 (regional	 security	 complex),	 ως	 μία	 περιοχή	 πολλαπλά	

κατακερματισμένη	 και	 ως	 εξαιρετικά	 ανομοιογενής	 περιοχή	 από	 την	

πλειονότητα	 των	 μελετητών.	 Όπως	 και	 να	 έχει,	 αναγνωρίζονται	 δύο	

περιφερειακά	 υποσυστήματα	 στην	 περιοχή,	 κατ’ελάχιστον:	 της	 Ανατολικής	

Μεσογείου	(Mashreq)	που	αντιμετωπίζει	κυρίως	προβλήματα	‘hard	security’	και	

αυτό	της	Δυτικής	Μεσογείου	(Maghreb)	με	προβλήματα	κυρίως	‘soft	security’.73		

Η	περιοχή	της	Μεσογείου	 είναι	κρίσιμη	για	 τη	δυτική	ασφάλεια	και	 για	

έναν	 ακόμη	 λόγο:	 την	 ενεργειακή	 ασφάλεια.	 Πολλές	 χώρες	 της	 Ευρώπης	 αλλά	

																																																								
72	 	Ormanci,	pp.9-19.	
73	 	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	pp.7-8.	
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και	η	ίδια	Ευρώπη	μέσα	από	δικά	της	προγράμματα	διατηρεί	στενές	σχέσεις	και	

για	αυτόν	 τον	 λόγο	στην	περιοχή.	Άλλωστε,	 ένας	από	τους	 λόγους	που	 επίσης	

έχει	θέσει	το	ΝΑΤΟ	για	τη	σημαντικότητα	της	περιοχής	είναι	και	αυτός	και	δεν	

θα	διακινδύνευε	το	δυτικό	οικοδόμημα	από	τέτοιες	καταστάσεις.		

Και	όχι	μόνο,	η	ασταθής	εικόνα	της	περιοχής	ανέκαθεν	δημιουργούσε	την	

εντύπωση	σε	ΕΕ	και	ΝΑΤΟ	για	το	ότι	η	απειλή	στην	περιοχή	για	την	ευρωπαϊκή	

ασφάλεια	 δεν	 προέρχεται	 από	 την	 κακόβουλη	 χρήση	 της	 κρατικής	 εξουσίας	

στρεφόμενη	κατά	της	Δύσης,	αλλά	μάλλον	από	τη	μερική	ή	πλήρη,	κατάρρευση	

της	 υπάρχουσας	 πολιτικής	 αρχής	 στη	 νότια	 και	 ανατολική	 Μεσόγειο.74 	Τα	

γεγονότα	της	αραβικής	άνοιξης,	η	εξάπλωση	του	ISIS,	η	πολιτική	αστάθεια	στη	

Λιβύη	 και	 οι	 ταραχές	 στην	 Αίγυπτο,	 η	 σποραδική	 κλιμάκωση	 της	 σύγκρουσης	

στο	 Ισραήλ,	 οι	 επιθέσεις	 της	 Χαμάς,	 κλπ.	 μάλλον	 επιβεβαιώνουν	 την	 ανωτέρω	

ρήση.	

Επομένως,	έχοντας	καταστήσει	σαφές	το	πόσο	σημαντικός	είναι	ο	τομέας	

της	ασφάλειας	στην	περιοχή,	κρίνεται	απαραίτητη	η	παράθεση	των	προφίλ	των	

χωρών	 της	 περιοχής,	 ώστε	 να	 υπάρχει	 μία	 ικανή	 εικόνα	 που	 να	 εξηγεί	 την	

κοινωνικό-οικονομική	 και	 πολιτική	 κατάσταση	 της	 περιοχής,	 των	

ιδιαιτεροτήτων,	 των	 αναγκών	 και	 της	 αναγκαιότητας	 επίλυσης	 αυτών,	

προκειμένου	να	μη	διακυβεύεται	η	ασφάλεια	και	η	σταθερότητα	στην	περιοχή.	

Η	 παρούσα	 εκλαμβάνει	 ως	 περιοχές	 ενδιαφέροντος	 του	 ΝΑΤΟ	 τις	 χώρες	 της	

Μεσογείου	 και	 της	 Μέσης	 Ανατολής	 με	 τις	 οποίες	 προκύπτει	 συνεργασία	 ή	

διάθεση	 για	 συνεργασία,	 όπως	 θα	 καταδειχθεί	 πιο	 κάτω	 από	 την	 παρούσα	

διπλωματική	εργασία.	

	

• Ιορδανία		

Χώρα	 περί	 τα	 8	 εκατομμύρια	 πληθυσμού,	 και	 με	 μία	 οικονομία	 που	

εξαρτάται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 ξένη	 βοήθεια,	 ενώ	 περαιτέρω	 προβλήματα	

δημιούργησαν	οι	πριν	από	λίγα	χρόνια	επιθέσεις	στους	αγωγούς	φυσικού	αερίου	

στην	 Αίγυπτο,	 έχοντας	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 ανάγκη	 για	 υποκατάσταση	 των	

απωλειών	 από	 την	 αγορά	 πιο	 ακριβών	 εισαγωγών	 ντίζελ,	 κυρίως	 από	 τη	

Σαουδική	Αραβία,	αλλά	και	με	την	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας.	Φυσικά	τα	

																																																								
74	 	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	p.9.	
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προβλήματα	με	τις	γειτονικές	χώρες	δεν	θα	μπορούσαν	να	απουσιάσουν	και	από	

την	 Ιορδανία,	 μιας	 και	 με	 την	 εμπόλεμη	 κατάσταση	 στη	 Συρία	 εκρεμμεί	 η	

οριοθέτηση	 ως	 προς	 τη	 Συμφωνία	 του	 2004	 που	 ρυθμίζει	 τη	 συνοριακή	

διαφωνία	με	τη	Συρία.	Τέλος,	η	Ιορδανία	είναι	γνωστή	για	τις	αρμονικές	σχέσεις	

που	διατηρεί	με	τη	Δύση.	Μετέχει	άλλωστε	σε	πολλούς	οργανισμούς,	μεταξύ	των	

οποίων	και	ο	OSCE	(partner).75	

	

• Μαρόκο		

Χώρα	 33	 εκατομμυρίων	 περίπου	 που	 σημειώνει	 αξιοσημείωτες	

οικονομικές	 επιδόσεις.	 Μετά	 τη	 δύσκολη	 δεκαετία	 του	 1980,	 όταν	 και	 ως	

υπερχρεωμένη	 χώρα	 αναγκάστηκε,	 υπό	 την	 εποπτεία	 του	 ΔΝΤ,	 να	 προβεί	 σε	

μέτρα	 λιτότητας	 και	 μεταρρυθμίσεις	 υπέρ	 της	 αγοράς.	 Οι	 βελτιωμένες	

οικονομικές	 επιδόσεις	 που	 παρουσιάζει	 από	 τότε,	 οφείλονται	 και	 στη	 διμερή	

συμφωνία	ελεύθερου	εμπορίου	που	έχει	συνάψει	με	τις	Ηνωμένες	Πολιτείες	το	

2006	αλλά	και	σε	στη	συμφωνία	με	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	το	2008	(Advanced	

Status	 agreement).	 Ωστόσο,	 βασικά	 προβλήματα	 υπάρχουν	 στη	 χώρα,	 όπως	 η	

υψηλή	 ανεργία,	 φτώχεια,	 ο	 αναλφαβητισμός.	 Όμως,	 ίσως	 τα	 πιο	 σημαντικά	

προβλήματα	που	αφορούν	και	τη	σταθερότητα	στην	περιοχή,	έχουν	να	κάνουν	

με	 τις	 σχέσεις	 με	 τα	 άλλα	 κράτη:	 οι	 αξιώσεις	 και	 η	 διαχείριση	 της	

αμφισβητούμενης	περιοχής	της		Δυτικής	Σαχάρας,	τις	διαμαρτυρίες	του	Μαρόκο	

για	τον	έλεγχο	της	Ισπανίας	επί	παρακτίων	θυλάκων,	όπως	Θέουτα,	Μελίλια,	και	

Penon	 de	 Velez	 de	 la	 Gomera,	 τα	 νησιά	 του	 Penon	 de	 Alhucemas	 και	 Islas	

Τσαφαρίνας.	 Τα	 προβλήματα	 είναι	 έντονα	 στον	 τομέα	 της	 παράνομης	

μετανάστευσης,	 καθώς	 το	 Μαρόκο	 αποτελεί	 το	 σημείο	 εκκίνησης	 για	 την	

Ισπανία.	Στο	ίδιο	πλαίσιο	και	η	διαμάχη	με	την	Αλγερία	για	το	ποιος	ευθύνεται	

για	 την	 υπόθαλψη	 μαχητών	 και	 το	 λαθρεμπόριο	 όπλων	 στο	 σύνορο	 αυτών.	

Τέλος,	το	Μαρόκο	είναι	πηγή,	προορισμός	και	χώρα	διέλευσης	για	τους	άνδρες,	

τις	γυναίκες	και	τα	παιδιά	που	πέφτουν	θύματα	της	καταναγκαστικής	εργασίας	

και	της	σεξουαλικής	εμπορίας	προς	τη	Μέση	Ανατολή	και	την	Ευρώπη,	αλλά	και	

τόπος	διακίνησης	ναρκωτικών	και	σημείο	διέλευσης	προς	τη	Δυτική	Ευρώπη.	Σε	

αυτό	το	σημείο,	λοιπόν,	το	Μαρόκο	δε	συμμορφώνεται	με	τα	ελάχιστα	κριτήρια	

																																																								
75	 	CIA,	“The	World	Factbook”,	2013,	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html		



	 43	

για	την	εξάλειψη	της	εμπορίας	ανθρώπων,	αν	και	έχει	κάνει	προσπάθειες	προς	

αυτήν	 την	 κατεύθυνση,	 τα	 υπολειπόμενα	 για	 την	 κυβέρνηση	 ως	 προς	 την	

πρόοδο	στη	διερεύνηση,	τη	δίωξη,	την	καταδίκη,	και	την	τιμωρία	των	δράστων	

περιμένουν	να	γίνουν.76		

	

• Τυνησία		

Με	πληθυσμό	περίπου	11	εκατομμυρίων,	και	μετά	από	περιπέτειες	στην	

οικονομική	 της	 ζωή,	 κατάφερε	ακολουθώντας	μία	φιλελεύθερη	στρατηγική	 να	

βελτιώσει	το	βιοτικό	της	επίπεδο.	Όμως,	τα	πράγματα	χειροτέρεψαν	μετά	από	

μία	σειρά	από	περιπέτειες	στο	εσωτερικό	αλλά	και	τις	αναταραχές	σε	επίπεδο	

ασφαλείας	και	πολιτικής	κατάστασης	κατά	τη	διάρκεια	του	2012	και	του	2013	

που	οδήγησε	σε	επιδείνωση	της	οικονομίας	και	σε	πολλές	υποβαθμίσεις	αυτής.	

Η	 Τυνησία	 είναι	 κέντρο,	 προορισμός,	 και	 πιθανή	 χώρα	 διέλευσης	 για	 άνδρες,	

γυναίκες	 και	 παιδιά	 θύματα	 της	 καταναγκαστικής	 εργασίας	 και	 σεξουαλικής	

εμπορίας.	Παρά	την	αύξηση	των	αριθμών	ως	προς	τις	ανωτέρω	δραστηριότητες,	

η	 Τυνησία	 δε	 δείχνει	 να	 συμμορφώνεται	 με	 τα	 ελάχιστα	 κριτήρια	 για	 την	

εξάλειψη	 της	 εμπορίας	 ανθρώπων,	 αν	 και	 έχει	 κάνει	 προσπάθειες	 προς	 αυτήν	

την	 κατεύθυνση,	 όπως	 διώξεις	 δραστών,	 συνεργασία	 με	 διεθνή	 οργανισμό,	

κλπ.77		

	

• Λιβύη	

Η	 νεώτερη	 ιστορία	 της	 Λιβύης	 χαρακτηρίζεται	 από	 τις	 αναταραχές	 της	

λεγόμενης	 Αραβικής	 Άνοιξης	 που	 ξεκίνησε	 σε	 αρκετές	 χώρες	 της	 Μέσης	

Ανατολής	και	της	Βόρειας	Αφρικής	στα	τέλη	του	2010.	Στην	περιοχή	της	Λιβύης		

ξέσπασαν	βίαιες	καταστολές	στις	αρχές	του	2011	από	τον	Μουαμάρ	Καντάφι	με	

αποτέλεσμα	 έναν	 αιματηρό	 εμφύλιο	 πόλεμο,	 και	 αεροπορική	 και	 ναυτική	

επέμβαση	 της	 διεθνούς	 κοινότητας,	 κατόπιν	 εγκρίσεως	 του	 ΟΗΕ.	 Η	 τύχη	 της	

μεταβατικής	κυβέρνησης	του	2012,	είναι	να	τη	διαδέχεται	και	νέο	κοινοβούλιο	

το	 2014	 με	 αποτέλεσμα	 εσωτερικές	 αντιπαλότητες	 και	 μεγάλη	 αστάθεια	 ως	

σήμερα.	
																																																								
76	 	CIA,	“The	World	Factbook”,	2013,	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html	
77	 	CIA,	“The	World	Factbook”,2013,	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html	
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Η	Λιβύη	είναι	μία	από	τις	πιο	πλούσιες	σε	ενεργειακούς	πόρους	χώρες,	με	

αποτέλεσμα	 η	 οικονομία	 της	 να	 εξαρτάται	 σχεδόν	 εξ	 ολοκλήρου	 από	 τον	

ενεργειακό	τομέα	(παράγει	περίπου	το	65%	του	ΑΕΠ	και	το	96%	των	κρατικών	

εσόδων).	 Αν	 και	 τα	 έσοδα	 από	 την	 πώληση	 του	 πετρελαίου	 και	 του	 φυσικού	

αερίου,	 σε	 συνδυασμό	 με	 έναν	 μικρό	 πληθυσμό	 της	 τάξεως	 περίπου	 των	 7	

εκατομμυρίων,	 δίνουν	 στη	 Λιβύη	 ένα	 από	 τα	 υψηλότερα	 κατά	 κεφαλήν	

εισοδήματα	 στην	 Αφρική,	 ωστόσο	 οι	 πολιτικές	 ηγεσίες	 έχουν	 εμποδίσει	 την	

οικονομική	ανάπτυξη.	Φυσικά	 οι	 πωλήσεις	 διακυμάνθηκαν	αρνητικά	 κατά	 την	

περίοδο	των	αναταραχών	(κατέρρευσαν	κατά	τη	διάρκεια	της	Επανάστασης	του	

2011,	 ανέκαμψαν	 το	 2012	 και	 το	 2013,	 μειώθηκαν	 σημαντικά	 στο	 τέλος	 του	

2013	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 2014,	 λόγω	 διαμαρτυριών	 σε	 όλη	 τη	 χώρα).	

Μέχρι	και	σήμερα	η	Λιβύη	δεν	έχει	καταφέρει	να	ισορροπήσει,	ταλανιζόμενη	από	

οικονομικά,	 πολιτικά	 και	 κοινωνικά	 βαθύτατα	 προβλήματα.	 Σημειώνεται	 ότι	

συνεργάζεται	 εξαγωγικά	κυρίως	με	 ευρωπαικές	 χώρες	που	καταλαμβάνουν	 το	

μεγαλύτερο	ποσοστό	των	εξαγωγικών	της	προϊόντων	(Ιταλία	20,2%,	Γερμανία	

15,1%,	 Γαλλία	 10,5%,	 ΗΠΑ	 6,3%,	 Ισπανία	 6,3%,	 Ολλανδία	 5,2%,	 Κίνα	 5%,	

Ηνωμένο	Βασίλειο	4,6%	(2013)).	Τέλος,	ως	προς	τις	διαφορές	της	με	τις	όμορες	

χώρες,	 αυτές	 περιλαμβάνουν	 αμφισβητούμενες	 περιοχές	 με	 Αλγερία,	 Μαρόκο,	

ενώ	 και	 στην	 περίπτωση	 της	 Λιβύης	 έχουμε	 να	 κάνουμε	 με	 κομβική	 χώρα	

ανδρών	 και	 γυναικών	 από	 την	 υποσαχάρια	 Αφρική	 και	 την	 Ασία,	 θύματα	

καταναγκαστικής	 εργασίας	και	πορνείας,	 ενώ	μέχρι	 και	σήμερα	 έντονη	 είναι	η	

δράση	παραστρατιωτικών	ομάδων.		

Όπως	 είναι	φυσικό,	 με	 τέτοια	κακή	 εσωτερική	και	πολιτική	καταστάση	

είναι	δύσκολο	να	αντιμετωπιστούν	τα	προβλήματα	της	ανθρώπινης	διακίνησης.	

Η	κυβέρνηση	της	Λιβύης	δε	συμμορφώνεται	πλήρως	με	τα	ελάχιστα	κριτήρια	για	

την	εξάλειψη	της	εμπορίας	ανθρώπων	αλλά	και	ούτε	καταβάλλει	προσπάθειες.	

Σε	 αντίθεση	 με	 τις	 χώρες	 που	 αναφέρθηκαν	 ανωτέρω,	 δεν	 έχει	

δραστηριοποιηθεί	 σημαντικά	στη	 δίωξη	 των	 δραστών	 και	 στον	 εντοπισμό	 και	

την	προστασία	των	θυμάτων.78		

	

• Συρία	
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html	



	 45	

Η	 ταραχώδης	 πορεία	 της	 Συρίας	 στο	 πέρασμα	 των	 χρόνων	 συνεχίζεται	

μέχρι	 και	 σήμερα	 με	 ένα	 αιματοκύλισμα	 που	 απαριθμεί	 εκατοντάδες	 χιλιάδες	

θύματα	και	ακόμα	εκατομμύρια	σε	προσφυγικό	ρεύμα.	Μετά	και	την	αποτυχία	

των	συνομιλιών	μεταξύ	του	συνασπισμού	της	συριακής	αντιπολίτευσης	και	του	

συριακού	καθεστώτος,	υπό	την	αιγίδα	των	Ηνωμένων	Εθνών	στη	διάσκεψη	της	

Γενεύης	 ΙΙ	 του	2014,	συνεχίζονται	οι	 ταραχές	στη	Συρία	που	φυσικά	αποτελεί,	

πλέον,	τη	μεγαλύτερη	ανθρωπιστική	κρίση	σε	όλο	τον	κόσμο.	Αφήνοντας	στην	

άκρη	 την	 όποια	 συζήτηση	 για	 κατοχή	 ενεργειακών	 πόρων	 και	 την	 οικονομία	

λόγω	 της	 συνεχιζόμενης	 εμπόλεμης	 κατάστασης,	 η	 Συρία	 είχε	 και	

χαρακτηριστικές	 διαμάχες	 με	 ομόρους,	 όπως	 το	 Ισραήλ	 για	 τα	 υψίπεδα	 του	

Γκολάν,	αλλά	και	κάποιες	διαφωνίες	εδαφικές	με	τον	Λίβανο	και	την	Ιορδανία.	Η	

κατάσταση	 είναι	 ακόμα	 πιο	 τραγική	 για	 την	 εμπορία	 ανθρώπων,	 ανεξέλεγκτη	

ακόμα	και	στην	περίπτωση	χρήσης	αυτών	ως	ανθρώπινη	ασπίδα	στις	εμπόλεμες	

ζώνες.79	

	

• Αλγερία		

Από	 το	 ταραχώδες	 σκηνικό	 της	 Μέσης	 Ανατολής	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	

αποκλίνει	 και	 η	 Αλγερία	 με	 μία	 εσωτερική	 πολιτική	 κατάσταση	 γεμάτη	

ανατροπές	 μέχρι	 και	 σήμερα.	Η	 χώρα	αυτή	 των	39	 εκατομμυρίων	η	 οποία	 επί	

πολλώ	 πλήττεται	 από	 υψηλή	 ανεργία,	 προβλήματα	 σε	 στέγαση,	 παροχή	

ηλεκτρικού	 και	 νερού,	 διαφθορά	 αλλά	 και	 από	 τη	 δράση	 εξτρεμιστικών	

οργανώσεων,	 δεν	 έχει	 βρει	 μέχρι	 και	 σήμερα	 τον	 τρόπο	 να	 ορθοποδήσει.	

