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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ1 

Ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ή North Atlantic Treaty 

Organization – NATO, όπως αποκαλείται στην αγγλική γλώσσα, δημιουργήθηκε το 

1949 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), τον Καναδά και κάποια ακόμη 

έθνη της Δυτικής Ευρώπης2, για να παρέχει συλλογική ασφάλεια έναντι της 

Σοβιετικής Ένωσης. 

Το ΝΑΤΟ ήταν η πρώτη, εν καιρώ ειρήνης στρατιωτική συμμαχία εκτός 

δυτικού ημισφαιρίου, στην οποία συμμετείχαν οι ΗΠΑ. Μετά τις καταστροφές που 

προκάλεσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι λαοί της Ευρώπης αγωνίστηκαν για την 

ανοικοδόμηση των οικονομιών τους και την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους.  

Έτσι, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ήταν πρόθυμες να εξετάσουν μια 

συλλογική λύση ασφάλειας. Ως απάντηση στην αύξηση των εντάσεων και των 

ανησυχιών για την ασφάλεια, εκπρόσωποι πολλών χωρών της Δυτικής Ευρώπης 

συγκεντρώθηκαν με σκοπό τη δημιουργία μιας στρατιωτικής συμμαχίας. Έτσι 

Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο υπέγραψαν τη 

Συνθήκη των Βρυξελλών το Μάρτιο του 1948. Η Συνθήκη παρείχε στις χώρες 

αυτές συλλογική άμυνα, δηλαδή εάν κάποιο από αυτά τα έθνη δεχόταν επίθεση, τα 

υπόλοιπα είχαν την υποχρέωση να συνδράμουν στην υπεράσπισή του.  

Την ίδια στιγμή, η Προεδρία Truman είχε συστήσει ένα σχέδιο για τον καιρό 

της ειρήνης, αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες και κάλεσε το Κογκρέσο να εξετάσει 

το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας στρατιωτικής συμμαχίας με την Ευρώπη. Το Μάιο 

του 1948, ο Γερουσιαστής Arthur H. Vandenburg πρότεινε ένα ψήφισμα, με το 

οποίο υποδήλωνε ότι, ο Πρόεδρος επιδιώκει μια συνθήκη ασφαλείας με τη Δυτική 

Ευρώπη, συμμορφούμενη με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά εκτός του 

                                            
1 United States of America, Department of State, Office of the Historian, North Atlantic Treaty 

Organization (NATO), 1949, https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato, (accessed 
October 21, 2016). 

2 Η Συνθήκη υπογράφηκε τον Απρίλιο του 1949 στην Ουάσιγκτον από 12 χώρες της 
Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής ήτοι, το Βέλγιο τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Δανία, τις 
ΗΠΑ, την Ισλανδία, την Ιταλία, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την Ολλανδία και την 
Πορτογαλία. 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato
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Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου η Σοβιετική Ένωση διατηρούσε δικαίωμα βέτο. Το 

ψήφισμα Vandenburg πέρασε και οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν για το 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 

Παρά τη συμφωνία επί της αρχής σχετικά με τη γενική ιδέα της Συνθήκης, 

χρειάστηκαν αρκετοί μήνες προκειμένου να επεξεργαστούν και να εξελιχθούν οι 

ακριβείς όροι. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε αγκαλιάσει την πρωτοβουλία της 

διεθνούς συμμαχίας, αλλά εξακολουθούσε να ανησυχεί για τη γραπτή διατύπωση 

της συνθήκης. Τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης ήθελαν διαβεβαιώσεις ότι, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβαιναν αυτόματα σε περίπτωση επίθεσης, αλλά 

σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ την αρμοδιότητα και την εξουσία για την 

κήρυξη πολέμου την έχει το Κογκρέσο. Έτσι σειρά διαπραγματεύσεων έλαβαν 

χώρα ώστε να εξευρεθεί κατάλληλο λεκτικό, το οποίο θα καθησύχαζε τις 

ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δε θα υποχρέωνε τις ΗΠΑ να ενεργούν με τρόπο, που να 

παραβιάζει τους δικούς της νόμους.  

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη συλλογική ασφάλεια θα απαιτούσε 

μεγάλης κλίμακας στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη 

συνεισφορά στην ανοικοδόμηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Δυτικής 

Ευρώπης. Ένα τρίτο θέμα ήταν το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής. Οι 

υπογράφοντες τη Συνθήκη των Βρυξελλών ήταν υπέρ της ένταξης στη συμμαχία 

μόνο των μελών της εν λόγω συνθήκης, καθώς και των ΗΠΑ. Οι διαπραγματευτές 

των Ηνωμένων Πολιτειών όμως, ήταν υπέρ της διεύρυνσης της νέας συνθήκης, 

ώστε να συμπεριλάβει και χώρες του Βόρειου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένου 

του Καναδά, της Ισλανδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας αλλά και της 

Πορτογαλίας. Και αυτό διότι μαζί, όλες οι χώρες αυτές κατείχαν έδαφος, το οποίο 

σχημάτιζε μια γέφυρα ανάμεσα στις απέναντι ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, η 

οποία θα διευκόλυνε τη στρατιωτική δράση, εάν καθίστατο αναγκαίο. 

Το αποτέλεσμα αυτών των εκτεταμένων διαπραγματεύσεων ήταν η 

υπογραφή της Συνθήκης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου το 1949. Στην παρούσα 

συμφωνία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ιταλία, 

το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο συμφώνησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο της επίθεσης εναντίον ενός 



- 3 - 

 

συμμάχου ή μιας επίθεσης εναντίον όλων. Αυτή η συλλογική ρύθμιση της άμυνας 

τυπικά αφορούσε μόνο σε επιθέσεις εναντίον των υπογραφόντων και οι οποίες θα 

λάμβαναν χώρα στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή δεν περιελάμβανε τις 

συγκρούσεις στα αποικιακά εδάφη. Μετά την υπογραφή της συνθήκης, κάποια 

από τα υπογράφοντα μέλη έστειλαν αίτημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για 

στρατιωτική βοήθεια. Λίγο αργότερα, ο Πρόεδρος Truman πρότεινε την υλοποίηση 

ενός προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας και το πρόγραμμα για την αμοιβαία 

αμυντική βοήθεια, το οποίο πέρασε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, 

ενέκρινε κάπου στο 1,4 δις δολάρια με σκοπό την οικοδόμηση της 

δυτικοευρωπαϊκής άμυνας. 

Λίγο μετά τη δημιουργία του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 

το ξέσπασμα του Πολέμου της Κορέας οδήγησε τα μέλη να κινηθούν γρήγορα για 

να ενσωματώσουν και να συντονίσουν τις αμυντικές τους δυνάμεις μέσω ενός 

κεντρικού Αρχηγείου. Η επίθεση της Βόρειας Κορέας στη Νότια θεωρήθηκε 

ευρέως εκείνη την εποχή ως ένα παράδειγμα της κομμουνιστικής επιθετικότητας 

κατευθυνόμενο από τη Μόσχα και η αφορμή ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να 

τηρήσουν τη δέσμευσή τους για διάθεση στρατευμάτων τους στην Ευρώπη και την 

παροχή εγγυήσεων κατά της σοβιετικής επιθετικότητας στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Το 1952, τα μέλη συμφώνησαν την είσοδο της Ελλάδα και της Τουρκίας 

στο ΝΑΤΟ, καθώς και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1955. Η 

είσοδος της Δυτικής Γερμανίας οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση να προβεί σε 

αντίποινα με τη δημιουργία δική της περιφερειακής συμμαχίας, του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας και να συμπεριλάβει ως μέλη τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. 