Προικισμένη	 ωστόσο	 από	 τη	 φύση	 με	 ενεργειακούς	 πόρους,	 με	 τους	 οποίους	

στηρίζει	 την	 οικονομική	 της	 ύπαρξη:	 με	 τους	 υδρογονάνθρακες	 να	

αντιπροσωπεύουν	το	60%	περίπου	των	εσόδων	του	προϋπολογισμού,	 το	30%	

του	ΑΕΠ	και	πάνω	από	το	95%	των	εσόδων	από	τις	εξαγωγές.	Η	Αλγερία	είναι	η	

10η	χώρα	με	τα	μεγαλύτερα	αποθέματα	φυσικού	αερίου	στον	κόσμο,	και	είναι	η	

6η	 μεγαλύτερη	 εξαγωγέας	 φυσικού	 αερίου,	 16η	 	 σε	 αποθέματα	 πετρελαίου.	

Μάλιστα,	η	λίστα	με	τους	εξαγωγικούς	της	εταίρους	περιλαμβάνει	κυρίως	κράτη	

της	Ευρώπης	(Ισπανία	20,2%,	Γαλλία	9,3%,	Ηνωμένο	Βασίλειο	8,8%,	ΗΠΑ	8,1%,	

Ολλανδία	6,9%,	ο	Καναδάς	6%,	τη	Βραζιλία	5,6%,	Γερμανία	4,3%,	 Ιταλία	4,2%	
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(2013)).	 Παρόλα	 αυτά,	 προκειμένου	 να	 καταστεί	 βιώσιμη	 η	 οικονομικο-

κοινωνική	της	κατάσταση,	απαιτούνται	περαιτέρω	μεταρρυθμίσεις	και	αλλαγές.	

	 Ως	 προς	 τις	 σχέσεις	 της	 με	 τα	 άλλα	 κράτη	 της	 περιοχής,	 και	 η	 Αλγερία	

απορρίπτει	τη	Μαροκινή	Διοίκηση	της	Δυτικής	Σαχάρας,	το	Μέτωπο	Πολισάριο.	

Τα	σύνορα	της	Αλγερίας	με	το	Μαρόκο	παραμένουν	ένα	θέμα	που	είναι	φλέγον	

μεταξύ	 των	 δύο	 χωρών	 με	 εκατέρωθεν	 κατηγορίες	 περί	 υπόθαλψης	 μαχητών	

και	λαθρεμπορίου	όπλων.	Και	εδώ	συναντάμε	τα	ίδια	προβλήματα	με	διακίνηση	

ανθρώπων,	 πορνεία,	 καταναγκαστική	 εργασία,	 με	 την	 Αλγερία	 να	 μη	

συμμορφώνεται	πλήρως	με	τα	ελάχιστα	κριτήρια	για	την	εξάλειψη	της	εμπορίας	

ανθρώπων	και	να	μην	έχει	καταβάλλει	σημαντικές	προσπάθειες	σε	αυτό.80	

	

• Αίγυπτος	

Αφήνοντας	τη	μακραίωνη	ιστορία	της	Αιγύπτου,	η	Αραβική	άνοιξη	ήταν	

καταλυτική	 και	 στη	 χώρα	 αυτή.	 Την	 ανατροπή	 του	Μουμπάρακ	 ακολούθησαν	

διαδοχικές	κυβερνήσεις	Μόρσι-Αδελφών	Μουσουλμάνων-Αλ	Σίσι.		

	 Αν	 και	 προικισμένη	 με	 την	 έφορη	 κοιλάδα	 του	 Νείλου	 η	 περαιτέρω	

ανάπτυξη	 της	 οικονομίας	 κρίνεται	 αναγκαία.	 Έτσι,	 την	 περίοδο	 2004-2008	

επιδιώκει	 μεταρρυθμίσεις	 για	 την	 προσέλκυση	 ξένων	 επενδύσεων	 και	 τη	

διευκόλυνση	 της	 ανάπτυξης.	 Ωστόσο,	 οι	 κακές	 συνθήκες	 διαβίωσης	 και	

περιορισμένη	 απασχόληση,	 μεταξύ	 άλλων,	 πυροδοτούν	 την	 επανάσταση	 που	

ανέτρεψε	 τον	 Μουμπάρακ,	 με	 ολέθριες	 συνέπειες	 στα	 μετέπειτα	 χρόνια	 στον	

τουρισμό,	 σημαντική	 επίσης	 πηγή	 εσόδων,	 την	 ασφάλεια,	 την	 οικονομική	

ανάπτυξη	να	επιβραδύνεται	σημαντικά	και	την	ανεργία	να	μεγαλώνει.	Αρκετές	

από	 τις	 εξαγωγικές	 χώρες	 είναι	 ευρωπαϊκές:	 Ιταλία	 6,7%,	 η	 Ινδία	 6,5%,	

Σαουδική	Αραβία	6,1%,	Κίνα	5%,	Γερμανία	4,8%,	 τη	Λιβύη	4,8%,	ΗΠΑ	4,5%,	η	

Τουρκία	4,4%,	Γαλλία	4,2%	(2013).		

	 Ως	 προς	 τις	 σχέσεις	 με	 τους	 ομόρους,	 αυτές	 περιλαμβάνουν	 εδαφικές	

διαφορές	με	Σουδάν,	κάποιες	παραβιάσεις	από	τη	Γάζα	στα	όρια	με	την	Αίγυπτο,	

και	 αξιώσεις	 της	 Σαουδικής	Αραβίας	 επί	 δύο	 νησιών	που	 διοικούνται	 από	 την	

																																																								
80	 	CIA,	“The	World	Factbook”,	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html		
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Αίγυπτο.	Τέλος,	απασχολεί	διεθνώς	ως	προς	τη	στάση	της	ως	τόπος	ξεπλύματος	

χρήματος	και	ως	διαμετακομιστικό	κέντρο	ναρκωτικών.81	

	

• Μαυριτανία	

Και	η	Μαυριτανία	δεν	ξεφεύγει	από	τη	μοίρα	των	περισσοτέρων	χωρών	

της	 ΜΕΝΑ	 που	 τις	 θέλει	 να	 έχουν	 έναν	 ταραχώδη	 πολιτικό	 βίο	 από	 την	

ανεξαρτησία	 τους	 και	 έπειτα.	 Η	 χώρα	 συνεχίζει	 να	 αντιμετωπίζει	 εθνοτικές	

εντάσεις	 ανάμεσα	 σε	 τρεις	 μεγάλες	 ομάδες	 (Haratines,	 Bidhan,	 Halpulaar,	

Soninke,	 και	Wolof)	 αλλά	 και	 να	 καλείται	 να	αντιμετωπίσει	 την	 τρομοκρατική	

απειλή	 της	Αλ-Κάιντα	στο	 Ισλαμικό	Μαγκρέμπ,	 η	 οποία	 ξεκίνησε	 τις	 επιθέσεις	

μεταξύ	2005	και	2010.	

	 Με	κυριώτερους	τομείς	ενίσχυσης	της	οικονομίας	τους	φυσικούς	πόρους	

και	τη	γεωργία,	ο	πληθυσμός	της	προσπαθεί	να	επιβιώσει,	κυρίως	μέσα	από	τη	

γεωργία	 και	 την	 κτηνοτροφία.	 Πλούσια	 σε	 ορυκτούς	 πόρους,	 όπως:	 χρυσό,	

χαλκό,	γύψο	και	φωσφορικά,	πετρέλαιο,	με	αυτά	να	αποτελούν	περίπου	τα	τρία	

τέταρτα	των	συνολικών	εξαγωγών	της.	Κυριώτερες	χώρες	προς	εξαγωγή,	είναι	

οι:	 Κίνα	 55,4%,	 Ιταλία	 8,1%,	 Ιαπωνία	 4,7%,	 ΗΠΑ	 4,2%	 (2013).	 Ως	 προς	 τις	

εξωτερικές	 της	 σχέσεις,	 αδρανής	 φαίνεται	 να	 παραμένει	 η	 αξίωση	 της	

Μαυριτανίας	στη	Δυτική	Σαχάρα.	Ενώ	τα	γνωστά	προβλήματα	περί	παράνομης	

διακίνησης	 ανθρώπων	 για	 καταναγκαστική	 εργασία,	 πορνεία,	 εκδούλευση	

δυστυχώς	 είναι	 υπαρκτά	 και	 όχι	 μόνο.	 Η	 Μαυριτανία	 δε	 δείχνει	 να	

συμμορφώνεται	πλήρως	με	τα	ελάχιστα	κριτήρια	για	την	εξάλειψη	της	εμπορίας	

ανθρώπων	 και	 ούτε	 έχει	 καταβάλλει	 σημαντικές	 προσπάθειες	 προς	 εξάλειψη	

των	 φαινομένων	 αυτών.	 Επίσης,	 δεν	 παρείχε	 επαρκείς	 προστατευτικές	

υπηρεσίες	σε	θύματα,	 ενώ	η	απουσία	μέτρων	για	τον	εντοπισμό	των	θυμάτων	

εμπορίας	 ανθρώπων	 μεταξύ	 των	 ευάλωτων	 ομάδων	 του	 πληθυσμού	 και	 ο	

αποκλεισμός	 των	 ΜΚΟ	 από	 κατάθεσεις	 για	 λογαριασμό	 των	 θυμάτων,	

δυσχεραίνει	ακόμα	περισσότερο	την	κατάσταση.82	
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82	 	CIA,	“The	World	Factbook”,	
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Βλέπουμε,	λοιπόν,	ότι	η	περιοχή	της	ΜΕΝΑ,	που	αφορά	άμεσα	τις	χώρες	

συνεργασίας	 με	 το	 ΝΑΤΟ	 και	 την	 ΕΕ	 είναι	 μία	 προβληματική	 περιοχή	 που	

εγκυμονεί	 πολλούς	 κινδύνους	 για	 την	 ασφάλεια	 και	 τη	 σταθερότητα.	 Ειδικά	

μετά	την	Αραβική	άνοιξη	και	την	εξάπλωση	των	εξτρεμιστικών	οργανώσεων,	η	

κατάσταση	 έχει	 γίνει	 ακόμα	 πιο	 εύφλεκτη:	 η	 αστάθεια	 και	 η	 ελλιπής	

διακυβέρνηση	 στη	 Βόρεια	 Αφρική,	 τη	 Συρία,	 το	 Ιράκ	 και	 την	 Υεμένη,	 την	 Αλ-

Κάιντα,	τον	ISIS	και	τις	λοιπές	εξτρεμιστικές	οργανώσεις.	Η	Λιβύη	ήδη	αποτελεί		

περιβάλλον	υψηλής	απειλής,	καθώς	οι	ασθενείς	συνθήκες	ασφαλείας	της	χώρας	

σε	συνδυασμός	με	τη	δυνατότητα	κατοχής	όπλων	παρέχει	δυνατότητα	δράσης	

σε	 βίαιους	 εξτρεμιστές.	 Η	 Αλ-Κάιντα	 στο	 Ισλαμικό	 Μαγκρέμπ	 (AQIM)	 έχει	

αρπάξει	 την	 ευκαιρία	 που	 της	 δίνει	 η	 αστάθεια	 στην	 περιοχή,	 και	 κυρίως	 στη	

Λιβύη	και	το	Μάλι,	με	αποτέλεσμα	όλα	αυτά	τα	αιματηρά	επεισόδια	που	έχουμε	

παρακολουθήσει	 να	 λαμβάνουν	 χώρα	 στην	 περιοχή.	 Στην	 Τυνησία,	 δρα	 η	

τρομοκρατική	 οργάνωση	 Ανσάρ	 αλ-Σαρία	 (AAS-T),	 στην	 Υεμένη	

αναζωπυρώθηκε	 η	 κατάσταση	 πρόσφατα	 με	 ακραίες	 καταστάσεις	 να	

λαμβάνουν	χώρα,	ενώ	στην	Αίγυπτο	η	κυβέρνηση	του	Αλ-Σίσι	προσπαθεί	να	βρει	

τον	βηματισμό	της.	Στην	περιοχή	του	Ισραήλ	οι	αναταραχές	δεν	έχουν	τελειώσει	

από	 τον	 πόλεμο	 του	 2014,	 αφού	 εξακολουθούν	 και	 σημειώνονται	 σποραδικές	

επιθέσεις	με	πυραύλους	από	τη	Χαμάς	και	άλλες	τρομοκρατικές	ομάδες	με	βάση	

τη	Γάζα.	Στην	Αλγερία,	η	Αλ	Κάιντα	στο	Ισλαμικό	Μαγκρέμπ	(AQIM)	παραμένει	η	

πιο	σημαντική	τρομοκρατική	απειλή,	 ενώ	στον	Λίβανο	η	 εμπόλεμη	κατάσταση	

στη	 Συρία	 επηρέασε	 δραματικά	 την	 ασφάλεια	 των	 συνόρων,	 την	 εσωτερική	

σταθερότητα,	και	την	τρομοκρατία,	αφού	στον	πόλεμο	της	Συρίας	συμμετείχαν	

μαχητές	από	τον	Λίβανο	(συμπεριλαμβανομένης	της	Χεζμπολάχ,	που	υποστήριξε	

ανοιχτά	το	καθεστώς	Άσαντ,	καθώς	και	σουνιτών	και	λοιπών	ομάδων).83	

	

	

Και	αν	ο	ανωτέρω	κατάλογος	δε	φαίνεται	‘αρκετός’	στο	να	καταδείξει	τη	

σημαντικότητα	 της	περιοχής	ως	προς	 τη	δημιουργία	 εστιών	συγκρούσεων	και	

αστάθειας	 για	 όλη	 τη	 Δύση,	 στη	 συνέχεια	 παρατίθεται	 σειρά	 από	 άλλες,	 πολύ	

																																																								
83	 	U.S	Department	of	State,	“Chapter	2.	Country	Reports:	Middle	East	and	
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σημαντικές	προκλήσεις	ασφαλείας	στον	21ο	αι,	 τις	οποίες	διαχρονικά	καλείται	

να	αντιμετωπίσει	τόσο	το	ΝΑΤΟ	όσο	και	η	ΕΕ.		

Τα	 μείζονα	 προβλήματα,	 λοιπόν,	 που	 κατά	 κόρον	 εμφανίζονται	 στο	

σύνολο	των	υπό	εξέταση	περιοχών,	αυτά	έχουν	να	κάνουν	με:	

• Παράνομη	μετανάστευση,	από	τις	περιοχές	της	Μέσης	Ανατολής	

που	 μαστίζονται	 από	 τον	πόλεμο	 και	 την	 τρομοκρατία,	 αλλά	 και	

από	 τη	 Βόρειο	 και	 Νότιο	 Αφρική.	 Το	 ζήτημα	 αυτό	 έχει	 ως	

αποτέλεσμα	 τη	 μετατροπή	 της	 Μεσογείου	 σε	 μία	 θάλασσα	 που	

απαριθμεί	 χιλιάδες	 νεκρούς	 μετανάστες,	 θύματα	 διακινητών	

παρανόμως	 προσφύγων	 και	 μεταναστών,	 πρόβλημα	 που	

αντιμετωπίζουν	 πρωτίστως	 η	 χώρες	 της	 ΝΑ	 Ευρώπης,	 όπου	 και	

υποδέχονται	πρώτοι		

• Τρομοκρατία,	η	απειλή	και	εξάπλωση	του	ISIS,	η	Boko	Haram,	και	

λοιπές	 εξτρεμιστικές	 οργανώσεις	 που	 απροκάλυπτα	 και	 ρητά	

απειλούν	πληθυσμούς	των	περιοχών	αλλά	και	τη	Δύση.	

• Όπλα	 μαζικής	 καταστροφής, 84 	που	 εκλαμβάνεται	 από	 τη	

Συμμαχία	ως	πολιτική	και	στρατιωτική	απειλή,	καθότι	αποστολές	

του	 ΝΑΤΟ	 αλλά	 και	 η	 ασφάλεια	 και	 σταθερότητα	 στην	 περιοχή,	

τίθενται	υπό	απειλή.	Ας	μην	ξεχνάμε	ότι	σε	πολλές	από	αυτές	τις	

περιοχές	 το	 ΝΑΤΟ	 διατηρεί	 αποστολές	 ανθρωπιστικές	 ή	

peacekeeping,	 που	 η	 εξάπλωση	 όπλων	 μαζικής	 καταστροφής	 σε	

χέρια	 τρομοκρατών	 ή	 εξτρεμιστικών	 οργανώσεων,	 αυτομάτως	

συνεπάγεται	 κίνδυνο	 για	 τις	 αποστολές	 και	 τους	 αμάχους	

πληθυσμούς.85	

• Ασταθείς	 περιοχές,	 συνεχιζόμενες	 αντιπαραθέσεις	 που	 κατά	

καιρούς	 αναζωπυρώνονται,	 όπως	 η	 ισραηλινο-παλαιστινική	

διένεξη,	 που	 το	 καλοκαίρι	 του	 2014	 κλιμακώθηκε	 σε	 πόλεμο,	 η	

																																																								
84	 	Για	μία	ανάλυση	σχετικά	με	τις	πιθανότητες	και	τα	αποτελέσματα	από	
την	κατοχή	ΟΜΚ	στην	περιοχή	της	Μεσογείου	και	Μέσης	Ανατολής,	βλ.	I.	O.	
Lesser,	and	A.	J.	Tellis.	Strategic	exposure.	Proliferation	around	the	Mediterranean,	
No.	AD-A--317861/3/XAB.	Rand	Corp.,	Santa	Monica,	CA,	United	States,	Arroyo	
Center,	1996.	
85	 	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations”,	pp.12-3.	
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ανεξέλεγκτη	 κατάσταση	 στη	 Λιβύη,	 η	 κατά	 καιρούς	 πολιτική	

αστάθεια	στην	Αίγυπτο,	τα	κρούσματα	βίας	στην	Αλγερία	

• Μικρή	ή	και	αρνητική	οικονομική	ανάπτυξη	

• Ισλαμικός	φονταμενταλισμός	

• Έλλειψη	υδατίνων	πόρων	

• Κλιματική	αλλαγή,	ακραία	καιρικά	φαινόμενα	

• Θαλάσσια	ασφάλεια,	η	οποία	αφορά	την	ασφάλεια	τουλάχιστον	

500	εκατομμυρίων	ανθρώπων	και	είναι	καθοριστικός	παράγοντας	

για	την	οικονομική	ανάπτυξη,	την	προστασία	του	περιβάλλοντος,	

τη	 βιωσιμότητα	 των	 φυσικών	 πόρων,	 του	 ελέγχου	 των	

μεταναστευτικών	ροών	αλλά	και	της	τρομοκρατίας.86	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
86	 		Th.	Dokos	,	“The	evolving	security	environment	in	the	eastern	
Mediterranean:	is	NATO	still	a	relevant	actor?”,	Southeast	European	and	Black	
Sea	Studies,	12:4,	2012,		p.583.	
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Th.	 P.	 D ̲okos,	 “Nato's	 Mediterranean	 Dialogue:	 Prospects	 and	 Policy	

Recommendations”,	Hellenic	Foundation	for	European	and	Foreign	Policy,	2003,	p.11.	

	

Έχοντας	 υπόψη	 αυτές	 τις	 απειλές,	 αυτούς	 τους	 κινδύνους	 και	 τις	

προκλήσεις	 που	 αντιμετωπίζει	 η	 Συμμαχία	 στην	 περιοχή,	 θέτει	 την	 εξής	

στρατηγική	για	την	περιοχή:	

1)	ως	προς	τους	κεντρικούς	στόχους	και	τον	αμυντικό	σχεδιασμό:		

στρατιωτική	 παρουσία	 στην	 περιοχή,	 στρατιωτικές	 ασκήσεις	 και,	 ίσως	

στο	όχι	 και	 τόσο	μακρινό	μέλλον,	πυραυλική	άμυνα	στο	θέατρο	 (TMD,	 theater	

missile	defence)	

2)	 πολυμερή	 συνεργασία:	 από	 τον	 Φεβρουάριο	 του	 1995	 ήδη	 	 έχει	

ξεκινήσει	 θεσμοθετημένος	 διάλογος	 μεταξύ	 του	 ΝΑΤΟ	 και	 τους	 πρέσβεις	 των	

χωρών-συνεργατών	(Αίγυπτο,	Ιορδανία,	Μαρόκο,	Ισραήλ,	Μαυριτανία,	Τυνησία,	

Αλγερία).87	

	
	
	
	

																																																								
87	 	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations.	Hellenic	Foundation	for	European	and	Foreign	Policy”,	pp.26-
7.	
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3.2.	Η	σημασία	του	ΝΑΤΟ	για	την	περιοχή	της	Μεσογείου	

	

	 Η	απόφαση	για	να	στραφεί	 το	 ενδιαφέρον	του	ΝΑΤΟ	στην	περιοχή	της	

Μεσογείου	 πάρθηκε	 με	 σκοπό	 να	 συνδράμει	 η	 Συμμαχία	 στην	 ασφάλεια	 και	

σταθερότητα	της	περιοχής,	να	υπάρξει	αλληλοκατανόηση	μεταξύ	του	ΝΑΤΟ	και	

των	 χωρών	 της	 Μεσογείου	 και	 να	 ‘εξουδετερώσει’	 τις	 οποιεσδήποτε	

παρανοήσεις	 σχετικά	 με	 τη	 Συμμαχία. 88 	Από	 το	 1994	 ως	 και	 σήμερα	 οι	

στοχεύσεις	αυτές	δεν	έχουν	αλλάξει.	Αντιθέτως,	 έχουν	κιόλας	επικαιροποιηθεί:	

από	 τα	 γεγονότα	 στο	 Ιράκ	 και	 Αφγανιστάν	ως	 και	 τη	 Συρία,	 τη	 Λιβύη	 και	 το	

Μαρόκο	 η	 περιοχή	 βρίσκεται	 αντιμέτωπη	 με	 υψιστής	 σημασίας	 προβλήματα,	

όπως	 η	 τρομοκρατία,	 ο	 εξτρεμισμός	 και	 τα	 όπλα	 μαζικής	 καταστροφής.	 Αν	

θεωρήσουμε	ότι	η	ΕΕ	με	τις	δράσεις	και	πρωτοβουλίες	της	έχει	κυρίαρχο	ρόλο	

στην	 περιοχή	 κυρίως	 ως	 προς	 το	 πολιτικό-οικονομικό	 κομμάτι,	 τότε	 το	

μεγαλύτερο	βάρος	της	ασφάλειας	στην	περιοχή	πέφτει	στους	ώμους	του	ΝΑΤΟ.	
	 	

“This	year	we	also	celebrate	twenty	years	of	the	Mediterranean	

Dialogue.	 Today,	 as	 the	 Mediterranean	 region	 faces	 huge	

security	 challenges	 with	 wide-ranging	 implications	 for	 Euro-

Atlantic	 security,	 the	 importance	 of	 this	 forum,	 which	 brings	

together	key	countries	from	NATO's	southern	border,	is	clearer	

than	ever.	Enhancing	the	political	dimension	of	MD	will	help	to	

address	 the	 challenges	 of	 the	 region.	 We	 stand	 ready	 to	

continue	working	with	our	MD	partners	to	make	the	most	of	the	

opportunities	offered	by	their	partnership	with	NATO,	including	

individual	partnership	and	cooperation	programmes.”	

Wales	Summit	Declaration89	

	

Η	δραστηριοποίηση	του	ΝΑΤΟ	στην	κρίσιμη	περιοχή	της	Μεσογείου	και	

το	 έντονο	 ενδιαφέρον	 προς	 την	 ανάπτυξη	 διαλόγου	 και	 συνεργασίας	 με	 τις	

χώρες	της	περιοχής	βασίζεται	σε	δύο	καθοριστικές	αποφάσεις	της	Συνόδου	του	

ΝΑΤΟ	 στην	 Κωνσταντινούπολη.	 Ουσιαστικά	 ενισχύθηκε	 ο	 διάλογος,	 αφού	

																																																								
88	 	S.F.	Larrabee,	and	C.	Thorson,	“Mediterranean	Security”,	Rand	
Corporation,	1996,	p.25.	
89	 	NATO,	“Wales	Summit	Declaration.	Issued	by	the	Heads	of	State	and	Government	
participating	in	the	meeting	of	the	North	Atlantic	Council	in	Wales”,	5	September	2014,	
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm		
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αποφασίστηκε	 η	 διεύρυνση	 και	 με	 άλλες	 περιοχές.	 Πρόκειται	 για	 απόφαση	

υψίστης	σημασίας	αναλογιζόμενοι	τις	 εξελίξεις	που	λαμβάνουν	χώρα	μέχρι	και	

σήμερα	στην	περιοχή.	H	ενέργεια	αυτή	είναι	σημαντική	και	για	ακόμη	έναν	λόγο,	

αυτή	η	συνεργασία	 ευνοεί	 όλες	 τις	 εμπλεκόμενες	μεριές,	 μέλη	και	 μη	μέλη	 του	

ΝΑΤΟ,	 αφού	 ο	 διάλογος	 ουσιαστικά	 προωθεί	 την	 αλληλοκατανόηση,	 τους	

κοινούς	 προβληματισμούς	 και	 μειώνει	 μέσω	 αυτού	 τις	 πιθανότητες	

σύγκρουσης. 90 	Αυτός	 είναι	 και	 ο	 λόγος	 που	 καθιστά	 το	 ΝΑΤΟ	 έναν	 πολύ	

σημαντικό	 δρώντα	 στην	 περιοχή,	 ικανό	 να	 διασφαλίσει	 την	 πολυπόθητη	

ασφάλεια	και	σταθερότητα.	

	 Το	 ΝΑΤΟ	 είναι	 σίγουρα	 από	 τους	 σημαντικότερους	 ρυθμιστές	 στην	

περιοχή	 μαζί	 με	 την	 ΕΕ.	 Όπως	 είδαμε,	 η	 συνεργασία	 τους	 είναι	 αναγκαία	 και	

επιτακτική,	 προκειμένου	 να	 αντιμετωπιστεί	 η	 πληθώρα	 των	 πολύ	 σοβαρών	

προβλημάτων	που	απειλούν	την	ειρήνη	και	σταθερότητα	στην	περιοχή.	Ωστόσο,	

το	μεγάλο	διακύβευμα	είναι	η	 ισορροπία	μεταξύ	ΗΠΑ-ΕΕ,	αφού,	όπως	απέδειξε	

και	η	περίπτωση	του	πολέμου	στο	Ιράκ,	ένα	από	τα	κυριώτερα	προβλήματα	στο	

ΝΑΤΟ	 είναι	 η	 απόκλιση	 ως	 προς	 τις	 αντιλήψεις	 μεταξύ	 των	 ΗΠΑ	 και	 των	

ευρωπαίων	σε	διάφορα	διεθνή	 ζητήματα,	και	στην	περιοχή	της	Μεσογείου	και	

της	 Μέσης	 Ανατολής.	 Συναφώς	 η	 στάση	 που	 θα	 κρατήσουν	 οι	 ΗΠΑ	 είναι	

καθοριστική,	 αφού	θα	 επηρεάσει	 κάθε	 ευρωπαϊκή	πρωτοβουλία	στην	περιοχή	

της	Μεσογείου.91		

Τέλος,	 μία	πολύ	σημαντική	διαφορά	μεταξύ	 των	μελών	 του	ΝΑΤΟ	 είναι	

και	αυτή	της	 ερμηνείας	 του	Άρθρου	5,	 ειδικά	όταν	το	ΝΑΤΟ	σχεδιάζει	 δράσεις	

έξω	 από	 την	 περιοχή	 ευθύνης	 της.	 Οι	 ευρωπαϊκές	 χώρες	 είναι	 αυτές	 που	

κρατούν	 μια	 πιο	 επιφυλακτική	 στάση	 σχετικά	 με	 αποστολές	 «όχι-άρθρου	 5»	

εκτός	 της	 συμμαχίας,	 καθώς	 θεωρούν	 ότι	 δεν	 αποτελούν	 απάντηση	 σε	 άμεση	

επίθεση	 εναντίον	 μέλους	 του	 ΝΑΤΟ.	 Σε	 αυτό	 αν	 προστεθούν	 οι	 αντιδράσεις	

κυρίως	ευρωπαϊκών	εταίρων	ως	προς	την	αναγκαία	κινητοποίηση	ανθρωπίνων	

αλλά	 και	 λοιπών	 πόρων	 που	 απαιτούνται	 εξαιτίας	 της	 διεύρυνσης	 των	

ενδιαφερόντων	του	ΝΑΤΟ	και	του	συνεπακόλουθου	οικονομικού	κόστους,	που	

																																																								
90	 	A.	Bin,		"NATO’s	role	in	the	Mediterranean	and	broader	middle	east	
region",	Globalization	and	Environmental	Challenges,	Springer	Berlin	Heidelberg,	
2008.	725-732.,	pp.725-6	
91	 	Cayan,	p.43.	
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οι	κοινωνίες	αρνούνται	να	ενισχύσουν	περαιτέρω,	γίνεται	αντιληπτό	το	μέγεθος	

των	διαφοροποιήσεων.92	

	 Μία	 από	 τις	 σημαντικότερες	 διαφοροποιήσεις	 μεταξύ	 των	 δύο	 αυτών,	

είναι	 ως	 προς	 την	 ακολουθούμενη	 πολιτική	 στην	 περιοχή	 της	 Μεσογείου.	 Η	

πολιτική	των	ΗΠΑ	βασίζεται	σε	ζωτικά	κράτη	της	περιοχής,	όπως	το	Ισραήλ,	το	

Μαρόκο	και	την	Τουρκία,	ενώ	οι	ευρωπαϊκές	χώρες	εκλαμβάνουν	τη	Μεσόγειο	

ως	μια	ενιαία	περιοχή.	Έτσι	εξηγείται	και	η	προτίμηση	των	ΗΠΑ	στην	πολυμερή	

διπλωματία.93	

	

	 Στη	συνέχεια	παρατίθενται	οι	χώρες	του	Μεσογειακού	Διαλόγου	προς	μία	

ανάλυση	σχετικά	με	τη	συνεργασία	που	διατηρούν	με	το	ΝΑΤΟ.	Μέσα	από	την	

παράθεση	 των	 γεγονότων	 και	 καταστάσεων	 γίνεται	 αντιληπτή	 η	 κατάσταση	

που	 επικρατεί	 σε	 κάθε	 χώρα,	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 συνεργασίας	 που	

διατηρούν	 με	 τη	 Συμμαχία	 και	 οι	 ανάγκες	 αμφοτέρων,	 προκειμένου	 να	

αντιμετωπιστούν	αποτελεσματικά	τα	προβλήματα	και	οι	προκλήσεις.		

	

	

• Μαρόκο	

Το	Μαρόκο	χαρακτηρίζεται	ως	εταίρος-κλείδι	για	το	ΝΑΤΟ	στην	περιοχή	της	

ΜΕΝΑ.94	«Χάρη	στην	ενεργή	του	δέσμευση	για	την	ειρήνη	και	τη	σταθερότητα,	

το	 Μαρόκο	 αποτελεί	 βασικό	 στρατηγικό	 εταίρο	 του	 Οργανισμoύ	

Βορειοατλαντικού	 Συμφώνου	 (ΝΑΤΟ)	 και	 έχει	 γίνει	 κινητήρια	 δύναμη	 και	

προνομιακός	 συνομιλητής	 της	 Μεσογείου	 σε	 μια	 εποχή	 που	 η	 περιοχή	

αντιμετωπίζει	σημαντικές	προκλήσεις	για	την	ασφάλεια.»95	

																																																								
92	 	A.	Riffi,	“The	Mediterranean	in	NATO's	Strategy”,	Army	War	College,	
Carlisle	Barracks	PA,	2011,	p.8.	
93	 	Cayan,	p.43.	
94	 	Maroc.Ma,	“NATO	Sees	Morocco	As	"Strategic	Stakeholder"	Of	
Mediterranean	Dialog”,	14	November	2014,	
http://www.maroc.ma/en/news/nato-sees-morocco-strategic-stakeholder-
mediterranean-dialog		
95	 	Morocco	World	News,	“NATO:	Morocco,	a	Strategic	Partner,	
Mediterranean	Dialogue	Driving	Force”,	12	March	2015,	
http://www.moroccoworldnews.com/2015/03/153787/nato-morocco-
strategic-partner-mediterranean-dialogue-driving-force/		
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Το	Βασίλειο	του	Μαρόκου	εντάχθηκε	απο	νωρίς	στις	προσπάθειες	του	ΝΑΤΟ	

στον	 ΜΔ.	 Φυσικά	 το	 Μαρόκο	 είδε	 αυτήν	 την	 πρωτοβουλία	 ως	 ευκαιρία	 για	

ανάπτυξη,	 ασφάλεια,	 και	 ένταξη	 στο	 παγκόσμιο	 οικονομικό	 σύστημα.	 Ως	 μία	

ευκαιρία	να	συνδυάσει	την	περιφερειακή	ασφάλεια	με	το	εθνικό	του	συμφέρον	

και	φυσικά	να	αναδειχθεί	ως	βασικός	εταίρος	του	ΝΑΤΟ	στην	περιοχή	αυτή.96	Η	

πολιτική	συνεργασία	διευρύνθηκε	περαιτέρω	το	2005	οπότε	και	υπογράφηκε	με	

το	ΝΑΤΟ	συμφωνία	ασφαλείας,	ενώ	το	2008	με	την	επίσημη	πλέον	συμμετοχή	

του	 στην	 επιχείρηση	 Operation	 Endeavour,	 εδραίωσε	 ακόμα	 περισσότερο	 τον	

ρόλο	στην	περιοχή.	Όλες	αυτές	οι	δραστηριότητες	αφενός	ενισχύουν	τη	διεθνή	

εικόνα	 του	 Μαρόκου,	 αφετέρου	 προστατεύουν	 τα	 συμφέροντά	 του,	 όπως	 το	

εξωτερικό	 εμπόριο	 απέναντι	 στην	 τρομοκρατία.	 	 Έχει	 συμμετάσχει	 σε	 πολλές	

επιχειρησιακές	 ασκήσεις,	 διαχείριση	 κρίσεων,	 πολυεθνικές	 δυνάμεις 97 	Tο	

Μαρόκο	είναι	μεταξύ	των	διαλειτουργικών	εταίρων	με	τους	οποίους	η	Συμμαχία	

επιθυμεί	 να	 έχει	 μια	 δυναμική	 συνεργασία,	 η	 οποία	 ανανεώθηκε	 το	 2013	 και	

επικεντρώνεται	 στην	 καταπολέμηση	 της	 αντιτρομοκρατίας	 και	 της	

διαλειτουργικότητας.98	

	

	

• Αίγυπτος	

Η	Αίγυπτος	θεωρείται	σημαντική	στρατιωτική	συνεργασία	 για	 το	ΝΑΤΟ.	Η	

στρατιωτική	 συνεργασία	 μεταξύ	 αυτών	 έχει	 επίσης	 αυξηθεί,	 ενώ	 ούτε	 η	

συνεργασία	 Ισραήλ-ΝΑΤΟ	 επί	 Μουμπάρακ	 δεν	 απέτρεψε	 την	 εμβάθυνση	 των	

σχέσεων	 Αιγύπτου	 με	 το	 ΝΑΤΟ.99	Η	 ατζέντα	 των	 συζητήσεων	 περιλαμβάνει	

συνεργασία	 για	 την	 καταπολέμηση	 της	 τρομοκρατίας	 αλλά	 και	 περιφερειακά	

και	 διεθνή	 ζητήματα,	 όπως	 η	 κατάσταση	 στη	 Λιβύη	 και	 οι	 εξελίξεις	 στην	

																																																								
96	 	Riffi,	p.2.	
97	 	Riffi,	pp.18-23.	
98	 	Morocco	World	News,	“NATO:	Morocco,	a	Strategic	Partner,	
Mediterranean	Dialogue	Driving	Force”,	12	March	2015,		
http://www.moroccoworldnews.com/2015/03/153787/nato-morocco-
strategic-partner-mediterranean-dialogue-driving-force/		
99	 	S.	Karam,	“US	Priorities	in	Egypt:	Military	or	Democratic?”,	Al-	Monitor,	7	
February	2012,	http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/02/egyptian-
us-ties-military-or-dem.html#		
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Ουκρανία	και	το	Αφγανιστάν.100	Επισημαίνεται	ότι	η	σχέση	Αιγύπτου	ως	Major	

Non	NATO	ally-	ΗΠΑ	έχει	περάσει	από	πολλές	διακυμάνσεις,	με	πιο	πρόσφατη	

αυτή	 επί	Προεδρίας	Ομπάμα	και	Μοχάμεντ	Μόρσι,	 με	 τον	πρώτο	 να	ακυρώνει	

κοινές	 στρατιωτικές	 ασκήσεις	 με	 την	 Αίγυπτο	 δηλοποιώντας	 έτσι	 τη	

δυσαρέσκεια	των	ΗΠΑ	απέναντι	στο	καθεστώς	Μόρσι	και	την	άσκηση	βίας	κατά	

του	 αμάχου	 πληθυσμού,	 την	 παραβίαση	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 κλπ.101	