Οι συλλογικές ρυθμίσεις άμυνας στο ΝΑΤΟ χρησίμευσε για να θέσει 

ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη υπό την αμερικανική «πυρηνική ομπρέλα». Τη 

δεκαετία του 1950, ένα από τα πρώτα στρατιωτικά δόγματα του ΝΑΤΟ προέκυψε 

με τη μορφή της «Μαζικής Ανταπόδοσης» ή με την ιδέα ότι, αν κάποιο μέλος της 

Συμμαχίας δεχθεί επίθεση, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με μια πυρηνική επίθεση 

μεγάλης κλίμακας. Η απειλή αυτής της μορφής ως απάντηση σε ενδεχόμενη 

επίθεση είχε σκοπό να χρησιμεύσει ως ένα αποτρεπτικό μέσο κατά οποιασδήποτε 

πιθανής σοβιετικής επίθεσης στην ήπειρο.  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://history.state.gov/milestones/1945-1952/korean-war
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Παρότι δημιουργήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της εξέλιξης του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ συνέχισε να υπάρχει και 

μετά το τέλος αυτής της σύγκρουσης, και μάλιστα με τη συμμετοχή ακόμη 

περισσοτέρων κρατών κάποια από τα οποία να είναι πρώην σοβιετικά. Έτσι, 

παραμένει η μεγαλύτερη εν καιρώ ειρήνης στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο. 

Ο κύριος σκοπός του ΝΑΤΟ στη σύγχρονη εποχή είναι η διασφάλιση της 

ελευθερίας και της ασφάλειας των μελών του μέσα από πολιτικά και στρατιωτικά 

μέσα. 

Πολιτικά. Το ΝΑΤΟ προωθεί τις δημοκρατικές αξίες και ενθαρρύνει τη 

διαβούλευση και τη συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, για την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμα την πρόληψη των συγκρούσεων. 

Στρατιωτικά. Το ΝΑΤΟ έχει δεσμευτεί για την ειρηνική επίλυση των 

διαφόρων. Αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν, έχει τη στρατιωτική 

ικανότητα, η οποία απαιτείται για να αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον ή κατόπιν εντολής του 

ΟΗΕ, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.3     

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και 

παρουσίαση της εξέλιξης των μεταψυχροπολεμικών δογμάτων του ΝΑΤΟ. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η εργασία αποτελείται από 10 κεφάλαια, προκειμένου να αποδοθεί, 

όσο το δυνατό καλύτερα, η εξελικτική πορεία των δογμάτων της Βορειοατλαντικής 

Συμμαχίας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, κοιτάζοντας και λίγο προς το 

μέλλον. 

Συνεπώς, η εργασία ξεκινά με την εισαγωγή, όπου γίνεται μία παρουσίαση 

της γενικής ιδέας, μέσω της οποίας γεννήθηκε και υλοποιήθηκε το ΝΑΤΟ, ενώ στη 

συνέχεια και στο Κεφάλαιο «Α» γίνεται μία ιστορική αναδρομή, ώστε να δούμε τις 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη μεταπολεμική Ευρώπη, 

εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκαν οι Δυτικές χώρες, στη δημιουργία του 

                                            
3 NATO Homepage – Organization, “What is NATO? Basic points, A Political and Military 

Alliance”,  http://www.nato.int/nato-welcome/index.html, (accessed October 21, 2016). 

http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο «Β», περιγράφεται η 

Θεωρία Συμμαχιών, αλλά και τα Προγράμματα Συνεργασίας του ΝΑΤΟ, με τα 

οποία επιδιώκει μια πιο ολοκληρωμένη και συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης 

όσων υπονομεύουν και απειλούν με παγκόσμια αποσταθεροποίηση, όπως 

συνέβη και με τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, 

τα οποία αποτέλεσαν τον καταλύτη για δραματικές αλλαγές στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι. Στη συνέχεια και στο Κεφάλαιο «Γ» παρουσιάζονται τα τέσσερα 

δόγματα, τα οποία υιοθετήθηκαν από τη Συμμαχία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου, ενώ στα Κεφάλαια «Δ», «Ε», και «ΣΤ», περιγράφονται τα τρία 

μεταψυχροπολεμικά δόγματα της Συμμαχίας και η εξέλιξη, που είχαν με την 

πάροδο των ετών.  

Στο Κεφάλαιο «Ζ», διερευνώνται οι διαχρονικές σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και 

Ρωσίας, καθώς και ο ρόλος, που παίζουν οι ΗΠΑ στη Συμμαχία και γιατί πρέπει ο 

δεσμός μεταξύ τους να είναι κάτι παραπάνω από μόνιμος. Στα επόμενα δύο 

Κεφάλαια, ήτοι στο «Η» και «Θ», παρουσιάζονται οι αποφάσεις των τριών 

τελευταίων Συνόδων Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των 

χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και οι οποίες είναι αυτές, που μας επηρεάζουν άμεσα 

την παρούσα περίοδο, ενώ κάποιες από αυτές τις αποφάσεις είναι και τα μεγάλα, 

κατά τη γνώμη μου, καθώς έχω συμμετάσχει σε πολλές, λόγω της θέσεώς μου και 

της ιδιότητάς μου, συνεδριάσεις επιτροπών, «στοιχήματα» της Συμμαχίας. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο «Ι», επιχειρείται μία προσπάθεια παρουσίασης και 

αιτιολόγησης της άποψης, που εκφράζεται από πολλούς, ότι, έφτασε το πλήρωμα 

του χρόνου για τη δημιουργία και υιοθέτηση, εντός της επόμενης διετίας ενός νέου 

Στρατηγικού Δόγματος από τη Συμμαχία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ4  

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε το 1939 και είχε αντίκτυπο σε όλο τον 

κόσμο όντας, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, με εκατομμύρια νεκρούς, αλλά και μια 

μεγάλη ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στο φασισμό (τις δυνάμεις του Άξονα) και 

σε όσους τον πολεμούσαν (τους Συμμάχους)5. Το 1945 ο πόλεμος τελείωσε, 

ακολούθησε η ανασυγκρότηση και ένας νέος διχασμός ξεκίνησε, που έφερε 

αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, ο λεγόμενος Ψυχρός Πόλεμος, που επηρέασε 

όλο τον κόσμο. 

Από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο περισσότερο επηρεάστηκε η Ευρώπη. Οι 

απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ήταν θεαματικά περισσότερες από κάθε άλλο 

πόλεμο6. Το βιοτικό επίπεδο είχε καταρρεύσει, αν και με σοβαρές αποκλίσεις 

μεταξύ των χωρών. Η Βρετανία, παρότι δέχτηκε σκληρές επιθέσεις από τους ναζί, 

μπόρεσε να διασώσει μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και του εμπορικού της 

στόλου, ενώ ο ενεργός της πληθυσμός αυξήθηκε χάρη στη μαζική είσοδο 

                                            
4  Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Τα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου και η Ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, http://ebooks.edu.gr/modelous/ebook.  

 5  Οι δυνάμεις του Άξονα λεηλάτησαν συστηματικά τις χώρες που κατέλαβαν και καταδίωξαν με 
σκληρότητα όσους αντιστάθηκαν. Οι πληθυσμοί βίωσαν διωγμούς, κακουχίες και μεγάλη πείνα. 
Εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν και, ακόμη περισσότεροι εκδιώχθηκαν. Νέα όπλα μαζικής 
καταστροφής, καθώς και η ατομική βόμβα έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους. 

6  50.000.000 νεκροί και αγνοούμενοι, εκ των οποίων τα 35.000.000 ήταν Ευρωπαίοι, τέσσερις 
φορές περισσότεροι απ’ όσους χάθηκαν στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο Τεράστιος ήταν και ο αριθμός 
των αμάχων θυμάτων. Μόνο η Σοβιετική Ένωση έχασε πάνω 25.000.000 ανθρώπους (το 10% του 
πληθυσμού της), από τους οποίους σχεδόν το 60% ήταν άμαχοι. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 
χάθηκαν συνολικά περίπου 500.000 άνθρωποι (ένοπλοι και άμαχοι). Επιπρόσθετα, άλλο ένα 
τραγικό επακόλουθο του πολέμου ήταν και η μετακίνηση περίπου 30.000.000 ανθρώπων. Αρκετοί 
έφυγαν εξαιτίας του φόβου των λεηλασιών. Οι περισσότεροι, όμως, εξαναγκάστηκαν από τους 
εμπόλεμους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για διάφορους λόγους. Το 1945 αυτή η μερίδα 
ανθρώπων συγκροτούσαν ένα τεράστιο και διάσπαρτο ανθρώπινο πλήθος, χωρίς κανένα μέσο 
διαβίωσης. Δεν είχε μείνει τίποτε όρθιο, παρά μόνο καταστροφή παντού. Στην ΕΣΣΔ είχαν 
καταστραφεί 6.000.000 σπίτια, ενώ στην Πολωνία το 80% της βιομηχανίας. Στη Γαλλία λιμάνια, 
καθώς και συγκοινωνιακό και σιδηροδρομικό δίκτυο είχαν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και στην 
Ελλάδα περίπου160.000 κτήρια είχαν καεί και 1.700 χωριά είχαν πυρποληθεί. Το Βερολίνο, το 
Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη), η Δρέσδη, η Χιροσίμα, το Ναγκασάκι και εκατοντάδες 
άλλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί. Η συνολική βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης έφτανε στα τέλη 
του Β’ Παγκόσμιου πολέμου μόλις στο 50% της προπολεμικής. Η Ελλάδα είχε χάσει σχεδόν το 
75% της εμπορικής της ναυτιλίας. Τα περισσότερα κράτη είχαν δανειστεί για να προετοιμαστούν 
για τον πόλεμο και τώρα υποχρεώνονταν να το ξανακάνουν για να αρχίσουν την ανοικοδόμηση. Το 
μεγαλύτερο μέρος των δανείων προερχόταν από τις ΗΠΑ. 

http://ebooks.edu.gr/modelous/ebook
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γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα χειρότερα συνέβαιναν στη Γερμανία και την 

Αυστρία, οι οποίες μαστίζονταν από την πείνα και τη μαύρη αγορά7. 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μία νέα περίοδος ξεκίνησε για 

την ανθρωπότητα, όπου το διπολικό σύστημα και ο Ψυχρός Πόλεμος θα 

κυριαρχήσουν στη διεθνή πολιτική σκηνή τις επόμενες δεκαετίες. Εξουθενωμένες 

από το μακροχρόνιο αγώνα απέναντι στις δυνάμεις του άξονα, οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορούσαν πλέον να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση 

στο διεθνές στερέωμα, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της οικονομικής τους 

ανάκαμψης8. 

Η «Γηραιά Ήπειρος» έπρεπε να αντιμετωπίσει την πείνα, την εξαθλίωση, 

την οικονομική ανέχεια και τις διαλυμένες υποδομές. Οι παραδοσιακές δυνάμεις 

της Ευρώπης (Αγγλία και Γαλλία), όπως ήταν αναμενόμενο, αναγκάστηκαν να 

μειώσουν το διεθνή τους ρόλο, δίνοντας προτεραιότητα στην εσωτερική τους 

αναδιοργάνωση και ανάκαμψη. Το κενό που δημιουργήθηκε ανέλαβαν να το 

καλύψουν οι ΗΠΑ, που αποφάσισαν οριστικά να εγκαταλείψουν την πολιτική της 

μη παρέμβασης στα εσωτερικά άλλων κρατών9. 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν χάσει, 

εξαιτίας του πολέμου, το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος τους και βρίσκονταν στα 

πρόθυρα της χρεοκοπίας, η Σοβιετική Ένωση είχε καταφέρει να αναδειχθεί σε 

κυρίαρχο πόλο στη μεταπολεμική εποχή. Παρότι και η ίδια είχε υποστεί τεράστιες 

απώλειες τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε υποδομές, η μεγάλη βιομηχανική 

της βάση την καθιστούσε ισχυρή. Την ίδια περίοδο, παρέμεναν ανεπίλυτα, πολλά 

ζητήματα, που αφορούσαν στον καθορισμό των σφαιρών επιρροής, παρά τη 

                                            

 7  Ο ηθικός απολογισμός της σύγκρουσης ήταν, επίσης, τραγικός. Στρατιωτικοί και πολιτικοί 
στόχοι βομβαρδίζονταν ανελέητα από τους εμπόλεμους, προκειμένου να καταρρακώσουν το ηθικό 
των αμάχων και να εξαναγκάσουν τον εχθρό να συνθηκολογήσει. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 
συνοδεύτηκε από ανήκουστες αγριότητες, θηριωδίες, μαζικές εκτελέσεις αμάχων, λεηλασίες και 
βιασμούς, που σημειώθηκαν από όλες τις πλευρές. 

 8  Ειδικότερα η Αγγλία, που σήκωσε στις πλάτες της μεγάλο βάρος της αντίστασης απέναντι 
στη Γερμανία, βρέθηκε σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, που απέρρεαν από τη 
θέση της ως μιας από τις ηγέτιδες δυνάμεις. 

9 Π. Παλαιός, Ι. Βιδάκης, Γ. Μπαλτός. "Η Οικονομική Διπλωματία του Σχεδίου Μάρσαλ." 
Ελληνική Άμυνα και Τεχνολογία, (Δεκέμβριος 2011): 105. 

 



- 8 - 

 

συμφωνία στη Διάσκεψη της Γιάλτας10. Το σημαντικότερο από αυτά ήταν η 

τύχη της Γερμανίας, για την οποία η Αμερική πίεζε προς την κατεύθυνση της 

ενοποίησης. Τα συμφέροντα όμως της ΕΣΣΔ έγινε σύντομα αντιληπτό ότι θα 

έρχονταν σε σύγκρουση με τα αντίστοιχα των Ηνωμένων Πολιτειών11.  

Ένας αγώνας είχε ήδη ξεκινήσει, ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις σε 

επίπεδο πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό. Η άνοδος των κομμουνιστικών 

κομμάτων στην Ιταλία και στη Γαλλία, η αμφίρροπη εξέλιξη του εμφυλίου πολέμου 

στην Ελλάδα και η αύξηση της σοβιετικής επιρροής σε χώρες, όπως η Τουρκία και 

το Ιράν ανησυχούσαν την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ. Καθώς η Ανατολική Ευρώπη 

βρισκόταν ήδη υπό την απόλυτη σοβιετική εξουσία, σε μία προσπάθεια να 

αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο στη Δυτική, η Αμερική αποφάσισε να δράσει άμεσα 

με παροχή οικονομικής βοήθειας12.  

Η ανάδειξη των ΗΠΑ ως προστάτιδα δύναμη των φιλελεύθερων 

ευρωπαϊκών δημοκρατιών, αλλά και γενικότερα η αναβάθμιση του ρόλου της ως 

παγκόσμια δύναμη, που θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος 

εκφράστηκε μέσα από το Δόγμα του τότε Προέδρου της Harry Truman και από το 

Σχέδιο οικονομικής βοήθειας του Στρατηγού George Marshall. Αμφότερες οι 

πολιτικές εξαγγέλθηκαν το 1947 με διαφορά λίγων μηνών, στις 12 Μαρτίου το 

Δόγμα Truman και στις 5 Ιουνίου το Σχέδιο Marshall. Το τελευταίο ουσιαστικά ήταν 

η συνέχεια της πολιτικής λογικής, που προωθούσε το Δόγμα και το εργαλείο για 

την υλοποίησή του13. 

 

                                            

 10 Η διάσκεψη αυτή έμεινε στην ιστορία ως «Η Διάσκεψη της Γιάλτας» καθώς 
πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Λιβάντια (Livadia), που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Γιάλτας 
κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 11 Φεβρουαρίου του 1945. Η σύνοδος αυτή θεωρείται 
μεγάλης σπουδαιότητας, κυρίως λόγω των θεμάτων που διαπραγματεύτηκαν οι "Τρεις Μεγάλοι" (ο 
ηγέτης της ΕΣΣΔ Ιωσήφ Στάλιν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούζβελτ και ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός Σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ, οι τρεις νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου The big 
three, όπως ήταν τότε το προσωνύμιό τους) και είχε να κάνει με την μεταπολεμική πολιτική που θα 
ακολουθούσαν σχετικά με τις χώρες που είχε καταλάβει η Ναζιστική Γερμανία αλλά και με την τύχη 
των χωρών που είχαν συμμαχήσει με αυτήν; Garraty, Eric Foner and John A. History. 1991. 
http://www.history.com/topics/ world-war-ii/yalta-conference.htm, (accessed Σεπτέμβριος 23, 2016) 

11  Ibid, 105 

 12  Ibid, 106 

       13  Ibid, 107 

http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%94
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CF%8E%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

«Μόνο δύο μεγάλες δυνάμεις έχουν μείνει στον κόσμο είπε ο Dean 

Acheson: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση. Έχουμε φτάσει σε 

μία πρωτοφανή κατάσταση (…) Από την εποχή της Ρώμης και της 

Καρχηδονίας, ο κόσμος έχει να γνωρίσει τέτοια πόλωση εξουσίας πάνω σε 

αυτή τη γη. (…) Και είναι φανερό ότι οι Σοβιετικοί είναι επιθετικοί και 

επιτακτικοί. Για τις ΗΠΑ, η λήψη μέτρων προκειμένου να ενισχύσουν τις 

χώρες που απειλούνται από τη σοβιετική επιθετικότητα ή την κομμουνιστική 

υπονόμευση, δεν είναι ενέργεια, που αποβλέπει στο ‘’να βγάλουμε τα 

βρετανικά κάστανα από τη φωτιά’’. Αντίθετα, πρόκειται για την υπεράσπιση 

της ίδιας της ασφάλειας των ΗΠΑ· πρόκειται για την υπεράσπιση της ίδιας 

της ελευθερίας»14. 