Πάντως	η	Αίγυπτος	έχει	ευνοηθεί	συνολικά	τόσο	από	τη	σχέση	της	με	τις	ΗΠΑ	

όσο	και	από	το	ΝΑΤΟ	με	τη	διεξαγωγή	ασκήσεων,	προγραμμάτων	εκπαίδευσης,	

αλλά	 και	 με	 τη	 στρατιωτική	 βοήθεια. 102 	Η	 Αίγυπτος	 ήταν	 ο	 δεύτερος	

μεγαλύτερος	 παραλήπτης	 αμερικανικής	 εξωτερικής	 βοήθειας,	 από	 την	

υπογραφή	της	συνθήκη	ειρήνης	με	το	Ισραήλ	το	1979.	Τον	Μάρτιο	του	2015,	ο	

Πρόεδρος	των	ΗΠΑ,	Μπαράκ	Ομπάμα	ήρε	τον	όποιο	αποκλεισμό	είχε	επιβληθεί	

προς	την	Αίγυπτο,	με	δηλώσεις	από	μεριάς	Λευκού	Οίκου	περί	εκσυγχρονισμού	

ως	 προς	 τον	 τρόπο	 που	 προβλέπεται	 στρατιωτική	 βοήθεια	 προς	 το	 Κάιρο,	 με	

σκοπό	 	την	καταπολέμηση	της	τρομοκρατίας,	την	ασφάλειας	των	συνόρων,	τη	

θαλάσσια	ασφάλεια	κλπ.	Άλλωστε,	η	Αίγυπτος	έχει	συνεργαστεί	με	τις	Ηνωμένες	

Πολιτείες	 για	 την	 ειρήνη	 στη	 Μέση	 Ανατολή	 σε	 	 πολλές	 περιφερειακές	

συγκρούσεις,	 όπως	 της	 Λιβύης,	 αλλά	 και	 στην	 καταπολέμηση	 του	 Ισλαμικού	

Κράτους.103	

	

	

• Αλγερία	

Η	 σχέση	 Αλγερίας-ΝΑΤΟ	 δεν	 είναι	 μία	 εύκολη	 σχέση.	 Από	 το	 2000	 που	

ξεκίνησε	 τη	 συνεργασία	 της	 με	 την	 πρωτοβουλία	ΜΔ	 έχει	 περάσει	 από	 πολλά	
																																																								
100	 	State	Information	Service,	“Egypt,	NATO	cooperate	against	terrorism	in	
Brussels”,	4	April	2014,	
http://www.us.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=
77038		
101	 	S.	Holland,	and	J.	Mason,	“Obama	cancels	military	exercises,	condemns	
violence	in	Egypt”,	Reuters,	15	August	2013,		
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usa-egypt-military-idUSKBN0MR2GR20150401		
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σκαμπανεβάσματα.	Με	ενυπάρχουσα	διάσταση	απόψεων	ως	προς	τη	φύση	των	

καθηκόντων	 του	 ΝΑΤΟ	 αλλά	 και	 με	 την	 πολιτική	 και	 στρατιωτική	 ηγεσία	

ανήσυχη	 για	 τα	 αποτελέσματα	 του	 Διαλόγου,	 η	 συνεργασία	 ΝΑΤΟ-Αλγερίας	

είναι	 κάθε	άλλο	παρά	 εύκολη.	Η	 δε	 επιχείρηση	 του	ΝΑΤΟ	στη	Λιβύη,	 το	2012,	

δημιούργησε	 περαιτέρω	 τριγμούς,	 με	 την	 Αλγερία	 να	 ισχυρίζεται	 ότι	 δεν	 τη	

συμβουλεύτηκε.	 Όμως,	 η	 διαταραχή	 στη	 σχέση	 είχε	 δημιουργηθεί	 αρκετά	

νωρίτερα,	 μετά	 την	 ισραηλινή	 επίθεση	 στη	 Γάζα	 το	 Δεκέμβριο	 του	 2008	 με	

αποτέλεσμα	σήμερα	η	Αλγερία	να	διατηρεί	τη	συνεργασία	της	με	τον	Οργανισμό	

σε	 χαμηλά	 επίπεδα,	 με	 ό,τι	 συνέπειες	 μπορεί	 να	 έχει	 αυτό	 και	 στον	 τομέα	 της	

ασφάλειας. 104 	Το	 ΝΑΤΟ,	 παρόλα	 αυτά,	 εξακολουθεί	 να	 διατηρεί	 «έντονο	

ενδιαφέρον»	 και	 κινείται	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	 ενίσχυσης	 του	 πολιτικού	

διαλόγου	 και	 της	 πρακτικής	 συνεργασίας	 με	 τους	 μεσογειακούς	 εταίρους	 της,	

συμπεριλαμβανομένης	της	Αλγερίας,	ώστε	να	αντιμετωπίσει	τις	προκλήσεις	της	

ασφάλειας	 στην	 περιοχή,	 που	 ειδικά	 με	 την	 εξάπλωση	 των	 τρομοκρατικών	

οργανώσεων	 και	 εξτρεμιστικών	 φαινόμενων,	 αυτές	 οι	 προκλήσεις	 αυξάνονται	

και	χρήζουν	άμεσης	και	αποτελεσματικής	αντιμετώπισης.105	

	

	

• Ισραήλ	

Σε	 ό,τι	 αφορά	 το	 κράτος	 του	 Ισραήλ	 και	 τη	 σχέση	 του	 με	 Διεθνείς	

Οργανισμούς	και	Συμμαχίες,	ξεκινούμε	πάντα	από	την	παραδοχή	ότι	αναφορικά	

με	 την	 εξωτερική	 πολιτική	 και	 την	 άμυνα	 το	 Ισραήλ	 από	 ιδρύσεως	 δεν	 έχει	

μεγάλη	 συμπάθεια	 προς	 τους	 ανωτέρους	 τρόπους	 εξωτερικής	 ενδυνάμωσης.	

Υπάρχουν	απόψεις	που	ισχυρίζονται	ότι	η	σχέση	Ισραήλ	με	ΝΑΤΟ	θα	έπρεπε	να	

είναι	 καλύτερη,	 αφού	 κανένα	 μέλος	 του	ΝΑΤΟ	 δεν	 είχε	 θεμελιώδη	 διένεξη	 για	

την	ύπαρξη	του	εβραϊκού	κράτους,	και	τα	περισσότερα	είχαν	ψηφίσει	υπέρ	της	

																																																								
104	 	A.	Kadadra,	“Algeria's	Relationship	With	NATO	Begins	to	Thaw	After	Long	
Chill”,	Al-Monitor,	8	July	2012,	http://www.al-
monitor.com/pulse/politics/2012/07/algeria-gradually-restores-its-r.html#		
105	 	Algeria	Press	Service,	“Algeria	celebrates	20th	anniversary	of	NATO's	
Mediterranean	Dialogue”,	21	October	2014,	
http://www.aps.dz/en/algeria/4565-algeria-celebrates-20th-anniversary-of-
nato-s-mediterranean-dialogue		
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δημιουργίας	 του. 106 	Το	 Ισραήλ	 μετέχει	 στον	 Μεσογειακό	 Διάλογο	 από	 την	

ίδρυσή	 αυτού,	 το	 1994,	 ενώ	 το	 2001	 έγινε	 το	 πρώτο	 συμμετέχον	 κράτος	 που	

υπέγραψε	 συμφωνία	 ασφαλείας	 με	 το	 ΝΑΤΟ,	 για	 την	 προστασία	 των	

διαβαθμισμένων	πληροφοριών.	 Το	 Ισραήλ	 συμμετείχε	 στην	 πρώτη	 συνάντηση	

του	Μεσογειακού	 Διαλόγου	 σε	 επίπεδο	 υπουργών	 Εξωτερικών	 τον	 Δεκέμβριο	

του	 2004,	 ακολούθησε	 πρώτη	 κοινή	 ναυτική	 άσκηση	 Ισραήλ-ΝΑΤΟ	 που	

πραγματοποιήθηκε	 τον	 Μάρτιο	 στα	 ισραηλινά	 ύδατα,	 ενώ	 ισραηλινά	

στρατεύματα	συμμετείχαν	σε	ασκήσεις	 του	ΝΑΤΟ	τόσο	στη	Μεσόγειο	 όσο	και	

στην	Ουκρανία	 τον	 Ιούνιο	 του	2005.107	Τον	Οκτώβριο	 του	2006,	 μετά	από	μια	

μακροχρόνια	 διαδικασία	 διαπραγμάτευσης,	 το	 Ισραήλ	 και	 το	 ΝΑΤΟ	

ολοκλήρωσαν	 ένα	 πρόγραμμα	 Ατομικής	 συνεργασίας	 (ICP),	 το	 οποίο	

ανανεώθηκε	και	διευρύνθηκε	το	2008.108	Ωστόσο,	η	συμφωνία-σταθμός	μεταξύ	

ΝΑΤΟ-Ισραήλ	 έρχεται	 το	 2013	 ως	 αποκορύφωμα	 μιας	 άνω	 των	 δέκα	 χρόνων	

συνεργασίας	 των.	 Σκοπός,	 η	 ενίσχυση	 της	 στρατιωτικής	 συνεργασίας	 μεταξύ	

του	 Ισραήλ	και	 της	Ατλαντικής	Συμμαχίας	με	 έμφαση	στην	καταπολέμηση	της	

τρομοκρατίας.	Αυτό	που	πραγματικά	συνεπάγεται	είναι	η	συμμετοχή	του	Ισραήλ	

σε	 ενεργά	 θέατρα	 επιχειρήσεων,	 παράλληλα	 -δηλαδή	 του	 ΝΑΤΟ	 ως	 de	 facto	

μέλος	της	Ατλαντικής	Συμμαχίας.109	

																																																								
106	 	M.	van	Creveld,	“NATO,	Israel	and	peace	in	the	Middle	East”,	NATO	
Review,	Spring	2005,	
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue4/english/art4.html		
107	 	M.	van	Creveld,	“NATO,	Israel	and	peace	in	the	Middle	East”,	NATO	
Review,	Spring	2005,	
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue4/english/art4.html		
108	 	T.	Steiner,	“NATO-Israel	Relations:	The	Level	of	Ambition”,	Italian	Atlantic	
Committee,	http://www.comitatoatlantico.it/en/studi/nato-israel-relations-the-
level-of-ambition/		
109	 	Η	κοινή	δήλωση,	κατόπιν	της	συνάντησης,	αναφέρει	τα	εξής:“Israel	is	an	
important	partner	of	the	Alliance	in	the	Mediterranean	Dialogue.	The	security	of	
NATO	is	linked	to	the	security	and	stability	of	the	Mediterranean	and	of	the	
Middle	East	region.	And	our	Alliance	attaches	great	value	to	our	political	dialogue	
and	our	practical	cooperation.	Israel	is	one	of	our	longest-standing	partner	
countries.	We	are	faced	with	the	same	strategic	challenges	in	the	Eastern	
Mediterranean.	And	as	we	face	the	security	threats	of	the	21st	century,	we	have	
every	reason	to	deepen	our	long-standing	partnership	with	our	Mediterranean	
Dialogue	countries,	including	Israel.	We	all	know	the	regional	situation	is	
complex.	But	the	Mediterranean	Dialogue	remains	a	unique	multilateral	forum,	
where	Israel	and	six	Arab	countries	can	discuss	together	with	European	and	
North	American	countries	common	security	challenges.	I	see	further	
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• Ιορδανία	

H	 Ιορδανία	 έγινε	 σημαντικό	 μη	 μέλος-ΝΑΤΟ	 σύμμαχος	 των	 Ηνωμένων	

Πολιτειών	 (ΜΝΝΑ,	 Major	 Non-NATO	 ally)	 στις	 2	 Νοεμβρίου	 1996,	 πράγμα	 το	

οποίο	 είχε	 να	 κάνει	 περισσότερο	 με	 την	 ειρήνη	 στην	περιοχή	παρά	 με	 θέματα	

εθνικής	 ασφάλειας.110	Η	 Ιορδανία	 είναι	 το	 πιο	 ενεργό	 μέλος	 του	Μεσογειακού	

Διαλόγου	του	ΝΑΤΟ.	Σήμερα	δε	που	είναι	αντιμέτωπη	με	νέες	απειλές,	η	χώρα	

έχει	εκφράσει	ενδιαφέρον	για	την	περαιτέρω	εμπλοκή	της	στη	Συμμαχία.111	Έχει	

συμμετάσχει	 σε	 αρκετές	 ΝΑΤΟϊκές	 αποστολές,	 όπως	 στο	 Αφγανιστάν,	 στη	

Βοσνία,	 και	 στη	 Λιβύη.	 Είναι	 η	 πρώτη	 χώρα	 από	 τον	 ΜΔ	 προς	 ένταξη	 στη	

Response	Force	του	ΝΑΤΟ.	Το	ΝΑΤΟ	συνεργάζεται	επίσης	με	την	Ιορδανία	για	να	

καταρτιστεί	 αμυντικά	 καλύτερα	 και	 να	 υποστηρίξει	 την	 κατάρτιση	 και	 άλλων	

εταίρων	 στην	 περιοχή.112	Τέλος,	 έχοντας	 βιώσει	 τις	 βιαιότητες	 του	 Ισλαμικού	

κράτους,	 το	 ΝΑΤΟ	 είναι	 μεταξύ	 αυτών	 που	 έσπευσαν	 προς	 βοήθεια	 της	

Ιορδανίας. 113 	Άλλωστε	 με	 την	 άνοδο	 του	 ISIS	 η	 Ιορδανία	 αποκτά	 ακόμα	

σημαντικότερη	αξία	στην	περιφερειακή	ασφάλεια,	 εξού	και	 το	 ενδιαφέρον	για	

περαιτέρω	 ενίσχυση	 της	 διαλειτουργικότητας	 των	 δυνάμεων,	 και	 για	 τη	

συμβολή	της	 Ιορδανίας	στην	προώθηση	της	σταθερότητας	τόσο	εντός	όσο	και	

εκτός	της.114	
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• Τυνησία	

Στις	21	Μαΐου,	ο	Πρόεδρος	Ομπάμα	ανακοίνωσε	την	πρόθεσή	του	να	ορίσει	

την	Τυνησία	ως	ΜΝΝΑ	κατά	τη	διάρκεια	της	επίσκεψης	στην	Ουάσινγκτον	του	

Τυνήσιου	 Πρόεδρου,	 Caid	 Essebsi.	 Στις	 10	 Ιουλίου	 2015	 ανακοινώνεται	 και	

επισήμως	 το	 στάτους	 της	 Τυνησίας	 ως	 η	 16η	 	 Major	 Non-NATO	 Ally	 των	

Ηνωμένων	Πολιτειών.115	

«Το	 ΝΑΤΟ	 και	 η	 Τυνησία	 μοιράζονται	 κοινές	 προκλήσεις	 και	 απειλές:	 η	

τρομοκρατία,	η	διάδοση	των	όπλων	μαζικής	καταστροφής	και	τον	κίνδυνο	που	

προέρχεται	από	τα	failed	states	αλλά	και	μοιράζονται	τις	ίδιες	προσδοκίες	για	τη	

διεθνή	ασφάλεια,	τη	σταθερότητα	και	την	ειρήνη.»	116	Το	2014	η	Τυνησία	και	το	

ΝΑΤΟ	 ενέκριναν	 από	 κοινού	 ένα	 πρόγραμμα	 συνεργασίας	 (Individual	

Partnership	 and	 Cooperation	 Programme)	 που	 επικεντρώθηκε	 σε	 αρκετούς	

τομείς	 όπως,	 αυτός	 του	 πολιτικού	 διαλόγου,	 της	 συνεργασίας	 για	 την	

καταπολέμηση	 της	 τρομοκρατίας,	 της	 ασφάλειας	 των	 συνόρων,	 της	 άμυνας	

στον	 κυβερνοχώρο,	 τον	 αμυντικό	 σχεδιασμό	 και	 τη	 διαχείριση	 και	 την	

επιστημονική	 συνεργασία.117 	Η	 Τυνησία,	 γνωστή	 και	 ως	 πρώτη	 χώρα	 που	

συμμάδεψε	 την	 Αραβική	 Άνοιξη,	 σήμερα	 απειλείται	 από	 τις	 τρομοκρατικές	

ενέργειες	που	συμμάδεψαν	τη	χώρα	με	θανατηφόρα	περιστατικά,	πράγμα	που	

βαραίνει	περισσότερο	το	ΝΑΤΟ	και	τους	εταίρους	στην	περιοχή	ως	πρωταρχικός	

κοινός	σκοπός	εξάλειψης	των	φαινομένων	αυτών.118	

	

	

• Μαυριτανία	

H	 Μαυριτανία	 εντάχθηκε	 στον	 Μεσογειακό	 Διαλόγο	 του	 ΝΑΤΟ	 το	 1994.	

Μετά	 την	 Ιορδανία,	 η	 Μαυριτανία	 είναι	 η	 δεύτερη	 χώρα	 του	 Διαλόγου	 που	

																																																								
115	 	U.S.	Department	of	State,	“Designation	of	Tunisia	as	a	Major	Non-NATO	
Ally”,	10	July	2015,	http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244811.htm		
116	 	NATO,	“NATO	and	Tunisia	reaffirm	willingness	to	deepen	cooperation”,	9	
June	2015,	http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120514.htm		
117	 	NATO,	“NATO	and	Tunisia	take	cooperation	forward”,	28	May	2015,	
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120234.htm		
118	 	Xinhua,	“NATO	chief	condemns	Tunisia	attack”,	18	March	2015,	
http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/19/c_134078685.htm		
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λαμβάνει	 υποστήριξη	 μέσα	 από	 το	 NATO	 Trust	 Fund	 project.119	Στην	 πρώτη	

φάση	του	έργου	 ‘Μαυριτανία’	στόχευε	στη	θέσπιση	των	ακόλουθων	τεσσάρων	

πρωτοβουλιών:		

§ Χτίσιμο	αποθηκών	πυρομαχικών,	

§ 	την	κατάρτιση	σε	θέματα	διαχείρισης	αποθήκης	πυρομαχικών,	

§ 	την	 Υποστήριξη	 επί	 της	 καταστροφής	 των	 πεπαλαιωμένων	 και	 εκτός	

λειτουργίας	των	αποθεμάτων	πυρομαχικών,		

§ Υποστήριξη,	 ώστε	 το	 στρατιωτικό	 προσωπικό	 να	 επιστρέφει	 στην	

πολιτική	 ζωή	 μέσω	 της	 ενίσχυσης	 της	 Εκπαίδευσης	 και	 Κατάρτισης	

Τεχνικού	 Κέντρου,	 την	 φιλοξενία,	 τον	 εξοπλισμό	 και	 την	 παροχή	

κατάρτισης	 σε	 πέντε	 ειδικότητες:	 ηλεκτρισμός,	 ξυλουργείο,	 υδραυλικά,	

συγκόλληση	και	τοιχοποιία-θραύσματα.120	

Το	 έργο	 ‘Μαυριτανία	 II’	 	 (Μάιος	 2015)	 έχει	 ως	 σκοπό	 να	 συμβάλει	 στην	

ασφάλεια	και	την	προστασία	του	άμαχου	πληθυσμού	αλλά	και	να	ενισχύσει	την	

επιχειρησιακή	 αποτελεσματικότητα	 του	 εθνικού	 στρατού	 της	 Μαυριτανίας	

(ΜΝΑ).	 Οι	 τρεις	 πρωτοβουλίες	 που	 πρόκειται	 να	 υλοποιηθούν	 περιλαμβάνουν	

Physical	 Security	 and	 Stockpile	 Management	 (PSSM),	 Destruction,	

Demilitarisation	and	Disposal	(D3),		Defence	Reform	(DR).121		

	

	
3.3.	Συνεργασία	ΝΑΤΟ-ΕΕ	

	

Η	 συνεργασία	 ΝΑΤΟ-ΕΕ	 περιγράφεται	 ως	 στρατηγική	 εταιρική	 σχέση.	