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε μια περίοδος 

επισφαλούς ειρήνης, η οποία λόγω ακριβώς αυτού του συστημικού 

χαρακτηριστικού της καθιερώθηκε να αποκαλείται «Ψυχρός Πόλεμος». 

Φυσιολογικό λοιπόν, ήταν να αρχίσει μια συζήτηση από τότε στον επιστημονικό 

και όχι μόνο χώρο, η οποία συνεχίζει να διατηρεί την ισχύ της και την επικαιρότητά 

της, σχετικά με την κατανόηση και την ερμηνεία της ψυχροπολεμικής περιόδου, 

1945 – 1991. Οι τάσεις, που έχουν επικρατήσει κατά τη συγγραφή της ιστορίας 

ποικίλουν: ορθόδοξη, αναθεωρητική, μετά-αναθεωρητική. Κατά συνέπεια, η 

σχετική συζήτηση έχει αναδείξει τη διαφορετικότητα θέσεων και τον πλουραλισμό 

αναγνωστικών πράξεων ανάλογα με την μεθοδολογική και θεωρητική οπτική από 

την οποία ξεκινά το ερμηνευτικό εγχείρημα του επιστημονικού υποκειμένου15. 

Το πρώτο ερώτημα, που προκύπτει από την παραπάνω συζήτηση είναι η 

ανίχνευση των γενεσιουργών αιτιών του Ψυχρού Πολέμου. Το δίλημμα 

συνοψίζεται συνήθως ως εξής: στρατηγικά ή ιδεολογικά αίτια; Ένα ερώτημα όπως 

αυτό, φυσικά και δεν αποκλείει την πολυμορφία και τον συγκερασμό κινήτρων ή 

παραμέτρων. Τα αίτια μιας τέτοιας συγκρουσιακής διπολικής πραγματικότητας, 

                                            
14   Γεώργιος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004). 
15   Ήφαιστος Παναγιώτης, Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου,  Η Έναρξη 

του Ψυχρού Πολέμου, 1941 - 1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια; (Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών 

Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2012), 239. 
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που επηρέασε τη διεθνή πολιτική υπό την απειλή μάλιστα του πυρηνικού ολέθρου 

και αφανισμού της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να είναι αυστηρά και μόνο 

ιδεολογικά16. 

Η επιβολή του διπολισμού ανάγεται σε συγκεκριμένα στρατηγικά αδιέξοδα, 

που έφεραν αντιμέτωπους τους νικητές – συμμάχους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

(ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και ΕΣΣΔ) αμέσως μετά τη λήξη του. Η συμμαχία τους 

στη διάρκεια του πολέμου είχε ξεκάθαρα τη βάση της στον αντιφασιστικό και 

αντιναζιστικό αγώνα και στην ανάγκη επιβίωσης από την απειλή των δυνάμεων 

του Άξονα με αποτέλεσμα να παραμείνουν σε εκκρεμότητα ζητήματα, όπως αυτά 

που αφορούσαν στον έλεγχο των εδαφών στην Ευρώπη και στην Ασία. Μια σειρά 

λοιπόν θεμάτων, όπως ο τεμαχισμός και ο έλεγχος της Γερμανίας, η στάση των 

χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, ο Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα και ο πόλεμος 

στην Κορέα ανάγκασαν τις δύο υπερδυνάμεις στην εκδίπλωση των στρατηγικών 

τους προθέσεων, όσον αφορά στο χτίσιμο της μεταπολεμικής ειρήνης17. 

Ωστόσο, σε μια τέτοια σύγκρουση δε θα πρέπει να παραβλέπουμε τον 

παράγοντα ιδεολογία, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο. Η ιδεολογία φυσικά και δεν 

αποτέλεσε τη θρυαλλίδα, αλλά κάτι τέτοιο δε σημαίνει πως πρέπει να 

υποβαθμιστεί η αναλυτική της αξία ή ακόμη να εξοβελιστεί από την ιστορική 

ανάγνωση. Χωρίς να αποτελεί έκπληξη, μιας και η ιδεολογία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις διεθνείς σχέσεις και τους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς, 

έτσι και στην περίπτωση του Ψυχρού Πολέμου είχε διττό ρόλο: αφενός επικάθησε 

στην αμοιβαία δυσπιστία και αφετέρου αποτέλεσε το υπόβαθρο για το χωρισμό 

της υφηλίου σε δύο στρατόπεδα. Καπιταλισμός κατά του κομμουνισμού, 

φιλελεύθερες δημοκρατίες εναντίον λαϊκών δημοκρατιών. Με άλλα λόγια, ο 

Ψυχρός Πόλεμος ήταν μια σύγκρουση δύο αντιθετικών ιδεοσυστημάτων, δύο 

αντιθετικών τύπων νεωτερικότητας για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση του 

κόσμου18. 

                                            
16  Ibid, 240 
17  Ibid, 240 
18  Ibid, 241 



- 11 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΤΟ 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ19 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Συμμαχίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, επειδή 

φαίνεται να είναι αναπόσπαστο μέρος της τέχνης της πολιτικής. Οι συμμαχίες 

σχηματίζονται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν ένα κοινό αντίπαλο και σχετίζονται άμεσα με τη θεωρία των 

διεθνών σχέσεων. Αυτό είναι κατανοητό, επειδή μία από τις σημαντικότερες 

ανησυχίες της κεντρικής εξωτερικής πολιτικής κάθε χώρας αποτελεί το ζήτημα αν 

το έθνος θα συμμαχήσει με κάποιον και για πόσο καιρό. Ισχυρά ή αδύνατα κράτη 

αισθάνονται την ανάγκη ότι πρέπει να σχηματίσουν συμμαχίες. Τα αδύναμα κράτη 

συνάπτουν συμμαχίες όταν χρειάζονται προστασία έναντι ισχυρών κρατών, 

δηλαδή, συνάπτουν συμμαχίες για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Τα 

ισχυρά κράτη συνάπτουν συμμαχίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άλλα ισχυρά 

κράτη, δηλαδή, συνάπτουν συμμαχίες για να διατηρήσουν την ισορροπία της 

εξουσίας. Τα μέλη μιας συμμαχίας περιμένουν από τους συμμάχους τους να τους 

βοηθήσουν στρατιωτικά και διπλωματικά κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Οι 

δεσμεύσεις, που έχουν αναλάβει τα μέλη μιας συμμαχίας μπορεί να είναι τυπικές ή 

άτυπες, δηλαδή, μπορεί να υπάρξει ή να μην υπάρξει κάποιου είδους συνθήκης 

μεταξύ τους.  

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση κάποιων 

χαρακτηριστικών σημείων της θεωρίας σύναψης συμμαχιών. Αναλυτικότερα, 

αρχικά δίδονται τα βασικά αίτια της σύναψης Συμμαχιών και στη συνέχεια 

επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου καθώς και η περιγραφή των 

βασικών χαρακτηριστικών των δεσμών, που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών – 

μελών ενός συμμαχικού δικτύου. Κατόπιν εξετάζονται οι συμμαχικές σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και στη συνέχεια αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους οι 

                                            
19  Dr. Sangit Sarita Dwivedi, «Alliances in International Relations Theory», Indian Research 

Journals 1, Issue 8, (2012): 14. 
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παράγοντες μιας συμμαχίας αντιμετωπίζουν τα συμμαχικά διλλήματα, που 

αναφύονται στους κόλπους της. 

Η μελέτη αυτή ξεκινά εστιάζοντας στη θεωρία της Ισορροπίας της Ισχύος, 

που είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται στον κλάδο των διεθνών 

σχέσεων για να εξηγήσει το σχηματισμό και τη διάρκεια της συμμαχίας μεταξύ των 

κρατών. Σε αντίθεση με τη θεωρία της «Ισορροπίας Ισχύος» έρχεται η θεωρία της 

«Ισορροπίας της Απειλής». Ο Stephen Walt υποστηρίζει ότι η Ισορροπία της 

Απειλής «θα πρέπει να θεωρείται ως μια βελτίωση της θεωρίας της παραδοσιακής 

Ισορροπίας της Ισχύος». Είτε πρόκειται για εσωτερική πολιτική ή διεθνή πολιτική, 

η λογική και ο λόγος των συμμαχιών και των αντι-συμμαχιών είναι αρκετά 

αποδεκτό φαινόμενο. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του ρεαλισμού, στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, τα 

κράτη είναι οι κύριοι πολιτικοί δρώντες και οι δράσεις τους διέπονται από τις 

αντιλήψεις της κυριαρχίας, το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια. Παρόλα αυτά, 

μπορεί μεν να είναι κυρίαρχες πολιτικές οντότητες, δεν είναι όμως και απολύτως 

ανεξάρτητες οντότητες. Δηλαδή, δεν είναι ελεύθερες να κάνουν ό, τι θέλουν χωρίς 

να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και των άλλων20. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 

Μια σειρά από θεωρίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να εξηγήσουν τη 

σύναψη μιας συμμαχίας, την εξέλιξή της αλλά και τη φύση της. Οι συμμαχίες 

διαφέρουν σε πολλά σημεία μεταξύ τους. Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

συνάφθηκαν, το είδος της δέσμευσης, ο βαθμός συνεργασίας και το πεδίο 

εφαρμογής τους. Διάφοροι μελετητές έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν μια 

ολοκληρωμένη θεωρία περί Συμμαχιών. H πρώτη προσπάθεια προς αυτή την 

κατεύθυνση έγινε από τον George Liska και το έργο του «Nations in Alliance: The 

Limits of Interdependence», που δημοσιεύθηκε το 1962. 

                                            
20  Παναγιώτης Ήφαιστος, Ο Πόλεμος και τα αίτιά του. Τα Πολλά Πρόσωπα του Ηγεμονισμού 

και της Τρομοκρατίας,  (Αθήνα: Ποιότητα, 2009), 250-255. 
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Το έργο του Liska ήταν το πρώτο περί της θεωρίας των 

συμμαχιών. Σύμφωνα με τα λόγια του «είναι αδύνατο να μιλήσουμε για τις διεθνείς 

σχέσεις, χωρίς να αναφερόμαστε σε συμμαχίες». Στο έργο “Nations in Alliance” 

τονίζει τη σημασία των παραδοσιακών συμμαχικών προτύπων στο σύγχρονο 

διεθνές σύστημα. Κατηγορηματικά, τα κράτη συνάπτουν συμμαχίες το ένα με το 

άλλο, προκειμένου να αλληλοσυμπληρώσουν τις δυνατότητές τους. Στον 

αντίποδα, μία συμμαχία αποτελεί το μέσο για τη μείωση των επιπτώσεων της 

ανταγωνιστικής ισχύος, η οποία εκλαμβάνεται ως πίεση και απειλεί την 

ανεξαρτησία κάποιου. Επίσης αναφέρει ότι, «στην οικονομική ορολογία οι 

συμμαχίες αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση των κερδών και στην ανταλλαγή 

υποχρεώσεων. Η απόφαση για τη συμπόρευση με τη μία ή την άλλη πλευρά ή με 

τη μη ευθυγράμμιση, ως μέρος μιας σκόπιμης και συνειδητής πολιτικής, γίνεται 

ανάλογα με τα εθνικά συμφέροντα». 

Η συμμαχία επίσης, περιγράφεται από μελετητές της διεθνούς πολιτικής ως 

ένα στρατιωτικό συστατικό στοιχείο. Για πολλά καθεστώτα, η διατήρηση μιας  

αποτελεσματικής στρατιωτικής δυνατότητας έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού ή 

εσωτερικού εχθρού αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Ο Wolfer σημειώνει ότι «μια 

συμμαχία είναι μια υπόσχεση της αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής μεταξύ δύο ή 

περισσότερα κυρίαρχων κρατών». Οι William Fox και Annette Baker Fox 

ενισχύουν τον ισχυρισμό της συμμαχίας ως μέσο για τον εξορθολογισμό 

διαφορετικών ξένων στρατιωτικών πολιτικών.  

Αλλά η σύναψη μιας συμμαχίας ή η διατήρησή της είναι πολύπλοκη. Η 

παλαιότερη εξήγηση των συμμαχιών προέρχεται από τη θεωρία της «Ισορροπίας 

της Ισχύος». Το πιο σημαντικό κίνητρο είναι να αποτραπεί οποιοδήποτε έθνος ή 

συνδυασμός χωρών από την επίτευξη δεσπόζουσας θέσης. 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Η θεωρία της Ισορροπίας της Ισχύος είναι ένα χρήσιμο σημείο από το 

οποίο μπορεί να ξεκινήσει η κατανόηση των πολιτικών συμμαχιών. Σύμφωνα με τη 

ρεαλιστική αντίληψη, η ισχύς πρέπει πάντα να προσδιορίζεται και να μετριέται σε 

σχέση με την ισχύ κάποιου άλλου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισορροπία ισχύος 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της συνολικής δυνατότητας ισχύος 
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των κρατών και συνασπισμών. Οι Liska, Morgenthau και Kaplan είναι αυτής της 

Σχολής. Θεωρούν ότι, οι συμμαχίες είναι συνασπισμοί, των οποίων η 

συμπεριφορά τίθεται ευθέως με τα ορθολογικά κίνητρα της συμφωνίας. Σύμφωνα 

με τη θεωρία της ισορροπίας ισχύος, τα έθνη θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν 

ασθενέστερο συνασπισμό για την πρόληψη δημιουργίας ενός ηγεμονικού 

σχηματισμού, δηλαδή, «εξισορρόπηση» (Balancing), αντί να ενταχθούν σε έναν 

κυρίαρχο, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε ένα 

συνασπισμό, που θα φέρει νίκες δηλαδή την πρόσδεση στο «άρμα ενός 

κυρίαρχου» (Bandwagoning). Η θεωρία αυτή προωθήθηκε από τον Waltz, ο 

οποίος υποστηρίζει ότι, το σύστημα ενθαρρύνει τη στρατηγική της εξισορρόπησης 

της ισχύος και όχι τη στρατηγική της σύμπλευσης. Τα κράτη με τις συγκριτικά 

μικρότερες δυνατότητες αντιλαμβάνονται τα ισχυρά ως απειλή και, εφόσον έχουν 

ελευθερία επιλογής, προτιμούν να συμμαχήσουν με την ασθενέστερη πλευρά. 

Επίσης υποστηρίζει ότι η εξισορρόπηση της πολιτικής εξουσίας επικρατεί όπου 

δύο, και μόνο δύο, απαιτήσεις εκπληρούνται. Πρώτον, ότι το σύστημα πρέπει να 

είναι άναρχο και δεύτερον ότι, πρέπει να αποτελείται από μονάδες, που επιθυμούν 

να επιβιώσουν . 

Σύμφωνα με τον Morgenthau, στη θεωρία της ισορροπίας ισχύος, τα έθνη 

σχηματίζουν συμμαχίες για την αντιστάθμιση των αυξανόμενων εξουσιών και την 

αποκατάσταση της ισορροπίας. Για τον ίδιο, μια συμμαχία είναι πάντα ένα μέσο 

για το τέλος της διατήρησης της ισορροπίας. Ένας άλλος μελετητής, ο Quincy 

Wright αναφέρει ότι, η ισορροπία ισχύος είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για να 

διατηρεί μια συνεχή πεποίθηση οποιουδήποτε κράτους ότι, αν επιχειρήσει κάποιου 

είδους επιθετική ενέργεια, θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν ανίκητο συνασπισμό 

των υπολοίπων. Ο Kenneth Waltz συσχετίζει τη σταθερότητα με τη διατήρηση του 

status quo: Το «διεθνές σύστημα θα είναι σταθερό για όσο διάστημα δεν υπάρχει 

κάποιος καταστροφικός παράγων βίας, ο οποίος να μεταβάλει το status quo»21. 