«Μοιραζόμενοι	 στρατηγικά	 συμφέροντα,	 το	 ΝΑΤΟ	 και	 η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	

συνεργάζονται	 σε	 θέματα	 κοινού	 ενδιαφέροντος	 και	 εργάζονται	 δίπλα-δίπλα	

στη	 διαχείριση	 κρίσεων,	 στην	 ανάπτυξη	 δυνατοτήτων	 και	 πολιτικών	

																																																								
119	 	NATO,	“NATO	sponsors	project	to	help	reduce	terrorism	risk	in	
Mauritania”,	12	September	2012,	
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_89658.htm		
120	 	NATO,	“Mauritania”,	NATO	Support	Agency,	March	2014,	[pdf]	available	
at:	http://www.nspa.nato.int/PDF/Log/ntfp/NSPA_Mauritania.pdf		
121	 	NATO,	“Mauritania	II.	Phase	1”,	NATO	Support	and	Procurement	Agency,	
May	2015	[pdf],	available	at:		
http://www.nspa.nato.int/PDF/Log/ntfp/20150506_Factsheet%20Mauritania%
20II_en.pdf		
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διαβουλεύσεων.» 122 	Θεσμοθετημένα	 οι	 σχέσεις	 μεταξύ	 των,	 τοποθετούνται	

χρονικά	 στο	 2001,	 έχοντας	 ως	 βάση	 κάποια	 μέτρα	 που	 ελήφθησαν	 κατά	 τη	

διάρκεια	 της	 δεκαετίας	 του	 1990	 για	 την	 προώθηση	 της	 όσο	 το	 δυνατόν	

μεγαλύτερης	 ευθύνης	 της	 Ευρώπης	 στον	 τομέα	 της	 άμυνας,	 πχ,	 συνεργασία	

ΝΑΤΟ-Δυτικοευρωπαϊκή	 Ένωση.	 Οι	 πολιτικές	 αρχές	 που	 διέπουν	 τη	 σχέση	

καθορίστηκαν	 το	 Δεκέμβριο	 του	 2002	 με	 μία	 κοινή	 διακήρυξη	ΝΑΤΟ-ΕΕ,	 στην	

οποία	και	επιβεβαιωνόταν	η	εξασφαλισμένη	πρόσβαση	της	ΕΕ	στις	δυνατότητες	

σχεδιασμού	 του	 ΝΑΤΟ	 για	 τις	 στρατιωτικές	 επιχειρήσεις	 της	 ΕΕ.	 Αργότερα,	

ακολούθησαν	οι	λεγόμενες	“Berlin	Plus"	συμφωνίες.	

	Στη	Σύνοδο	Κορυφής	της	Λισαβώνας,	έγινε	φανερή	η	αποφασιστικότητα	

των	 εταίρων	 να	 βελτιώσουν	 τη	 στρατηγική	 εταιρική	 σχέση	 ΝΑΤΟ-ΕΕ.	 Το	

τελευταίο	 ενισχύθηκε	 περαιτέρω	 με	 τη	 «Στρατηγική	 Αντίληψη»	 του	ΝΑΤΟ,	 το	

2010,	 	 η	 οποία	 δεσμεύει	 τη	 Συμμαχία	 για	 την	 πρόληψη	 των	 κρίσεων,	 τη	

διαχείριση	 των	 συγκρούσεων	 και	 τη	 σταθεροποίηση	 μετασυγκρουσιακών	

καταστάσεων,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 στενότερης	 συνεργασίας	 με	 τους	

διεθνείς	 εταίρους	του	ΝΑΤΟ,	κυρίως	τα	Ηνωμένα	Έθνη	και	τους	στρατηγικούς	

εταίρους	της	-	ΕΕ.123		

Επισημαίνεται	 ότι	 στον	 σημαντικό	 τομέα	 της	 διαχείρισης	 κρίσεων	

υπάρχει	 ήδη	 από	 το	 2002	 συνεργασία	 μεταξύ	 της	 ΕΕ	 και	 του	 ΝΑΤΟ	 που	

στηρίζεται	στη	λεγόμενη	συμφωνία	“Berlin	Plus”	και	περιλαμβάνει:		

• πρόσβαση	της	ΕΕ	στις	δυνατότητες	σχεδιασμού	του	ΝΑΤΟ	ως	προς	τον	

σχεδιασμό	των	δραστηριοτήτων,	

• τεκμήριο	της	διαθεσιμότητας	για	την	ΕΕ	των	συλλογικών	ικανοτήτων	και	

των	περιουσιακών	στοιχείων	του	ΝΑΤΟ,	

• προσδιορισμό	 των	 επιλογών	 της	 ευρωπαϊκής	 διοίκησης	 που	

αναγνωρίζουν	 έναν	 ιδιαίτερο	 ρόλο	 για	 τον	 Αναπληρωτή	 Ανώτατο	

Συμμαχικό	Διοικητή	Ευρώπης	του	ΝΑΤΟ	(D-SACEUR).	

																																																								
122	 	NATO,	“NATO-EU:	a	strategic	partnership”,	4	December	2014,	
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm		
123	 	NATO,	“NATO-EU:	a	strategic	partnership”,	4	December	2014,	
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm		



	 63	

Οι	 ρυθμίσεις	 αυτές	 εφαρμόστηκαν	 για	 πρώτη	φορά	 την	 άνοιξη	 του	 2003	 στις		

επιχειρήσεις	στην	ΠΓΔΜ	και	στη	συνέχεια	στη	Βοσνία-Ερζεγοβίνη.124	

	

	

	

	

	

3.4.	Αποτίμηση	του	Mediterranean	Dialogue:	στόχοι	και	επιτεύγματα		

	

	 Ο	 πρωταρχικός	 στόχος	 του	 ΜΔ	 είναι	 καθαρά	 πολιτικός.	 Όσο	 κι	 αν	

εκπλήσσει	αυτό,	το	ΝΑΤΟ	αποσκοπεί	στο	να	γίνει	κατανοητή	η	παρουσία	του,	οι	

πολιτικές	 του	 και	 οι	 δραστηριότητες,	 αλλά	 και	 να	 έχει	 μια	 καλύτερη	 εκτίμηση	

των	αναγκών	ασφάλειας	των	χωρών	που	συμμετέχουν.	Για	τον	λόγο	αυτό	και	η	

πληροφορία	 διαδραματίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 στον	 ΜΔ,	 αφού	 ενισχύει	 την	

αμοιβαία	 κατανόηση.	 Εκεί	 αποσκοπεί	 και	 η	 δημιουργία	 υποτροφιών,	 οι	

αλληλοεπισκέψεις	ειδικού	προσωπικού,	πχ.	επιστημόνων,	ακαδημαϊκών	κλπ.125	

	 Αυτό	 δε	 θα	 πρέπει	 να	 ακούγεται	 περίεργο,	 δεδομένης	 της	 καχυποψίας	

που	υπάρχει	απέναντι	στη	Συμμαχία	και	τους	σκοπούς	της	σε	πολλές	περιοχές	

της	Μεσογείου	 και	 κυρίως	 στον	 αραβικό	 κόσμο.	 Η	 εικόνα	 που	 υπάρχει	 για	 το	

ΝΑΤΟ	στη	Νότια	και	Ανατολική	Ευρώπη	σχετίζεται	με	δυσπιστία	και	καχυποψία	

σχετικά	 με	 το	 σκοπό	 και	 τις	 προθέσεις	 του,	 αφού	 μέρος	 της	 κοινής	 γνώμης		

θεωρεί	το	ΝΑΤΟ	ως	οργανισμό	του	Ψυχρού	Πολέμου	που	αναζητά	νέο	εχθρό.126	

Συναφώς,	στοίχημα	του	ΝΑΤΟ	για	την	επιτυχή	περαίωση	των	σκοπών	του	ΜΔ	

είναι	 πρωτίστως	 το	 να	 κερδίσει	 την	 εμπιστοσύνη	 μέσα	 από	 τον	 αμοιβαίο	

διάλογο,	 την	 αλληλοκατανόηση,	 την	 ενεργό	 συμμετοχή	 των	 εταίρων	 στην	

περιοχή	 και	 την	 αμοιβαιότητα.	 Μέσα	 από	 τις	 στοχεύσεις	 του	 ΜΔ	 άλλωστε	

βγαίνουν	όλοι	 κερδισμένοι,	 καθότι	 η	σταθερότητα	και	ασφάλεια	σε	αυτήν	 την	

ταραχώδη	περιοχή	θα	φέρει	σταδιακά	συνεργασία	και	ευημερία.	

	 Όπως	συμβαίνει	σε	κάθε	δραστηριότητα,	το	αποτέλεσμα	είναι	αυτό	που	

θα	κρίνει,	αν	όντως	ο	σκοπός	για	τον	οποίο	δημιουργήθηκε,	πραγματοποιήθηκε	

																																																								
124	 	European	Union.	External	Action,	“CSDP	Partnership”,	
http://eeas.europa.eu/csdp/partners/index_en.htm		
125	 	Bin,	‘The	Security	Dialogue	Towards	the	Mediterranean,	pp.82-83.	
126	 	Ormanci,	p.28.	
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και	αν	όχι	γιατί.	Αποτιμώντας,	λοιπόν,	 την	πρωτοβουλία	αυτήν	του	ΝΑΤΟ	που	

ξεκίνησε	το	1994	και	ενισχύθηκε	περαιτέρω	μετά	το	2001,	με	σκοπό	πάντα	την	

ασφάλεια	 και	 σταθερότητα	 στην	 περιοχή,	 ο	Donelly	 παρατηρεί	 ότι	 ο	ΜΔ	 «δεν	

έπαιξε	σημαντικό	ρόλο	στη	σταθεροποίηση	της	περιοχής	και	την	προώθηση	της	

εξέλιξης	 των	 χωρών	 που	 συμμετέχουν.»127	Κάποιοι	 από	 τους	 πιθανούς	 λόγους	

έχουν	να	κάνουν	με	την	περιοχή:	μεγάλη	σε	έκταση,	ποικιλόμορφη,	ταραχώδης.	

Επιπλέον,	η	δεύτερη	εισβολή	στο	Ιράκ	δυσκόλεψε	περαιτέρω	τα	πράγματα,	ενώ	

γενικά	 το	 διακύβευμα	 της	 ασφαλείας	 το	 οποίο	 κλήθηκε	 να	 ατιμετωπίσει	 το	

ΝΑΤΟ,	 είναι	 αυτό	 καθεαυτό	 δύσκολο.	 Σε	 αυτό	 το	 ήδη	 δύσκολο	 πλαίσιο,	 να	

προστεθεί	 και	 η	 ύπαρξη	 πρωτοβουλιών	 στην	 περιοχή	 και	 από	 άλλους	

οργανισμούς,	όπως	ΕΕ,	ΟΑΣΕ,	αλλά	και	μεμονωμένων	χωρών,	όπως	της	Γαλλίας.	

Τόσες	πολλές	δραστηριότητες	και	προγράμματα,	επιχειρήσεις	και	φόρουμς	για	

αυτήν	την	ταραγμένη	περιοχή	που	τελικά	δεν	ευοδώθηκαν,	αφού	η	καθε	μία	από	

αυτές	 επικάλυπτε	 την	 άλλη,	 με	 αποτέλεσμα	 ο	 αντικειμενικός	 σκοπός	 για	 τον	

οποίον	δημιουργήθηκαν,	να	μην	ολοκληρωθεί	ποτέ.128	

	 Πιο	μετριασμένη	οπτική	διατηρεί	ο	Razoux.	Κατ’αυτόν	η	Συμμαχία	ήταν	

καθοριστική	 στην	 ενίσχυση	 της	 ασφάλειας	 και	 σταθερότητας	 στη	 Μεσόγειο.	

Έχτισε	 γέφυρας	 επικοινωνίας,	 εμβάθυνε	 την	 αμοιβαία	 κατανόηση	 μεταξύ	 των	

κρατών-μελών	 του	 ΝΑΤΟ	 και	 των	 Μεσογειακών	 εταίρων,	 βοήθησε	 στην	

περαιτέρω	κατανόηση	των	αμοιβαίων	προβληματισμών	και	των	περιφερειακών	

ιδιαιτεροτήτων,	 και	 αυτό	 με	 τη	 σειρά	 του	 διευκόλυνε	 τον	 πολιτικό	 αλλά	 και	

επιχειρησιακό	 διάλογο.	 Επίσης,	 παρατηρήθηκε	 σημαντική	 αύξηση	 των	

συναντήσεων	σε	ανώτατο	επίπεδο,		ενώ	ο	αριθμός	των	κοινών	δραστηριοτήτων	

ανέβηκε	 από	 έξι	 το	 1997	 σε	 600	 το	 2007.	 Σε	 επιχειρησιακό	 επίπεδο	

πραγματοποιήθηκαν	επιχειρήσεις	σταθεροποιητικές	για	την	περιοχή.129	

Στα	 «πολύ	 πραγματικά	 εμπόδια»	 ο	 Razoux,	 στη	 μελέτη	 του,	 προσφέρει	

ωστόσο	 από	 τις	 καθαρότερες	 οπτικές	 στο	 τι	 τελικά	 συμβαίνει	 με	 την	

πρωτοβουλία	 του	ΜΔ.	 Αναφέρει	 τους	 εξής	 παράγοντες	 που	 συντελούν	 στη	 μη	

διεύρυνση	 αυτού:	 πολλές	 πολιτικές	 πρωτοβουλίες	 και	 μάλιστα	 προερχόμενες	

																																																								
127	 	C.	Donnelly,	“Taking	NATO's	Partnerships	Forward”,	NATO	Review,	
Spring,	2004,		as	quoted	in	Stivachtis	and	Jones,	p.15.	
128	 	Stivachtis	and	Jones,	pp.15-6.	
129	 	P.	Razoux,	"The	NATO	Mediterranean	Dialogue	at	a	crossroads",	Research	
Paper	35,	2008,	pp.2-4.	
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από	 διαφορετικούς	 φορείς,	 επί	 παραδέιγματι,	 Barcelona	 process	 (EU),	 OSCE	

Mediterranean	 contact	 group,	 Istanbul	 Cooperation	 Initiative	 (NATO).	 Τα	

προαναφερόμενα	σε	συνδυασμό	με	τους	περιφερειακούς	οργανισμούς	που	και	

αυτοί	έχουν	θεσπισμένες	πρωτοβουλίες,	στις	οποίες	επίσης	μετέχουν	τα	κράτη	

της	περιοχής	(Arab	league,	Africa	Union,	etc)	αλλά	και	τα	ανυπέρβλητα	εμπόδια,	

όπως	 η	 αραβοϊσραηλινή	 διένεξη	 και	 λοιπές	 περιφερειακές	 διενέξεις,	 ουδόλως	

ευκαταφρόνητες,	 το	προφίλ	 του	ΝΑΤΟ	που	δεν	απηχεί	 ευμενώς	στον	αραβικό	

κόσμο,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 αποκλίνουσες	 απόψεις	 σχετικά	 με	 τον	 χώρο	 της	

Μεσογείου,	 λειτουργούν	 ως	 τροχοπέδη	 για	 τον	 καθορισμός	 μιας	 κοινής	

πολιτικής	και	την	εναρμόνιση	των	εθνικών	πολιτικών.130	

Ο	Roberto	Menotti	αναφέρει	τα	εξής	για	τον	ΜΔ:		

«Υπάρχει	 ακόμη	 περιορισμένη	 συμφωνία	 σχετικά	 με	 τους	 στόχους	

του	Διαλόγου,	τη	σκοπιά	και	τα	ουσιαστικά	θέματα	που	θα	έπρεπε	

να	 ασχοληθεί.	 Έτσι,	 η	 πρωτοβουλία	 πάσχει	 από	 αδύναμη	

υποστήριξη	 από	 κάποιους	 βασικούς	 συμμάχους	 και	 από	

συνεχιζόμενη	 έλλειψη	 εστίασης,	 παρά	 τις	 πρόσφατες	 προσπάθειες	

για	 την	 ενίσχυση	 των	 δραστηριοτήτων	 που	 περιλαμβάνονται	 στον	

Διάλογο.	 Πρόσθετοι	 παράγοντες	 που	 περιόρισαν	 την	 εξέλιξη	 της	

πρωτοβουλίας	 περιλαμβάνουν	 την	 πολιτικά	 κατακερματισμένη	

περιοχή	 της	 Μεσογείου,	 την	 προτεραιότητα	 της	 διεύρυνσης	 του	

ΝΑΤΟ	 προς	 ανατολάς,	 τη	 συνεχή	 διάχυση	 της	 ειρηνευτικής	

διαδικασίας	 στη	 Μέση	 Ανατολή,	 και	 τη	 θεσμική	 αλληλοεπικάλυψη	

μεταξύ	 Διαλόγου	 του	 ΝΑΤΟ	 και	 της	 Διαδικασίας	 της	 Βαρκελώνης,	

της	ΕΕ.»131	

	

Κατά	τον	Alberto	Bin,	υπάρχουν	πολλοί	λόγοι	για	τους	οποίους	ο	ΜΔ	δεν	

έχει	 φτάσει	 στην	 πλήρη	 δυναμική	 του.	 Ένας	 από	 τους	 λόγους,	 η	 διάσταση	

απόψεων	μεταξύ	των	Συμμάχων	για	το	ποιος	είναι	ο	καλύτερος	τρόπος	για	την	

ανάπτυξη	 της	 διαδικασίας.	 Αλλά	 και	 οι	 Μεσογειακοί	 εταίροι	 επίσης	 δεν	

																																																								
130	 	Razoux,	pp.1-8.	
131	 	R.	Mennoti,	as	quoted	in	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	
Prospects	and	Policy	Recommendations”,	p.35.	
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ομοφωνούν	στο	τι	τελικά	θέλουνε	από	τον	Διάλογο	και	πόσο	μακριά	θέλουν	να	

καταλήξει	αυτή	η	συνεργασία	με	το	ΝΑΤΟ.132	

Όπως	 είναι	 αναμενόμενο,	 σε	 μία	 Συμμαχία	 στην	 οποία	 μετέχουν	 τόσα	

πολλά	 μέλη,	 δεν	 επέδειξαν	 όλα	 τον	 ίδιο	 ενθουσιασμό	 και	 στήριξη	 επί	 της	

διαδικασίας.	Ευλόγως	οι	χώρες	του	Νότου	παρά	του	Βορρά	ήταν	οι	πιο	ένθερμες.	