Ένας βασικός στόχος της δημιουργίας ενός συστήματος ισορροπίας ισχύος 

είναι η προστασία της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας των συγκεκριμένων 

εθνών. Καμία οντότητα εντός του συστήματος δε θα πρέπει να επιτρέπεται να 

αποκτήσει κυριαρχία έναντι των άλλων.  Αν και θεωρητικά η ισορροπία ισχύος δεν 

                                            
21 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. (Αθήνα: Ποιότητα, 2004), 236 
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προβλέπει κάποιο προτιμώμενο μοντέλο της παγκόσμιας ή περιφερειακής 

σταθερότητας, παρόλα αυτά διευκολύνει στην περιγραφή της δημιουργίας των 

κύριων δυνάμεων, που έχουν υπάρξει στο παρελθόν. 

Ωστόσο, οι μελετητές, που ειδικεύονται στις διεθνείς σχέσεις δίνουν 

ελάχιστη σημασία στις έννοιες. Η δύναμη της πίστης και της αντίληψης, των ιδεών 

και των τρόπων σκέψης έχει ενσπείρει την αντιπαλότητα και τον ανταγωνισμό 

τόσο αποτελεσματικά, που τα κράτη έχουν συγκρουστεί πολλές φορές μεταξύ τους 

για την κυριαρχία στη διεθνή πολιτική. 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 

Η θεωρία της Ισορροπίας της Απειλής του Stephen Walt, αποτελεί μια 

σημαντική συνεισφορά στην νεορεαλιστική σκέψη. Σε αυτήν, τονίζει την επιθυμία 

των κρατών να εξισορροπήσουν τις απειλές κατά της ασφάλειας, ενώ η θεωρία της 

Ισορροπίας της Ισχύος προβλέπει ότι τα κράτη συμμαχούν για την αντιμετώπιση 

των ανισορροπιών της εξουσίας. Περιλαμβάνει την κατανομή των δυνατοτήτων, 

σύμφωνα με τον πληθυσμό, την οικονομική δυνατότητα, τη στρατιωτική ισχύ και 

την πολιτική συνοχή.  Ο Walt έρχεται να τροποποιήσει τη θεωρία του Waltz 

σχετικά με το σχηματισμό συμμαχίας με τον ισχυρισμό ότι, τα κράτη δεν 

ισορροπούν ενάντια στην εξουσία, αλλά μάλλον ενάντια στις απειλές. Έφερε την 

έννοια της αντίληψης και υλοποίησε τη μετάβαση από την Ισορροπίας της Ισχύος 

στην Ισορροπία της Απειλής. Δεν είναι κατ’ ανάγκην ο ισχυρότερος γείτονας, αυτός 

ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή. Και το πιο αδύναμο έθνος μπορεί 

επίσης να αποτελέσει απειλή.  

Σύμφωνα με τον Walt, τα έθνη δύνανται να συνεργάζονται περιστασιακά, 

αλλά όταν το κάνουν, η συνεργασία τους έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μιας 

ισχυρής απειλής από ένα ή περισσότερα κράτη. Όταν τερματίζεται η απειλή, η 

συνεργασία τελειώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, «όταν υπάρχει μια ανισορροπία της 

απειλής, τα κράτη θα σχηματίσουν συμμαχίες ή θα αυξήσουν την εσωτερική τους 

προσπάθεια, προκειμένου να μειώσουν την τρωτότητά τους.»  

Ο Walt διαπιστώνει ότι, η τάση γενικά των κρατών είναι να συμμαχούν 

εναντίον του κράτους ή συνασπισμού κρατών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή 
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και όχι εναντίον της ισχυρότερης δύναμης. Το κατά πόσο ένα κράτος αποτελεί 

απειλή για τους άλλους είναι συνάρτηση της ισχύος του, της γεωγραφικής 

εγγύτητάς του, των επιθετικών στρατιωτικών ικανοτήτων του και της επιθετικής 

πρόθεσής του, αν και η βαρύτητα που δίδεται σε κάθε ένα από τους παραπάνω 

παράγοντες ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση.  Όσο μεγαλύτερο είναι το 

συνολικό άθροισμα των δυνατοτήτων ενός κράτους π.χ. του πληθυσμού, της 

βιομηχανικής και στρατιωτικής ικανότητάς του, αλλά και των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων του, τόσο μεγαλύτερη απειλή μπορεί να αποτελέσει για τους 

άλλους. Η δυνατότητα άσκησης ισχύος εξαρτάται και από την απόσταση. Κράτη, 

τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από 

εκείνα που είναι πιο μακριά. Επιθετική δύναμη είναι η ικανότητα ενός κράτους να 

απειλήσει την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα ενός άλλου. Κράτη τα οποία 

διαθέτουν μεγαλύτερη επιθετική ικανότητα, είναι πιο πιθανό να συνάψουν μια 

συμμαχία από εκείνα, που δεν έχουν τη δυνατότητα για εκδήλωση κάποιας 

επιθετικής ενέργειας. Κράτη τα οποία θεωρούνται επιθετικά είναι πιθανό να 

προκαλέσουν άλλα να συμμαχήσουν εναντίον τους με σκοπό την εξισορρόπηση.  

Ο Walt επίσης, υπέδειξε και κάποιους άλλους παράγοντες, που μπορούν 

να ενθαρρύνουν την ευθυγράμμιση και συμπαράταξη, ιδιαίτερα όταν δεν είναι 

προφανές ποια κατάσταση ή καταστάσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Η 

ιδεολογία είναι ένας παράγοντας μεταξύ άλλων, που μπορεί να ενθαρρύνει την 

ευθυγράμμιση. Οι οικονομικοί επίσης δεσμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ή να 

ενισχύσουν δυνατές σχέσεις συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν ένας εταίρος εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον άλλο.  

Έτσι, ο Walt προώθησε πέντε υποθέσεις: Τα κράτη συμμαχούν εναντίον 

άλλων κρατών όταν απειλούνται από αυτά (balancing). Τα κράτη συμμαχούν με τα 

κράτη που τα απειλούν (bandwagoning). Τα κράτη επιλέγουν συμμάχους με 

παρόμοια ιδεολογία. Η εξωτερική βοήθεια προσελκύει τους συμμάχους. Ο 

πολιτικός παράγοντας διευκολύνει τη συμμαχία. Για να εξετάσει αυτές τις 

υποθέσεις, ο Walt χρησιμοποίησε τους παρακάτω καθοριστικούς παράγοντες. Για 

να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να ισορροπήσουν ή όχι, τα κράτη εξετάζουν τη 

συνολική ισχύ (όσο περισσότερη τόσο πιο απειλητική), τη γεωγραφική εγγύτητα 

(όσο πιο κοντά τόσο πιο απειλητική), την επιθετική δυνατότητα (όσο μεγαλύτερη 
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τόσο πιο απειλητική) και τις επιθετικές προθέσεις (κράτη που δείχνουν, 

εμφανίζουν τέτοια πρόθεση είναι πιο απειλητικά). 

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ (BALANCING) ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗΣ 

(BANDWAGONING) 

Σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη «η εξισορρόπηση είναι η απορρέουσα 

από την ισορροπία ισχύος προσπάθεια συνεργασίας των κρατών, να 

συνασπίζονται δηλαδή απέναντι στην απειλή που προβάλλει ένα άλλο ισχυρότερο 

ή και ηγεμονικό κράτος», Ο Walt υποστηρίζει ότι η εξισορρόπηση θα πρέπει να 

είναι πιο συχνή από ό, τι η σύμπλευση με έναν ισχυρότερο. Τα κράτη 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις απειλές συμμαχώντας με άλλα και 

προσθέτοντας τη ισχύ  των άλλων κρατών με τη δική τους. Παρά το γεγονός ότι, 

τα κράτη επιλέγουν τους συμμάχους τους με στόχο την εξισορρόπηση ενάντια στις 

απειλές, μια τέτοια συμπεριφορά δεν είναι καθολική. Σύμφωνα με τον Walt, η 

επιλογή της εξισορρόπησης είναι πιο συχνή από ό, τι της σύμπλευσης, καθώς μια 

συμπαράταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος να διατηρήσει τις 

περισσότερες από τις ελευθερίες δράσεις του είναι προτιμότερη από την 

υποταγή. Παρόλα αυτά, επειδή οι προθέσεις μπορούν να αλλάξουν, είναι 

ασφαλέστερη η επιλογή της εξισορρόπησης έναντι πιθανών απειλών, από το να 

ελπίζουμε ότι τα ισχυρά κράτη θα παραμείνουν καλοπροαίρετα. 