Από	την	άλλη,	από	τις	χώρες	του	Νότου,	επισημαίνεται	η	διαφορετική	στάση	της	

Γαλλίας	 από	 της	 Ιταλίας	 όχι	 μόνο	 απέναντι	 στην	 πρωτοβουλία	 αυτή	 αλλά	 και	

στην	όλη	εξέλιξη	του	ΝΑΤΟ.133	

Βλέπουμε,	 λοιπόν,	 ότι	 πολλά	 είναι	 το	 προβλήματα	 που	 έχει	 να	

αντιμετωπίσει	ο	ΜΔ	αλλά	 εξίσουν	πολλά	 είναι	και	 το	προβλήματα	που	 έχει	 να	

αντιμετωπίσει	 εντός	 του	 ο	 ΜΔ	 και	 η	 Συμμαχία.	 Όμως,	 παραμένει	 μέχρι	 και	

σήμερα	 από	 τις	 κορυφαίες	 και	 συνεχώς	 εξελισσόμενες	 πρωτοβουλίες	 σε	 μία	

περιοχή	που	μαστίζεται	από	τον	κίνδυνο	αποσταθεροποίησης,	σε	όσα	σημεία	δε	

βιώνει	ήδη	αποσταθεροποίηση.	Και	αυτό	είναι	το	μεγάλο	στοίχημα	για	τις	χώρες	

του	 Διαλόγου,	 όχι	 μόνο	 η	 εφαρμογή	 του,	 αλλά	 ή	 επιτυχής	 εφαρμογή	 του	

προκειμένου	 να	 βγουν	 όλοι	 κερδισμένοι	 από	 μία	 κατάσταση	 ασφάλειας,	

σταθερότητας	και	ανάπτυξης.	Ευλόγως,	 λοιπόν,	 το	 ερώτημα	που	τίθεται	αύθις		

είναι,	τι	μπορεί	να	γίνει	για	να	πετύχει	ο	ΜΔ:	

• Αυξημένη	 συνεργασία	 με	 τον	 ΟΗΕ,	 που	 συνεπάγεται	 τον	

συντονισμό	των	δράσεων	

• Περισσότερο	ενεργή	συνεργασία	με	την	ΕΕ,	ώστε	να	αποφευχθεί	η	

αλληλοεπικάλυψη	αλλά	και	ο	ανταγωνισμός	των	δράσεων.	Ειδικά	

στον	κρίσιμο	τομέα	της	ασφάλειας		(τρομοκρατία,	μετανάστευση,	

θαλάσσια	ασφάλεια,	προστασία	ενέργειας)	

• Συνεργασία	με	ΟΑΣΕ,	μιας	που	έχουν	ήδη	αναλάβει	στο	παρελθόν	

επιχειρήσεις	 από	 κοινού	 και	 έχουν	 φέρει	 εις	 πέρας	 (ΦΥΡΟΜ,	

Κόσοβο)	

• Εμβάθυνση	συνεργασίες	με	περιφερειακές	οργανώσεις,	όπως	Arab	

League,	African	Union	

																																																								
132	 	A.	Bin,	“OPINION	-	NATO's	Mediterranean	Dialogue:	A	Post-PraguePerspective”,	
Mediterranean	Politics,	7:2,	2002,	pp.115-119,	DOI:	10.1080/713604510,	p.117.	
	
133	 	D̲okos,	“Nato's	Mediterranean	Dialogue:	Prospects	and	Policy	
Recommendations.”,	pp.35-6.	
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• Περισσότερη	 ισορροπία	 και	 αμοιβαιότητα	 και	 συνεργασία,	 ως	

βασικές	 αρχές	 πάνω	 στις	 οποίες	 πρέπει	 να	 δομείται	 η	 σχέση	

ΝΑΤΟ-χωρών	ΜΔ	με	προτάσεις	που	θα	κατανοούν	τις	ανάγκες	και	

ιδιαιτερότητες	των	δεύτερων134		

• Επίσης,		αντιμετώπιση	του	ριζοσπαστικού	Ισλάμ	

• Αλλαγή	της	εικόνας	που	έχουν	γι	αυτό	τα	κράτη	της	Μεσογείου.	

• Ανταλλαγή	 πληροφοριών	 και	 διαφάνεια,	 πράγμα	 που	 μπορεί	 να	

αναπτυχθεί	μεταξύ	των	χωρών	του	Διαλόγου135	

• «Ο	 σκοπός	 πρέπει	 να	 είναι	 να	 δοθεί	 μια	 εξίσου	 προσεκτική	

εξέταση	των	ανησυχιών	και	των	αμφότερων	ακτών	με	τη	μείωση	

των	 διαχωριστικών	 γραμμών,	 των	 παρανοήσεων	 και	 των	

διαφορών	 που	 μπορεί	 να	 είναι	 δημογραφικές,	 πολιτισμικές,	

οικονομικές	ή	πολιτικές.»136	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
134	 	Razoux,	pp.4-8.	
135	 	Ormanci,	pp.29-30.	
136	 	Ormanci,	p.36.	
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4.	Συμπεράσματα	

	

	
4.1.	 Αποτίμηση	 των	 πρωτοβουλιών	 και	 δράσεων	 στην	 περιοχή	 της	

Μεσογείου	

	

Η	Μεσόγειος	θεωρείται	μια	περιοχή	ιδιαίτερα	σημαντική	από	την	ύπαρξη	

ακόμη	 του	 συμφώνου	 της	 Βαρσοβίας.	 Μετά	 την	 αποαποικιοκρατία	 και	 τον	

Ψυχρό	Πόλεμο	συγκέντρωσε	το	ενδιαφέρον,	καθώς	έγινε	αντιληπτή	η	σημασία	

της	για	την	ειρήνη	και	τη	σταθερότητα	στην	περιοχή.	Για	τον	πολύ	σημαντικό	

αυτόν	 λόγο	 δημιουργήθηκαν	 όλες	 αυτές	 οι	 πρωτοβουλίες	 που	 στόχευαν	 στην	

ευημερία,	 την	ειρήνη,	 την	ασφάλεια,	 τη	σταθερότητα	και	συνεργασία,	με	βάση	

πάντα	 τον	 διάλογο	 και	 την	 αλληλοκατανόηση.	 Οι	 πρωτοβουλίες	 αυτές	 στις	

οποίες	 μετέχει	 η	 πλειονότητα	 των	 χωρών	 της	 περιοχής	 δυστυχώς	

αλληλοεπικαλύπτονται.	Αυτό	είναι	αρνητικό	για	την	επιτυχή	έκβαση	αυτών.		

Η	 έλλειψη	 συντονισμού,	 η	 ετερογενής	 φύση	 των	 μελών,	 η	 εμπλοκή	

πολλών	 πρωτοβουλιών	 χωρίς	 αποτέλεσμα	 και	 οι	 εγγενείς	 δυσκολίες	 στην	

περιοχή	 είναι	 μερικές	 ίσως	 από	 τις	 αιτίες	 ανυπαρξίας	 απτών	 αποτελεσμάτων.	

Για	παράδειγμα,	 στην	περίπτωση	 του	5+5	Διαλόγου,	 ένα	μειονέκτημα	ήταν	 το	

ότι	 δεν	 κατάφερε	 να	 προσελκύσει	 την	 προσοχή	 της	 υπόλοιπης	 ΕΕ.137	Σε	 ό,τι	

αφορά	 το	 Mediterranean	 Forum,	 κύρια	 αδυναμία	 του,	 η	 απουσία	 θεσμικού	

πλαισίου	για	να	εξασφαλισθεί	η	συνέχεια	της	διαδικασίας,	όπως	επίσης	και	ενός	

χρηματοδοτικού	μηχανισμού	που	θα	εξασφαλίζει	την	περαίωση	των	έργων	που	

έχουν	συμφωνηθεί.138	

Στην	περίπτωση	της	Ευρω-Μεσογειακής	Συνεργασίας,	πρωτοβουλία,	που	

όπως	 αναλυτικά	 είδαμε	 καλύπτει	 με	 τη	 συμμετοχή	 των	 κρατών	 τρία	

υποσυστήματα:	Νότια	Ευρώπη,	Βαλκάνια,	Mashreq	και	Maghreb,	κάθε	ένα	από	

αυτά	τα	υποσυστήματα	δείχνει	να	ακολουθεί	διαφορετική	εξελικτική	πορεία	και	

μάλιστα	 με	 μικρές	 ενδείξεις	 για	 πιθανότητα	 ενσωμάτωσης	 αυτών	 με	 τους	

ομολόγους	 τους	 ανά	 τη	 Μεσόγειο.	 Δεδομένης	 και	 της	 κατάστασης	 που	 έχει	

δημιουργηθεί	 ειδικά	 μετά	 την	 Αραβική	 Άνοιξη,	 αλλά	 και	 των	 διαχρονικά	
																																																								
137	 	Calleya,	pp.6-7.	
138	 	Calleya,	p.8.	
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δύσκολων	σχέσεων	στην	περιοχή	των	Βαλκανίων	και	όλα	αυτά	σε	αντίθεση	με	

την	περιοχή	της	Νοτίας	Ευρώπης	που	επικρατεί	μεγαλύτερη	συνοχή	εξαιτίας	της	

πολιτική	 ένωσης	 εντός	 ΕΕ.139 	Επίσης,	 ως	 αποτυχία	 της	 Ευρω-Μεσογειακής	

Συνεργασίας,	 λογίζεται	 το	γεγονός	ότι	 δεν	κατάφερε	να	σημειώσει	σημαντικές	

επιτυχίες,	 πράγμα	 φυσικά	 που	 σχετίζεται	 με	 το	 όλο	 πλαίσιο	 δυσκολιών	 που	

σημειώνει	 η	 περιοχή.	 Επιπλέον,	 το	 ζήτημα	 της	 οικονομικής	 ανάπτυξης	 στην	

περιοχή.	 Ένας	 από	 τους	 λόγους	 αργής	 οικονομικής	 ανάπτυξης	 των	 περιοχών	

αυτών	 είναι	 η	 μη	 ικανοποιητική	 εισροή	 άμεσων	 ξένων	 επενδύσεων	 από	 το	

1990.140		

Τέλος,	 ο	 Μεσογειακός	 Διάλογος,	 όσο	 εξέχουσα	 και	 αν	 μοιάζει	

πρωτοβουλία,	 εντούτοις	 έχει	 κάποιους	 σημαντικούς	 περιορισμούς:	 1)	 οι	

προσδοκίες	που	έχει	το	κάθε	κράτος-μέλος	για	τον	ΜΔ	δεν	είναι	ενιαίες.	Όπως	

τονίστηκε	και	ανωτέρω,	υπάρχουν	μεταξύ	των	μελών	διαφορετικές	στρατηγικές	

προτεραιότητες	ανάλογα	φυσικά	με	τη	γεωγραφική	τους	θέση,	και	τα	ζητήματα	

που	 αντιμετωπίζουν.	 2)	 Προς	 αυτήν	 την	 κατεύθυνση	 τείνει	 και	 η	 πραγματική	

ύπαρξη	σημαντικών	διαφωνιών	μεταξύ	των	ευρωπαϊκών	χωρών	που	διαθέτουν	

ακτογραμμή	στη	Μεσόγειο	και	εκείνων	που	βρίσκονται	στην	Κεντρική	Ευρώπη.	

Διαφορετικές,	σαφέστατα,	οι	ανησυχίες	και	οι	αναγκαιότητες	της	Γερμανίας	από	

την	Ιταλία,	που	πρώτη	καλείται	να	αντιμετωπίσει	την	οποιαδήποτε	αλλαγή	στην	

περιοχή	 της	 Μεσογείου.	 Εξού	 και	 η	 δυσθυμία	 στην	 παροχή	 πρόσθετων	

οικονομικών	πόρων	προς	το	Νότο.	3)	Δεν	υπάρχει	μόνο	διαφορά	στις	αντιλήψεις	

και	 τις	 προσδοκίες	 μεταξύ	 των	 μελών	 εντός	 της	 Συμμαχίας	 αλλά	 και	 μεταξύ	

μελών	ΝΑΤΟ	και	μη	μελών	ΝΑΤΟ.	Οι	χώρες	μη	μέλη-ΝΑΤΟ	πρεσβεύουν	ότι	ο	ΜΔ	

θα	 πρέπει	 να	 εξετάζει	 θέματα	 Νότου-Νότου,	 όπως:	 ασφάλεια,	 ανθρωπιστικές	

ανησυχίες,	οικονομική	ανάπτυξη	στις	περιοχές	συνεργασίας	με	το	ΝΑΤΟ.	4)	Στο	

ίδιο	πνεύμα	οι	περιφερειακές	αντιπαλότητες	και	συγκρούσεις	που	δυσχεραίνουν	

το	 πνεύμα	 της	 συνεργασίας,	 όπως	 η	 ισραηλινό-παλαιστινιακή	 σύγκρουση,	 οι	

αμφισβητήσεις	 εδαφών,	 όπως	 στη	 Δυτική	 Σαχάρα,	 η	 καχυποψία	 των	 Αράβων	

κλπ.141	

																																																								
139	 	Calleya,	p.12.	
140	 	Calleya,	pp.12-4.	
141	 	Riffi,	pp.14-5.	
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Βλέπουμε,	λοιπόν,	ότι	πολλά	είναι	τα	προβλήματα	αλλά	και	οι	λύσεις	που	

έχουν	 συσσωρευθεί	 για	 την	 εν	 λόγω	 περιοχή.	 Πολλές	 οι	 δράσεις	 αλλά	 και	

δυσκολία	υλοποίησης	αυτών	και	φυσικά	φτωχά	τα	αποτελέσματα.	Τι	πρέπει	να	

γίνει:	

Κατ’αρχάς	στο	κομμάτι	που	 έχει	 εμπλακεί	 η	Ένωση,	ως	 όφειλε	φυσικά,	

και	 περιλαμβάνει	 κυρίως	 πολιτικο-οικονομικές	 δράσεις,	 προκειμένου	 αυτές	 να	

επιτύχουν,	 μιας	 που	 τα	 προβλήματα	 στην	 περιοχή	 διαρκώς	 διογκώνονται	 και	

μαζί	και	τα	ζητήματα	ασφαλείας,	πρέπει,	λοιπόν,	η	ίδια	η	ΕΕ	αλλά	και	τα	κράτη	

της	 Μεσογείου	 να	 εμβαθύνουν	 στην	 ευρω-μεσογειακή	 συνεργασία,	

αποσκοπώντας	στην	ανάληψη	 	πρωτοβουλιών	από	τα	 	μεσογειακά	κράτη,	είτε	

αυτό	 σημαίνει	 περισσότερη	 ελεύθερη	 διακίνηση	 αγαθών,	 υπηρεσιών,	 είτε	

ιδεών.142	

Η	περιοχή	της	Μεσογείου	χαρακτηρίζεται	και	από	ένα	ακόμη	γνώρισμα:	

είναι	 από	 τις	 λιγότερο	 δομημένες	 περιοχές	 αναφορικά	 με	 την	 περιφερειακή	

συνεργασία.	 Εκτός	 του	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 λειτουργικό	 πλαίσιο	 για	 εμπορική,	

πολιτική	και	οικονομική	συνεργασία,	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση	δεν	επέτυχαν	

και	οι	ανωτέρω	πρωτοβουλίες	που	ελαβαν	χώρα	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση.143	

Στην	 περιοχή	 της	 ΜΕΝΑ	 δραστηριοποιούνται	 και	 άλλες	 περιφερειακές	

οργανώσεις,	 όπως:	 GCC,	 Συμβούλιο	 Συνεργασίας	 του	 Κόλπου,	 Arab	 Meghreb	

Union,	 AMU,	 Arab	 Cooperation	 Council,	 ACC,	 που	 σημαίνει	 ότι	 θα	 πρέπει	 να	

υπάρχει	 και	 συνεννόηση	 και	 με	 αυτούς.	 Όμως,	 και	 εδώ	 πρόβλημα	 είναι	 οι	

ανταγωνισμοί	των	δυνάμεων	στα	υποσυστήματα:	οι	σχέσεις	της	Ιορδανίας	με	τη	

Δύση,	η	διαφορετική	κουλτούρα	του	Ισραήλ	από	όλα	τα	κράτη	της	περιοχής,	η	

αμφιταλάντευση	 της	 Αιγύπτου,	 χωρίς	 να	 αναφερθούμε	 στις	 φλεγόμενες	

περιοχές	 της	 Συρίας,	 Λιβύης	 κλπ.	 Επίσης,	 στην	 περίπτωση	 του	 Maghreb	 ο	

ανταγωνισμός	Αλγερίας-Μαρόκου.144	

Εκ	 των	 ανωτέρω	 γίνεται	 σαφές	 ότι	 για	 να	 επιτύχει	 οποιαδήποτε	

πρωτοβουλία	 θα	 πρέπει	 ο	 βαθμός	 αλληλεξάρτησης	 μεταξύ	 των	 τριών	 υπο-

περιοχών	 της	 Μεσογείου	 να	 αυξηθεί,	 πράγμα	 που	 επιβάλλει	 την	 καταλυτική	

																																																								
142	 	Calleya,	p.15.	
143	 	Calleya,	p.17.	
144	 	Calleya,	pp.17-22.	
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δράση	 της	 Ευρώπης	 με	 την	 οικονομική-πολιτική	 συνεργασία	 όλων	 των	 υπο-

συστημάτων.145	

Όλες	 οι	 προσπάθειες	 της	 Ένωσης	 κυμαίνονται	 σε	 επίπεδο	 κοινωνικο-

πολιτικό	 και	 κυρίως	 οικονομικό.	 Είναι	 όμως	 αυτό	 αρκετό	 δεδομένων	 των	

προκλήσεων	που	αντιμετωπίζει	η	περιοχή;	

Ο	ΟΑΣΕ	από	 την	άλλη	 έχει	 ένα	πρόγραμμα	προωτοβουλιών	που	αφορά	

πολλούς	 τομείς,	 όπως:	 ελέγχο	 των	 εξοπλισμών,	 μέτρα	 οικοδόμησης	

εμπιστοσύνης	 και	 ασφάλειας,	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα,	 κλπ,	 που	 καλύπτουν	

δηλαδή	έναν	ευρύ	τομέα	για	την	ασφάλεια.	Ωστόσο,	το	μειονέκτημα	έγκειται	στο	

γεγονός	 ότι	 ο	 ΟΑΣΕ	 επικεντρώνεται	 κυρίως	 στις	 σχέσεις	 μεταξύ	 των	 κρατών-

μελών	 της,	 που	 σημαίνει	 ότι	 ίσως	 είναι	 απίθανο	 να	 αυξηθεί	 σημαντικά	 η	

συμμετοχή	του	στην	περιοχή	της	Μεσογείου.146	

	 Σε	ό,τι	αφορά	τις	προκλήσεις	του	ΝΑΤΟ	στην	περιοχή	ως	προς	τις	σχέσεις	

με	τα	κράτη	της	περιοχής,	η	πρωτοβουλία	Μεσογειακός	Διάλογος	της	Συμμαχίας	

έχει	να	αντιμετωπίσει	τα	εξής:	

• δυσκολία	 στο	 να	 χειριστεί	 ζητήματα	 «ήπιας	 ασφάλειας»,	 όπως	

μετανάστευση	και	ενεργειακή	ασφάλεια,	θέματα	μείζονα	για	την	περιοχή	

της	Μεσογείου	

• καχυποψία	του	αραβικού	κόσμου	

• συντονισμό	 του	 Μεσογειακού	 Διαλόγου	 του	 ΝΑΤΟ	 με	 τις	 άλλες	

πρωτοβουλίες,	καλείται	να	αντιμετωπίσει	δηλαδή	πολιτικά	και	πρακτικά	

εμπόδια	

• απόκλιση	 που	 παρατηρείται	 στις	 αντιλήψεις	 ΗΠΑ	 και	 ευρωπαϊκών	

χωρών	 σε	 ζητήματα	 και	 στην	 περιοχή	 της	 Μεσογείου	 και	 της	 Μέσης	

Ανατολής.147	

• Ενδογενή	προβλήματα	της	ίδιας	της	συμμαχίας:	απροθυμία	στην	κάλυψη	

των	 οικονομικών	 αναγκών	 της	 Συμμαχίας,	 έλλειψη	 ξεκάθαρων	 στόχων	

της	 Συμμαχίας,	 προτίμηση	 μελών	 σε	 ζητήματα	 soft	 security,	

ενδοσυμμαχικές	 αντιπαλότητες.	 Όλα	 αυτά	 έχουν	 οδηγήσει	 στην	

υιοθέτηση	 ενός	 χαμηλού	 συμμαχικού	 προφίλ	 στην	 περιοχή,	 ενόσω	 οι	

																																																								
145	 	Calleya,	pp.28-30.	
146	 	Cayan,	p.32.	
147	 	Cayan,	p.37.	
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κίνδυνοι	 αποσταθεροποίησης	 αφενός	 είναι	 υπαρκτοί	 αφετέρου	

αυξάνονται	και	απειλούν	για	περαιτέρω	αποσταθεροποίηση.148	

	

Ενώ	η	ασφάλεια	και	σταθερότητα	στη	ΜΕΝΑ	είναι	άμεσα	συνδεδεμένη	με	

την	ασφάλεια	και	σταθερότητα	στην	Ευρω-Ατλαντική	περιοχή,	παρόλα	αυτά	το	

ΝΑΤΟ	 δεν	 έχει	 δώσει	 τον	 καλύτερό	 του	 εαυτό	 με	 αποτέλεσμα	 να	

παρουσιάζονται	δυσλειτουργίες.	Κατ΄αρχάς,	σφάλμα	του	ΝΑΤΟ	είναι	το	γεγονός	

ότι	 έχει	 θέσει	 σε	 χαμηλή	 προτεραιότητα	 τις	 συνεργασίες	 της	ΜΕΝΑ	 εντός	 της	

Συμμαχίας	με	αποτέλεσμα	να	μην	υπάρχει	κοινό	όραμα	και	ενδιαφέροντα.	Αυτό	

σε	 συνδυασμό	 με	 τον	 ενυπάρχοντα	 ανταγωνισμό	 στην	 περιοχή,	 δυσχεραίνει	

ακόμα	περισσότερο	τις	εκεί	δραστηριότητες.149	

Τα	 κράτη	 της	ΜΕΝΑ	 επιθυμούν	 το	ΝΑΤΟ	ως	 έναν	 εγγυητή	απέναντι	 σε	

εσωτερικές	 και	 εξωτερικές	 απειλές.	 Η	 έλλειψη	 κοινού	 οράματος	 που	 έχει	

επισημανθεί,	σε	συνδυασμό	με	την	ύπαρξη	πολλών	διμερών	σχέσεων	χωρών	του	

ΝΑΤΟ	 με	 χώρες	 της	 Μεσογείου	 κάνουν	 δυσδιάκριτη	 την	 ύπαρξη	 των	 σκοπών	

του	 ΝΑΤΟ	 και	 του	 κοινού	 οράματος.150 	Συναφώς	 και	 χωρίς	 υπερβολή,	 «τα	

κράτη-μέλη	του	ΝΑΤΟ	φαίνεται	να	είναι	ο	κύριος	ανταγωνιστής	της	Συμμαχίας	

στην	προσπάθειά	της	για	την	εμβάθυνση	της	συνεργασίας	της	με	τα	κράτη	στην	

περιοχή	της	ΜΕΝΑ.»151		

Επίσης,	η	παγκόσμια	οικονομική	ύφεση	που	έχει	αναγκάσει	πολλά	κράτη	να	

μειώσουν	 τις	 αμυντικές	 τους	 δαπάνες,	 τα	 διακριτά	 εθνικά	 συμφέροντα	 των	

κρατών-μελών	 της	 Συμμαχίας,	 που	 δεν	 επιθυμούν	 να	 εμπλακούν	 το	 ίδιο	 στις	

επιχειρήσεις	του	ΝΑΤΟ,	όπως	φάνηκε	και	πρόσφατα	στην	επιχείρηση	στη	Λιβύη.	

Και	 όχι	 μόνο,	στη	διεθνή	αρένα	 τα	ανοικτά	 ζητήματα	 είναι	πλέον	 τόσα	πολλά:	

από	 την	Ουκρανία	ως	και	 το	 Ιράν,	 το	ΝΑΤΟ	καλείται	 να	ανταποκριθεί	σε	όλες	

αυτές	τις	προκλήσεις.	Τα	μέτωπα	στη	Μέση	Ανατολή	είναι	ακόμα	πιο	δύσκολα:	

																																																								
148	 	βλ.	Αναλυτικά	Larrabee,	F.,	et	al.,	"NATO’s	Mediterranean	
initiative",	Policy	issues	and	dilemmas,	1998.	Αν	και	πρόκειται	για	έρευνα	μόλις	4	
χρόνων	από	την	έναρξη	του	Μεσογειακού	Διαλόγου,	παρόλα	αυτά	είναι	φανερό	
ότι	πολλά	πράγματα	δεν	έχουν	βελτιωθεί	εντός	της	Συμμαχίας	αναφορικά	με	τη	
λειτουργία	του	Διαλόγου.	
149	 	Reichborn-Kjennerud,	Erik.	"NATO’s	Problematic	Partnerships	in	the	
MENA	Region",	Mediterranean	Quarterly	25.2,	2014,	pp.	6-32.,	pp.6-7.	
150	 	Reichborn-Kjennerud,	pp.9-14.	
151	 	Reichborn-Kjennerud,	p.13.	
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Συρία,	 με	 τις	 Μεγάλες	 Δυνάμεις	 να	 υποστηρίζουν	 αμφότερες	 τις	 εμπόλεμες	

πλευρές,	 ο	 αγώνας	 για	 την	 περιφερειακή	 ηγεμονία	 μεταξύ	 Ιράν,	 τη	 Σαουδική	

Αραβία	 και	 την	 Τουρκία,	 το	 πυρηνικό	 πρόγραμμα	 του	 Ιράν	 και	 οι	

διαπραγματεύσεις	με	τη	Δύση,	η	ανάδειξη	των	Σαουδική	Αραβία	και	Κατάρ,	ως	

σημαντικών	παικτών	στη	ΜΕΝΑ,	αλλά	και	η	αλλαγή	στις	παραδοσιακές	σχέσεις	

μεταξύ	Τουρκίας-Ισραήλ-Αιγύπτου	στη	Μεσόγειο.152	

	

	
4.2.	Το	μέλλον	του	ΝΑΤΟ	

	

	 Το	ΝΑΤΟ	όχι	μόνο	μετά	το	τέλος	του	Ψυχρού	Πολέμου,	αλλά	ειδικότερα	

από	 τη	 δεκαετία	 του	 2000	 και	 μετά	 κλήθηκε,	 εκ	 των	 συνθηκών,	 να	

επαναπροσδιορίσει	 τον	 ρόλο	 του.	 Αδιαμφισβήτητα	 πρόκειται	 για	 δρώντα	

παγκοσμίας	εμβέλειας	και	όχι	μόνο	υπερασπιστή	των	κρατών-μελών,	καθώς	οι	

πιθανές	 απειλές	 προς	 την	 ασφάλεια	 του	 δυτικού	 κόσμου	 πρέπει	 πλέον	 να	

αντιμετωπιστούν	 πολύ	 μακρυά	 από	 το	 δυτικό	 έδαφος.	 Επίσης,	 οι	 προκλήσεις	

που	καλείται	να	αντιμετωπίσει	στον	21ο	αι,	ξεπερνούν	την	κλασσική	έννοια	της	

ασφαλείας,	 καθώς	 περιλαμβάνουν	 την	 καταπολέμηση	 της	 πειρατείας,	 τις	

κυβερνοεπιθέσεις,	κυβερνοάμυνα,	ενεργειακή	ασφάλεια	κλπ.	

	 Η	Συμμαχία,	κατά	την	εξέλιξή	της,	διεύρυνε	πολύ	τους	χώρους	δράσης	της	

αλλά	 και	 τις	 εταιρικές	 της	 σχέσεις.	 Από	 τη	 Νοτιοανατολική	 Ευρώπη	 και	 τα	

Βαλκάνια,	όπου	και	άρχισε	το	πρόγραμμα	συνεργασιών	με	δράσεις	και	ασκήσεις	

που	παρείχε	στους	εταίρους,	ως	και	τον	Μεσογειακό	Διάλογο,	που	όπως	είδαμε	

κάλυψε	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 ΜΕΝΑ	 με	 τις	 συμμαχίες	 που	 δημιούργησε.	

Επίσης,	 έφτασε	 μέχρι	 και	 την	 περιοχή	 του	 Περσικού	 Κόλπου	 με	 την	

Πρωτοβουλία	 Συνεργασίας	 της	 Κωνσταντινούπολης	 που	 περιέλαβε	 και	 τα	

κράτη	του	Μπαχρέιν,	 το	Κατάρ,	το	Κουβέιτ	και	τα	Ηνωμένα	Αραβικά	Εμιράτα,	

ενώ	 το	2000	θεμελίωσε	 το	Συμβούλιο	ΝΑΤΟ-Ρωσσίας.	 Τέλος,	 αποτιμώντας	 τις	

προκλήσεις	 στον	 τομέα	 της	 ενεργειακής	 ασφάλειας	 και	 της	 κυβερνοάμυνας,	

ανέπτυξε	 δεσμούς	 με	 την	 Αυστραλία,	 την	 Ιαπωνία,	 τη	 Νότια	 Κορέα,	 τη	 Νέα	

Ζηλανδία,	 και	 τη	 Σιγκαπούρη,	 ανέπτυξε	περαιτέρω	σχέσεις	 εργασίας	 με	 κράτη	

																																																								
152	 	βλ.	Reichborn-Kjennerud,	Erik.	pp.	6-32.	
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μη	 μέλη-ΝΑΤΟ,	 όπως	 η	 Σουηδία,	 η	 Φινλανδία,	 ακόμη	 και	 με	 την	 Ελβετία,	

επένδυσε	 στη	 σχέση	 ΝΑΤΟ-Ουκρανίας	 και	 ΝΑΤΟ-Γεωργίας,	 δημιουργώντας	

αντιστοίχως	 Συμβούλια,	 και	 διατήρησε	 επαφές	 με	 την	 Αφρικανική	Ένωση	 και	

τον	Αραβικό	Σύνδεσμο.153	

	 Όπως	 αναφέρθηκε	 αναλυτικά	 προηγουμένως,	 το	 διεθνές	 σύστημα	

υφίσταται	αλλαγές	που	έχουν	αναγκάσει	το	ΝΑΤΟ	σε	επαναπροσδιορισμό:	από	

τη	 δυσθυμία	 των	 κρατών-μελών	 να	 συμμετέχουν	 στις	 επιχειρήσεις	 του	 ΝΑΤΟ	

και	 την	 οικονομική	 αδυναμία	 στήριξης,	 μέχρι	 και	 την	 ανάδειξη	 κινδύνων	 που	

μπορούν	 να	 πλήξουν	 τη	 δυτική	 ασφάλεια	 πανταχόθεν.	 Σε	 αυτά,	 αν	 προσθέσει	

κανείς	 τις	 πληθυσμιακές	 διακυμάνσεις	 με	 τη	 γήρανση	 του	 ευρωπαϊκού	

πληθυσμού,	 την	 εξέλιξη	 των	 θεσμών	 της	 ευρωπαϊκής	 ασφάλειας	 και	 την	

επιθυμία	για	περισσότερες	ευρωπαϊκές	αποστολές,	τη	συζήτηση	γύρω	από	τον	

ρόλο	που	πρέπει	να	έχει	το	ΝΑΤΟ	στην	Ευρώπη,	την	ενεργειακή	ασφάλεια	κλπ,	

γίνεται	αντιληπτή	η	πολυπλοκότητα	του	ζητήματος.154	Τα	μέλη	του	ΝΑΤΟ	έχουν	

από	αρκετές	δεκαετίες	ήδη	πριν,	εκδηλώσει	τη	δυσθυμία	τους	για	την	ανάληψη	

της	 ευθύνης	 της	 περιοχής	 της	 Μεσογειού	 (southern	 Flank)	 καθώς	 τόσο	 το	

κόστος	είναι	απαγορευτικό,	αλλά	και	η	ύπαρξη	διακριτών	συμφερόντων	ή	και	οι	

ενδοσυμμαχικοί	ανταγωνισμοί	(Ελλάδα-Τουρκία)	καθιστούν	το	έργο	ακόμα	πιο	

δύσκολο	στην	υλοποίησή	του.155	

	

Προκειμένου,	 λοιπόν,	 να	 αντιμετωπίσει	 όλα	 τα	 ανωτέρω	 αλλά	 και	 να	

αντιμετωπίσει	τις	προκλήσεις	ασφαλείας	στην	περιοχή,	πρέπει	η	Συμμαχία	να:	

• καθορίσει	ποιοι	είναι	οι	στόχοι	στην	περιοχή	

• να	 παράσχει	 μια	 σαφέστερη	 αίσθηση	 του	 τι	 θέλει	 από	 τις	

συνεργασίες	της	και	τι	συνεπάγεται	η	ενίσχυση	και	ανάπτυξη	τους		

• να	 καταστεί	 περισσότερο	 ελκυστική	 στους	 εταίρους	 της,	 με	

έμφαση	 στη	 δημιουργία	 μιας	 σχέσης	 κυριότητα	 ως	 προς	 τις	

εταιρικές	σχέσεις		

																																																								
153	 	W.	B.	Weinrod,	"The	Future	of	NATO",	Mediterranean	Quarterly	23.2,	
2012,	pp.1-13.,	pp.2-4.	
154	 	Weinrod,	pp.4-6.	
155	 	R.	S.	Rudney,	"On	the	Southern	Flank:	A	Reassessment	of	NATO's	
Mediterranean	Strategy",		SAIS	Review	6.2,	1986,	pp.163-175.	
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• να	διατυπώσει	 τι	προστιθέμενη	αξία	φέρει	ως	Συμμαχία	που	δεν	

μπορούν	να	έχουν	οι	εταίροι	μέσω	άλλων	διμερών	συμφωνιών	

• να	 εστιάσει	 στην	 επίλυση	 κοινών	 προκλήσεων	 ασφάλειας	 μέσω	

συνεργασίας		

• να	γίνει	ακόμα	πιο	δραστήρια	προς	τους	εταίρους	της,	οι	οποίοι	θα	

κληθούν	 να	 αναπτύξουν	 και	 να	 διατυπώσουν	 αιτήματα	 για	

βοήθεια,	 σε	 συνεννόηση	 με	 το	 ΝΑΤΟ,	 σε	 περιοχές	 όπου	

χρειάζονται	 πραγματικά	 υποστήριξη	 αντί	 να	 κάνει	 τους	 να	

επιλέξουν	ανάμεσα	μια	λίστα	επιλογών.156	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
156	 	Reichborn-Kjennerud,.pp.7-8.	
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ	
	

“But	NATO	allies	have	long	understood	that	our	security	is	closely	tied	
to	that	of	our	southern	neighbors.	That	is	why	it	also	makes	perfect	
sense	to	consider	how	we	can	help	North	Africa	and	the	Middle	East	

become	a	region	that	is	free,	democratic,	and	stable.”	
Anders	Fogh	Rasmussen,	secretary	general	of	NATO.	

2011,	The	New	York	Times157	
	

Από	 τη	 διάλυση	 του	 Συμφώνου	 της	 Βαρσοβίας	 και	 εξής	 το	 ΝΑΤΟ	 έχει	

κληθεί	 να	 επαναπροσδιορίσει	 τον	 ρόλο	 του.	 Το	 σύνθετο	 περιβάλλον	 και	 οι	

πολλές	 προκλήσεις	 που	 πλέον	 καλείται	 να	 αντιμετωπίσει	 έχουν	 αναγκάσει	 τη	

Συμμαχία	 όχι	 μόνο	 να	 διευρύνει	 τις	 συνεργασίες	 της	 αλλά	 και	 τους	 τομείς	

δράσης	 της.	 Η	 Συμμαχία	 πλέον	 δραστηριοποιείται	 από	 τον	 Δυτικό	 Χώρο,	 την	

Ανατολική	Ευρώπη,	την	περιοχή	της	ΜΕΝΑ,	ως	και	την	περιοχή	του	Κόλπου	με	

πλήθος	 συνεργασιών.	 Οι	 δε	 προκλήσεις	 που	 καλείται	 να	 αντιμετωπίσει	

καλύπτουν	 από	 τις	 κλασσικές	 έννοιες	 της	 ασφάλειας,	 της	 τρομοκρατίας,	 των	

πυρηνικών,	ως	και	τις	κυβερνοεπιθέσεις,	την	κυβερνοάμυνα,	την	πειρατεία	και	

την	ενεργειακή	ασφάλεια.	Στο	πλαίσιο,	λοιπόν,	όλων	αυτών,	ευλόγως	το	ΝΑΤΟ	

έχει	 πολύ	 σημαντικό	 πολιτικό	 ρόλο	 αναλάβει,	 πλην	 του	 στρατιωτικού	

σκέλους.158	

		 Η	 περιοχή	 της	Μεσογείου,	 μετά	 και	 τα	 γεγονότα	 της	 Αραβικής	Άνοιξης,	

της	 εξάπλωσης	 του	 ISIS,	 της	 πολιτικής	 αστάθειας	 στις	 χώρες	 της	 ΜΕΝΑ,	 τις	

εξτρεμιστικές	 οργανώσεις	 σε	 Μέση	 Ανατολή	 και	 Αφρική,	 τα	 κύμματα	

παράνομων	μεταναστών	και	προσφύγων	προς	τις	ευρωπαϊκές	περιοχές,	αποκτά	

ακόμα	 μεγαλύτερη	 σημασία	 για	 τη	 δυτική	 ασφάλεια.	 Επιβάλλεται	 εκ	 των	

συνθηκών	 το	 ΝΑΤΟ	 και	 η	 ΕΕ	 να	 δραστηριοποιηθούν	 σε	 βάθος	 και	 διεξοδικά,	

παρά	το	γεγονός	ότι	υπάρχουν	πολλά	ανοικτά	μέτωπα	και	σε	άλλα	σημεία,	όπως	

αυτό	 στην	 Ανατολική	 Ευρώπη.	 Επομένως,	 θα	 πρέπει	 τα	 ευρωπαϊκά	 κράτη,	 αν	

και	 σε	 δύσκολη	 οικονομική	 συγκυρία,	 να	 ενισχύσουν	 τη	 στρατιωτική	 τους	

δυνατότητα	στην	εν	λόγω	περιοχή.	Σε	αυτό	ρόλο	θα	παίξει	και	το	ΝΑΤΟ	που	επί	

δεκαετίες	 γνωρίζει	 να	 διαχειρίζεται	 ανθρώπινους	 και	 οικονομικούς	 πόρους	 σε	

																																																								
157	 	A.	F.	Rasmussen,	“NATO	and	the	Arab	Spring”,	The	New	York	Times,	31	
May	2011,	http://www.nytimes.com/2011/06/01/opinion/01iht-
edrasmussen01.html?_r=2		
158	 	Weinrod,	pp.1-13.	
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συνεργατικό	 πλαίσιο.	 Δεύτερον,	 τα	 κράτη-μέλη	 της	 Συμμαχίας	 θα	 πρέπει	 να	

καθορίσουν	 τις	προτεραιότητες	και	 να	προβούν	σε	μεταρρυθμίσεις.	Τρίτον,	 το	

ΝΑΤΟ	 θα	 πρέπει	 να	 έχει	 σε	 ετοιμότητα	 βασικές	 επιχειρησιακές	 δυνατοτήτες,	