Η τάση των κρατών να ισορροπούν ενάντια στις απειλές βοηθά στο να 

εξηγηθεί γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σε θέση να οδηγήσουν μια συμμαχία, 

της οποίας ο συνδυασμός δυνατοτήτων ήταν πολύ μεγαλύτερος από ότι του 

σοβιετικού συμμαχικού δικτύου, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της θεωρίας της 

Ισορροπίας της Ισχύος. Δείχνει ότι, αν τα κράτη πραγματικά τα ενδιέφερε η ισχύς, 

τότε δεν θα είχαν συμμαχήσει σε τόση έκταση με τις ΗΠΑ. Αυτός ο συνασπισμός 

ήταν αποτέλεσμα όχι της δύναμης της ΕΣΣΔ, αλλά της δυνητικής απειλής της. Η 

θεωρία της Ισορροπίας της Απειλής επίσης εξηγεί γιατί τα κράτη του 

αναπτυσσόμενου κόσμου συνήθως αναζητούν συμμάχους ενάντια στις τοπικές 

απειλές, και όχι στις αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Η μελέτη του 

Walt δείχνει ότι, ως υπερδύναμη οι ΗΠΑ ενδιαφέρονταν για την παγκόσμια 
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ισορροπία δυνάμεων, αλλά έπρεπε να αντιδρούν και στις περιφερειακές απειλές, 

που προέρχονταν από αντιπάλους, όπως η Κίνα. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο Walt μίλησε επίσης για τον αντίκτυπο της πολυπολικότητας στις 

συμμαχίες. Η σταδιακή ανάδυση ενός πολυπολικού συστήματος συνεπάγεται μια 

διάχυση της εξουσίας. Θα είναι δύσκολο να καθοριστεί ποια κράτη συνιστούν τις 

μεγαλύτερες απειλές και οι διεθνείς ευθυγραμμίσεις θα είναι πιο ευέλικτες και 

λιγότερο ανθεκτικές απ’ ότι  ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Επειδή 

τα κράτη ισορροπούν ενάντια στις απειλές και όχι μόνο κατά της ισχύος, το πώς 

αξιολογεί ο ένας τις προθέσεις του άλλου γίνεται πιο σημαντικό όσο η ισχύς θα 

κατανέμεται πιο ομοιόμορφα.22  

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σήμανε επίσης και το τέλος του 

ανταγωνισμού υπερδυνάμεων και, συνεπώς, νέες επιλογές συμμαχιών 

δημιουργήθηκαν για μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις επίσης. Έτσι, η θεωρία της 

Ισορροπίας της Απειλής περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πρωτογενή 

δυναμική του σχηματισμού μιας συμμαχίας. Για τον Walt, οι συμμαχίες είναι 

αμυντικές και οδηγούνται από το φόβο. Σε έναν συνεχώς  μεταβαλλόμενο κόσμο, 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, η θεωρία του Walt βρίσκει ακόμη 

μεγαλύτερη εφαρμογή. 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ23 

Η πρωτοβουλία του Μεσογειακού Διαλόγου (Mediterranean Dialogue – MD) 

του ΝΑΤΟ ξεκίνησε το 1994 από το Συμβούλιο της Συμμαχίας. Επί του παρόντος, 

σε αυτή συμμετέχουν 7 μη Νατοϊκές χώρες της περιοχής της Μεσογείου, ήτοι η 

                                            
22 Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς εξισορρόπησης σε έναν 

πολυπολικό κόσμο, ο Walt θεωρεί ότι, αν και τα κράτη συνήθως ισορροπούν εναντίον δυνάμεων, οι 
οποίες μπορούν να αποτελέσουν απειλή, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
εξισορρόπησης μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Αδύναμα κράτη είναι πιο πιθανό να προσδένονται 
στο άρμα ενός ισχυροτέρου (bandwagon).  

23 North Atlantic Treaty Organization, “Mediterranean Dialogue”, Last updated 10 Nov. 2015, 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52927.htm, (accessed October 21, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52927.htm
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Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Μαυριτανία, το Μαρόκο και η 

Τυνησία. 

Ο διάλογος αντικατοπτρίζει την άποψη της Συμμαχίας ότι, η ασφάλεια της 

Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην 

περιοχή της Μεσογείου. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσαρμογής του 

ΝΑΤΟ στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον ασφαλείας, καθώς και σε ένα 

σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της Συμμαχίας, της προβολής και της 

συνεργασίας. 

Ο γενικός στόχος του Μεσογειακού Διαλόγου είναι να: 

 Συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. 

 Πετύχει καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. 

 Διώξει κάθε παρανόηση σχετικά με το ΝΑΤΟ μεταξύ των 

χωρών του Διαλόγου. 

Επιπρόσθετα, ο Διάλογος είναι φύση προοδευτικός όσον αφορά στη 

συμμετοχή και στην ουσία. Η ευελιξία αυτή επέτρεψε την αύξηση του αριθμού των 

εταίρων. Αυτό το μαρτυρά η ένταξη της Ιορδανίας, το Νοέμβριο του 1995 και της 

Αλγερία το Μάρτιο του 2000, αλλά και το περιεχόμενό του, το οποίο εξελίσσεται 

συνεχώς. 

Είναι κατά κύριο λόγο διμερής στη δομή του (ΝΑΤΟ + 1). Παρά τον κυρίως 

διμερή χαρακτήρα του, ο διάλογος επιτρέπει, ωστόσο και τις πολυμερείς 

συναντήσεις σε τακτική βάση (ΝΑΤΟ + 7). 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Μεσογειακού Διαλόγου λαμβάνει χώρα 

σε βάση αυτοχρηματοδότησης. Παρόλα αυτά, οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να 

εξετάζουν τις αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση προς υποστήριξη της συμμετοχής 

των μεσογειακών εταίρων στο διάλογο. Μια σειρά μέτρων έχουν ληφθεί για τη 

διευκόλυνση της συνεργασίας, ιδίως με την αναθεώρηση της πολιτικής για τη 

χρηματοδότηση του Διαλόγου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση 

έως και 100% του κόστους συμμετοχής, όπως σε δραστηριότητες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ24 

Το πρόγραμμα Σύμπραξης για την Ειρήνη (Partnership for Peace – PfP), το 

οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του το 1994, είναι ένα πρόγραμμα διμερούς 

συνεργασίας μεταξύ των χωρών-εταίρων του Συμβουλίου Ευρωατλαντικής 

Σύμπραξης (Euro-Atlantic Partnership Countries – EAPC) και του ΝΑΤΟ. Αυτό 

επιτρέπει στους εταίρους να δημιουργήσουν μία ιδιαίτερη και προσωπική σχέση 

με το ΝΑΤΟ, επιλέγοντας τις δικές τους προτεραιότητες για τη συνεργασία. 

Βασίζεται στη δέσμευση για τις δημοκρατικές αρχές, που στηρίζουν την ίδια 

τη Συμμαχία. Ο σκοπός της Σύμπραξης για την Ειρήνη είναι να αυξηθεί η 

σταθερότητα, να μειωθούν οι απειλές για την ειρήνη και να οικοδομήσουν δυνατές 

σχέσεις ασφάλειας μεταξύ των επιμέρους Ευρωατλαντικών εταίρων και του ΝΑΤΟ, 

καθώς και μεταξύ τους. 

Δραστηριότητες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 

αφορούν σχεδόν κάθε τομέα δραστηριότητας του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων 

των εργασιών, που σχετίζονται με την άμυνα, την αμυντική μεταρρύθμιση, την 

αμυντική πολιτική και τον προγραμματισμό, τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις, την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση, την αμιγώς στρατιωτική συνεργασία και τις 

ασκήσεις, καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και πολλά άλλα ζητήματα. 

Η ουσία του προγράμματος είναι η συνεργασία μεταξύ εταίρων και της 

Συμμαχίας, προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και υλοποιούνται από κοινού 

στο επίπεδο και το ρυθμό, που επιλέγεται από κάθε συμμετέχουσα κυβέρνηση. 