χερσαίες,	ναυτικές,	αεροπορικές	δυνάμεις	που	μπορούν	να	αναπτύξουν	κρίσιμα	

εργαλεία.	 Στο	 ίδιο	 πλαίσιο	 το	 ΝΑΤΟ	 θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 ενθαρρύνει	 τη	

πολυεθνική	συνεργασία	σε	 τομείς,	 όπως	 η	 έρευνα	 και	 ανάπτυξη,	 αλλά	 και	 την	

πολυεθνική	 εκπαίδευση.	 Τέταρτον,	 αναγκαία	 όσο	 ποτέ	 είναι	 η	 ενίσχυση	 και	

επέκταση	της	συνεργασίας	σε	ζητήματα	ασφάλειας.	Αυτό	σημαίνει	ότι	θα	πρέπει	

με	 όλες	 τις	 δημιουργηθείσες	 συνεργασίες	 να	 προχωρήσει	 σε	 ένα	 πλαίσιο	

κατάρτισης	 και	 συνεκπαίδευσης,	 ώστε	 αφενός	 να	 ενισχυθεί	 η	 συνολική	

στρατιωτική	 ικανότητα	 της	 Συμμαχίας	 και	 των	 εταίρων,	 αφετέρου	 να	

συμμετέχουν	και	οι	τελευταίοι	και	να	στήριξουν	τις	υφιστάμενες	αποστολές	του	

ΝΑΤΟ.159	

Στους	 προαναφερόμενους	 κλειδωνισμούς	 της	 περιοχής	 πρέπει	 να	

προστεθούν	και	 το	 ενδιαφέρον	των	Κίνα	και	Ρωσία	για	την	περιοχή.	Η	πρώτη	

έχει	 υιοθετήσει	 πολιτική	 στενών	 σχέσεων	 με	 πλούσιες	 ενεργειακά	 χώρες	 σε	

Αφρική	και	Κόλπο.	Η	Ρωσία	ποτέ	δεν	έχασε	το	ενδιαφέρον	της	για	την	περιοχή,	

αλλά	μετά	τον	πόλεμο	στη	Συρία	και	την	απειλή	προς	τα	συμφέροντά	της	στην	

περιοχή,	 η	 ανάγκη	 της	 για	 σταθεροποίηση	 του	 ρόλου	 της	 στη	 Μεσόγειο,	

αναμένεται	 να	 καταστεί	 ακόμα	 πιο	 σαφής.	 Για	 τον	 λόγο	 αυτό	 η	 οποιαδήποτε	

μείωση	της	στρατιωτικής	παρουσία	των	ΗΠΑ	στην	περιοχή,	που	από	καιρό	έχει	

στρέψει	το	βλέμμα	της	στον	Ειρηνικό	και	η	απώλεια	της	επιρροής	της	ΕΕ	ως	soft	

actor	θα	έχει	θα	έχει	καταστροφικές	συνέπειες	για	την	περιοχή.160		

Ο	Μεσογειακός	 Διάλογος	 είναι	 μία	 εξαιρετική	πρωτοβουλία	 που	 μπορεί	

να	 ανταποκριθεί	 στις	 προκλήσεις	 της	 περιοχής.	 Δυστυχώς,	 όπως	 αναλύθηκε	

ανωτέρω,	 οι	 δυσκολίες	 είναι	 ακόμα	 περισσότερες,	 αλλά	 αν	 επιθυμούμε	 να	

εξαλείψουμε	 τους	 αναδυόμενους	 σοβαρούς	 κινδύνους	 για	 την	 ασφάλεια	 και	

σταθερότητα	όχι	μόνο	της	Μεσογείου,	αλλά	και	της	Ευρώπης	και	της	Δύσης	εν	

γένει,	 θα	 πρέπει	 να	 ληφθούν	 βελτιωτικά	 μέτρα	 πανταχόθεν.	 Το	 ΝΑΤΟ	 από	

μεριάς	 του	 οφείλει	 και	 πρέπει	 όχι	 μόνο	 να	 μην	 εξασθενίσει	 τη	 δύναμη	 και	

																																																								
159	 	Weinrod,	pp.9-13.	
160	 	Dokos,	'The	evolving	security	environment	in	the	eastern	Mediterranean:	
is	NATO	still	a	relevant	actor?”,	pp.576-9.	
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δυναμική	 του	 στην	 περιοχή	 αλλά	 και	 να	 καταβάλει	 μεγαλύτερη	 προσπάθεια	

προς	 την	 κατεύθυνση	 της	 στρατιωτικής	 εκπαίδευσης,	 εκπαίδευσης	 για	 την	

αντιμετώπιση	 βασικών	 απαιτήσεων	 διαλειτουργικότητας,	 προετοιμασίας	 των	

εταίρων,	 ώστε	 να	 συμμετάσχουν	 σε	 στρατιωτικές	 ασκήσεις	 και	 συναφείς	

δραστηριότητες	 κατάρτισης,	 εκπαίδευση	 για	 την	 καταπολέμηση	 της	

τρομοκρατίας,	 της	 διάδοσης	 των	όπλων	μαζικής	 καταστροφής,	 της	ασφάλειας	

των	 συνόρων,	 του	 λαθρεμπορίου	 και	 όλων	 των	 παράνομων	 δραστηριοτήτων,	

που	 δυστυχώς	 ευδοκιμούν	στις	 περιοχές	 αυτές.	 Αλλά,	 δεν	 είναι	 μόνο	 το	ΝΑΤΟ	

που	πρέπει	να	καταβάλλει	μεγαλύτερη	προσπάθεια.	Η	ευθύνη	πέφτει	ισοβαρώς	

και	 στους	 μεσογειακούς	 εταίρους,	 οι	 οποίοι	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 ακόμα	 πιο	

ενεργό	 συμμετοχή	 και	 αλληλοσυνεννόηση.	 Τέλος,	 η	 ευθύνη	 πέφτει	 και	 στους	

άλλους	 διεθνείς	 οργανισμούς,	 θεσμούς	 που	 έχουν	 εκπονήσει	 επίσης	

πρωτοβουλίες	 και	 προγράμματα	 για	 την	 περιοχή.	 Θα	 πρέπει	 επομένως	 να	

υπάρχουν	 συνέργειες	 για	 την	 επίτευξη	 των	 καλύτερων	 δυνατών	

αποτελεσμάτων.161	

	 Όπως	 αναφέρθηκε,	 το	ΝΑΤΟ	 θα	 πρέπει	 να	 εστιάσει	 προς	 τον	Νότο	 και	

αυτό	θα	πρέπει	να	γίνει	μέσω	ενεργειών	που	θα	καταβάλει	η	 ίδια	η	Συμμαχία.	

Μπορεί	στις	διμερείς	της	σχέσεις	τα	πράγματα	να	εξελίσσονται	ομαλά,	αλλά	σε	

πολυμερές	επίπεδο,	λόγω	των	πολλών	κρατών	που	πρέπει	να	συνεργαστούν	και	

των	 επιμέρους	 διαφορών	 ακόμη	 και	 μεταξύ	 μελών	 συμμαχίας,	 τα	 πράγματα	

δυσκολεύουν.	 Εκτός	 αυτού,	 θα	 πρέπει	 να	 βρεί	 και	 τη	 μέση	 οδό	 ανάμεσα	 στις	

λύσεις	 που	 επιθυμούν	 τα	 κράτη-εταίροι,	 αφού	άλλοι	 επιδεικνύουν	 ενδιαφέρον	

προς	 τη	 σκληρή	 ασφάλεια	 (hard	 security)	 ενώ	 άλλοι	 επιδιώκουν	 πιο	 ήπιες	

λύσεις	(soft	security).162	

	 Επίσης,	 οι	 πρόσφατες	 επιχειρήσεις	 σε	 Λιβύη	 και	 Μάλι	 έχουν	 δώσει	

κάποια	 διδάγματα:	 ότι	 τα	 μέλη	 του	 ΝΑΤΟ	 δε	 θα	 πρέπει	 να	 θεωρούν	 τις	 ΗΠΑ	

πανταχού	 παρούσες,	 αλλά	 θα	 πρέπει	 να	 αναλαμβάνουν	 εξίσου	 τις	 ευθύνες,	

ειδικά	σε	περιοχές	που	έχουν	άμεσα	συμφέρον.	Οι	ίδιες	απαιτήσεις	υπάρχουν	και	

																																																								
161	 	Bin,	“OPINION	-	NATO's	Mediterranean	Dialogue:	A	Post-PraguePerspective,”	pp.115-
119.	
	
162	 	F.	S.	Larrabee	and		P.	A.	Wilson,	“NATO	Needs	a	Southern	Strategy”,	The	
National	Interest,	27	January	2014,	
http://nationalinterest.org/commentary/nato-needs-southern-strategy-9769		
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από	μεριάς	στρατιωτικών	ικανοτήτων,	ώστε	πάλι	να	μη	χρειάζεται	η	παροχή	ή	η	

επέμβαση	των	αμερικανικών	ενόπλων	δυνάμεων.163	

	 Επομένως,	 οποιοσδήποτε	 μελλοντικός	 σχεδιασμός	 στη	 Μεσόγειο	 θα	

πρέπει	να	περιλαμβάνει	ισχυρή	συμμετοχή	από	τους	σημαντικούς	παίκτες-μέλη	

του	ΝΑΤΟ,	το	οποίο	σημαίνει	την	ισχυρή	συμμετοχή	των	χωρών	της	Ένωσης,	αν	

και	το	πρόσφατο	παρελθόν,	όπως	η	άρνηση	της	Γερμανίας	στην	επιχείρηση	στη	

Λιβύη	ή	και	 της	Βρετανίας,	στην	περίπτωση	των	αεροπορικών	επιδρομών	στη	

Συρία,164	δείχνει	 ότι	 ίσως	 μελλοντικά	 να	 αποτελέσουν	 πρόβλημα.	 Το	 σίγουρο	

είναι	 ότι	 η	 διαμορφωθείσα	 κατάσταση	 στην	 περιοχή	 της	ΜΕΝΑ	 επιβάλλει	 ένα	

πράγμα:	ικανούς	περιφερειακούς	εταίρους,	είτε	πρόκειται	για	ήδη	εταίρους	του	

ΝΑΤΟ	είτε	όχι.	Ουσιαστικά	θα	πρέπει	να	ενισχύσει	τη	διαλειτουργικότητα.	Αυτό	

συνεπάγεται	 ενίσχυση	των	ήδη	υπαρχουσών	συνεργασιών,	όπως	με	το	Κατάρ,	

τα	Ηνωμένα	Αραβικά	Εμιράτα,	το	Μπαχρέιν	και	γενικά	τα	κράτη	του	Κόλπου.165	

	 Συνοψίζοντας,	 από	 την	 έναρξη	 του	 Μεσογειακού	 Διαλόγου	 το	 1994	

σταδιακά	ο	αριθμός	των	συμμετεχόντων	αυξήθηκε.	Το	ΝΑΤΟ	μέσω	διμερών	και	

πολυμερών	συνεργασιών	κατάφερε	να	κρατήσει	το	ενδιαφέρον	για	τον	διάλογο	

σε	υψηλό	επίπεδο.	Το	ενδιαφέρον	αμφοτέρων,	ΝΑΤΟ	και	εταίρων,	με	τον	καιρό	

επίσης	αυξήθηκε.	Ωστόσο,	το	διακύβευμα	μετά	από	όλες	τις	πρωτοβουλίες	και	

δράσεις,	που	αναλύθηκαν	ανωτέρω,	παραμένει	το	ίδιο:	περισσότερη	συνεργασία	

σε	πρακτικό	επίπεδο,	που	περιλαμβάνει	βελτίωση	του	αμυντικού	επιπέδου	των	

εταίρων,	και	φυσικά	τη	συνεισφορά	τους	στην	καταπολέμηση	της	τρομοκρατίας	

και	λοιπών	προκλήσεων	στην	περιοχή.	Αυτό	σημαίνει	στενότερη	συνεργασία	σε	

όλους	τους	τομείς:	πολιτικούς,	διπλωματικούς,	στρατιωτικούς.166		

	 Η	 επιχείρηση	υπό	 την	ονομασία	Operation	Unified	Protector,	 στη	Λιβύη		

το	 2011,	 ήταν	 μία	 ευκαιρία	 να	 αποδείξει	 η	 Συμμαχία	 ότι	 παραμένει	 πηγή	

																																																								
163	 	F.	S.	Larrabee	and		P.	A.	Wilson,	“NATO	Needs	a	Southern	Strategy”,	The	
National	Interest,	27	January	2014,	
http://nationalinterest.org/commentary/nato-needs-southern-strategy-9769		
164	 	F.	S.	Larrabee	and		P.	A.	Wilson,	“NATO	Needs	a	Southern	Strategy”,	The	
National	Interest,	27	January	2014,	
http://nationalinterest.org/commentary/nato-needs-southern-strategy-9769		
165	 	F.	S.	Larrabee	and		P.	A.	Wilson,	“NATO	Needs	a	Southern	Strategy”,	The	
National	Interest,	27	January	2014,	
http://nationalinterest.org/commentary/nato-needs-southern-strategy-9769		
166	 	Bin,	"NATO’s	role	in	the	Mediterranean	and	broader	middle	east	region",	
pp.725-728.	
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σταθερότητας	 στην	 περιοχή	 και	 όχι	 μόνο.	Όμως,	 προκειμένου	 να	 το	 αποδείξει	

και	αυτό	στη	συνέχεια,	θα	πρέπει	πρέπει	να	σταθεροποιήσει	την	πολιτική	

συνοχή	 και	 τις	 κοινές	 ικανότητες	 που	 ουσιαστικά	 κατέστησαν	 επιτεύξιμη	 την	

επιχείρηση	 στη	 Λιβύη. 167 	Η	 πρόσφατη	 αυτή	 επιχείρηση	 στη	 Λίβυη	 ήταν	

καθοριστική	 για	 την	 απόδειξη	 του	 ότι	 τα	 κράτη-μέλη	 του	 ΝΑΤΟ	 μπορούν	 να	

παραμερίσουν	τις	διαφορές	τους	και	να	ταχθούν	από	κοινού	στην	αντιμετώπιση	

κοινής	 πρόκλησης.	 Χαρακτηριστική	 δε	 ήταν	 η	 συμμετοχή	 όχι	 μόνο	 των	

ευρωπαϊκών	κρατών-μελών	αλλά	και	 των	αραβικών,	πράγμα	που	αποδεικνύει	

ότι	 η	 Συμμαχία	 διαθέτει	 τα	 μέσα	 ώστε	 να	 αντιμετωπίσει	 αποτελεσματικά	 τις	

δύσκολες	προκλήσεις	τόσο	στην	περιοχή	της	Μεσογείου,	όσο	και	παγκοσμίως.168	

	 Τα	 σενάρια	 για	 το	 μέλλον	 της	 περιοχής	 υπογραμμίζουν	 από	 τον	

κατακερματισμό	(αρνητικό	σενάριο)	ως	και	τη	σύγκλιση	(θετικό	σενάριο),	που	

σημαίνει	 ότι	 τα	 προβλήματα	 που	 αναμένονται	 ως	 το	 2030	 απαιτούν	 τη	

συνεργασία	 πολλών	 χωρών	 στη	 Μεσόγειο	 και	 όχι	 μεμονωμένες	 ενέργειες.169	

Ενόσω	 τα	 προβλήματα	 στην	 περιοχή	 μεγαλώνουν	 αντί	 να	 μικραίνουν,	

επιβάλλονται	 νουνεχείς	 κινήσεις	 και	 δραστικές	 λύσεις.	 Το	 τελευταίο	

συνεπάγεται	 σοβαρή	 και	 αποτελεσματική	 συνεργασία	 όλων	 των	 οργανισμών	

που	 δραστηριοποιούνται	 στην	 περιοχή	 με	 το	 ΝΑΤΟ.	 Αυτό	 συνεπάγεται	 και	

συντονισμένη	 και	 ακόμα	 πιο	 διευρυμένη	 συνεργασία	 με	 την	 ΕΕ.	 Η	 οικονομική	

δυσπραγία	 πολλών	 ευρωπαϊκών	 κρατών	 και	 κυρίως	 αυτών	 της	 Νοτίας	

Ευρώπης,	 που	 πλήττονται	 και	 άμεσα	 από	 τις	 εξελίξεις	 στη	 Μεσόγειο,	 σε	

συνδυασμό	 με	 τις	 περιορισμένες	 δυνατότητες	 της	 ΕΕ	 σε	 σκληρή	 ισχύ,	

αυτομάτως	 θα	πρέπει	 να	 οδηγήσουν	σε	 ενοποίηση	 των	 ικανοτήτων	ΝΑΤΟ-ΕΕ,		

των	επιχειρησιακών	δυνατοτήτων	τους	και	των	στρατηγικών	τους.170	

																																																								
167	 	D.	Binder,	"Greece,	Turkey,	and	NATO",	Mediterranean	Quarterly	23.2,	
2012,	pp.95-106,	p.2.	
168	 	βλ.	Binder,	pp.95-106.	
169	 	World	Economic	Forum,	“Scenarios	for	the	Mediterranean	Region”,	World	
Economic	Forum,	Switzerland,	2011.		
170	 	M.	Codner,	‘The	Security	of	the	Mediterranean	Sea’,	available	at:	
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR017/Codner.pdf	,	βλέπε	και	G.	
Robertson,	"The	safety	of	the	realm	in	retrospect	and	prospect:	NATO	&	Mediterranean	security:	
Practical	steps	towards	partnership",	The	RUSI	Journal	148.4,	2003,	pp.50-53.	Επίσης,	η	
αναγκαιότητα	στενότερης	και	από	κοινού	συντονισμένης	δράσης	ΕΕ-ΝΑΤΟ	τονίστηκε	πρόσφατα	
(Μάρτιο	2015)	από	τον	ΓΓ.	του	ΝΑΤΟ:	“Mr.	Stoltenberg	outlined	three	areas	where	he	sees	great	
potential	for	increased	cooperation	between	NATO	and	the	European	Union.	The	first	area	is	
about	“building	resilience	together,	by	strengthening	our	defence	in	facing	new	threats	such	as	for	
instance	hybrid	warfare.”	The	second	area	is	about	“building	resilience	together	with	our	
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	 Τέλος,	 προκειμένου	 το	 ίδιο	 το	 ΝΑΤΟ	 να	 επιτυχεί	 την	 κάλλιστη	

αντιμετώπιση	των	πολύ	σοβαρών	κινδύνων,	που	επισημάνθηκαν	ανωτέρω,	θα	

πρέπει	 να	αντιμετωπίσει	 και	 τις	 ίδιες	 του	 τις	 παθογένειες.	 Το	παράδειγμα	 της	

Λιβύης	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 τον	 οδηγό	 για	 καλύτερα	 δυνατά	 αποτελέσματα	

που	 θα	 διασφαλίσουν	 τη	 σταθερότητα	 και	 την	 ασφάλεια	 στην	 περιοχή	 της	

Μεσογείου,	 σταυροδρόμι	 τριών	 ηπείρων	 και	 σημείο	 κλειδί	 για	 τη	 δυτική	

ασφάλεια.	

	

	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

																																																																																																																																																															
neighbours,	-	in	the	east	and	the	south.”	The	third	area	is	on	“defence	investment.”	NATO,	
“Secretary	General:	NATO	and	the	EU	can	achieve	more	if	we	work	more	closely	together”,	30	
March	2015,	http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_118367.htm?selectedLocale=en			
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