Με τα χρόνια, μια σειρά από εργαλεία και μηχανισμούς της Σύμπραξης 

έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τη συνεργασία μέσω ενός συνδυασμού 

πολιτικών, προγραμμάτων, σχεδίων δράσης και ρυθμίσεων. Στη Σύνοδο Κορυφής 

της Λισαβόνας το Νοέμβριο του 2010, ως μέρος μιας εστιασμένης 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής και 

ευέλικτης πολιτικής εταιρικής σχέσης, οι ηγέτες των Συμμάχων αποφάσισαν να 

                                            
24 North Atlantic Treaty Organization, “Partnership for Peace Programme”, Last updated 07 

Apr. 2016, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm, (accessed October 21, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm
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λάβουν μέτρα για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας, προκειμένου να ανοίξουν 

όλες τις συνεργατικές δραστηριότητες και ασκήσεις για τους εταίρους. 

Το Συμβούλιο Ευρωατλαντικής Σύμπραξης παρέχει το γενικό πολιτικό 

πλαίσιο για τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του και τις διμερείς σχέσεις, 

που αναπτύσσονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του προγράμματος Σύμπραξης για 

την Ειρήνη. Επί του παρόντος στο πρόγραμμα συμμετέχουν 22 χώρες25. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ26 

Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul 

Cooperation Initiative – ICI) του ΝΑΤΟ, η οποία ιδρύθηκε στη Σύνοδο Κορυφής 

της Συμμαχίας στην τουρκική πόλη τον Ιούνιο του 2004, έχει ως στόχο να 

συμβάλει στη μακροπρόθεσμη παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, 

προσφέροντας στις χώρες της ευρύτερης περιοχής πρακτική διμερή συνεργασία 

με το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. 

Επικεντρώνεται στην πρακτική συνεργασία σε τομείς όπου η Συμμαχία 

μπορεί να προσθέσει αξία, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας. Έξι χώρες του 

Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου κλήθηκαν αρχικά να συμμετάσχουν. Μέχρι 

σήμερα, τέσσερις από αυτές, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα έχουν ενταχθεί, ενώ η Σαουδική Αραβία και το Ομάν έχουν 

επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία. 

Με βάση την αρχή της ένταξης, η Πρωτοβουλία παρόλα αυτά, παραμένει 

ανοικτή σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης 

Ανατολής, οι οποίες συνυπογράφουν τους σκοπούς και το περιεχόμενό της, 

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης 

των όπλων μαζικής καταστροφής. 

                                            
25  Οι 22 χώρες του προγράμματος είναι: Η Αρμενία, η Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, η Γεωργία, η Ελβετία, η Ιρλανδία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Λευκορωσία, η 
Μάλτα, η Μολδαβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ρωσία, η Σερβία,  η 
Σουηδία, το Μαυροβούνιο, το Ουζμπεκιστάν, η Ουκρανία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και η 
Φινλανδία. 

26 North Atlantic Treaty Organization, “Istanbul Cooperation Initiative”, Last updated 13 Feb. 
2013, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_58787.htm, (accessed October 21, 2016). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_58787.htm
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Οποιαδήποτε χώρα εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης στην πρωτοβουλία, θα 

εξεταστεί από το Συμβούλιο της Συμμαχίας. Η συμμετοχή των χωρών της 

περιοχής στην πρωτοβουλία, καθώς και ο ρυθμός και η έκταση της συνεργασίας 

τους με το ΝΑΤΟ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικό ενδιαφέρον της 

κάθε μιας και το επίπεδο του ενδιαφέροντός τους. 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 200127  

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στις 11 

Σεπτεμβρίου του 2001, έφεραν την απειλή της τρομοκρατίας και των όπλων 

μαζικής καταστροφής στο προσκήνιο. Το ΝΑΤΟ έπρεπε να προστατεύσει τον 

πληθυσμό των κρατών-μελών του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ως 

εκ τούτου, προέβη σε σημαντικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου οι 

στρατιωτικές δομές του και οι δυνατότητές του να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα και καθήκοντα, όπως η ανάληψη της ηγεσίας της Διεθνούς Δύναμης του 

ΟΗΕ για τη Βοήθεια και την Ασφάλεια (ISAF) στο Αφγανιστάν. 

Το ΝΑΤΟ προχώρησε επίσης, στην εμβάθυνση και επέκταση των 

συνεργασιών του και, κατ ' ουσίαν, στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού του για 

να αναπτύξει νέες πολιτικές σχέσεις και ισχυρότερες επιχειρησιακές δυνατότητες, 

προκειμένου να ανταποκριθεί σε έναν όλο και πιο παγκόσμιο και γεμάτο 

προκλήσεις κόσμο.  

Αυτές οι ριζικές αλλαγές έπρεπε να αποτυπωθούν σε στρατηγικά έγγραφα 

της Συμμαχίας. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε το Νοέμβριο 

του 2006, όταν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ενέκριναν την «Περιεκτική Οδηγία Πολιτικής» 

(Comprehensive Political Guidance)28. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πολιτικό κείμενο, 

το οποίο καθόριζε το πλαίσιο και τις προτεραιότητες για όλα τα θέματα της 

Συμμαχίας, το σχεδιασμό σε όλους του τομείς ενδιαφέροντος και τις πληροφορίες 

για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Αναλύει το πιθανό μελλοντικό περιβάλλον 

ασφάλειας και αναγνωρίζει το ενδεχόμενο απρόβλεπτων γεγονότων.  

                                            
27 North Atlantic Treaty Organization, “Strategic Concepts”, Last updated 11 Nov. 2014, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm, (accessed October 21, 2016). 
28  North Atlantic Treaty Organization, “Comprehensive Political Guidance Endorsed by 

NATO Heads of State and Government on 29 November 2006”, Last updated 13 Jul. 2009, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official texts 56425.htm, (accessed October 21, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official%20texts%2056425.htm
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Αργότερα, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Στρασβούργου-Κίελου, τον 

Απρίλιο του 2009, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ενέκριναν τη «Διακήρυξη για την Ασφάλεια 

της Συμμαχίας», η οποία μεταξύ άλλων, έθεσε το ζήτημα δημιουργίας ενός νέου 

Στρατηγικού Δόγματος29. Αυτό προκάλεσε μια διεξοδική συζήτηση και ανάλυση 

των θεμάτων του ΝΑΤΟ και λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αποτέλεσε μια 

ευκαιρία για επανεξέταση και αναδιάταξη των προτεραιοτήτων και το ενδεχόμενο 

μεταρρύθμισης της Συμμαχίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 North Atlantic Treaty Organization, “Declaration on Alliance Security Issued by the Heads of 

State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg/Kehl 
on 4 April 2009”, Last updated 07 Aug. 2012, http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm, 
(accessed October 21, 2016).  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΝΑΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ30  

Το Στρατηγικό Δόγμα είναι ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο περιγράφει το 

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

ασφαλείας του. Προσδιορίζει επίσης τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας, τα στοιχεία με τα οποία 

προσεγγίζει η Συμμαχία την ασφάλεια και παρέχει οδηγίες για την προσαρμογή 

των στρατιωτικών της δυνάμεων.  

Τα σημαντικότερα σημεία, που μπορούν επομένως να περιγράψουν με τον 

καλύτερο τρόπο το σκοπό και τη φιλοσοφία ενός Στρατηγικού δόγματος είναι 

όπως παρακάτω: 

 Σκιαγραφεί τον σκοπό, τη φύση και τα θεμελιώδη καθήκοντα 

ασφαλείας της Συμμαχίας, προσδιορίζει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος ασφάλειας και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

προσαρμογή των στρατιωτικών δυνάμεων στο νέο περιβάλλον.  

 Αναθεωρείται προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές 

στο παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι, η Συμμαχία 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένη να εκτελέσει τα βασικά της καθήκοντα.  

 Εξοπλίζει τη Συμμαχία για τις προκλήσεις της ασφάλειας και την 

καθοδηγεί στη μελλοντική, πολιτική και στρατιωτική ανάπτυξή της.  

 Το παρόν Στρατηγικό Δόγμα (Λισαβόνα 2010) περιγράφει τρία 

βασικά έργα – συλλογική άμυνα, διαχείριση κρίσεων και συνεργατική ασφάλεια.  

Εν ολίγοις, αυτό εξοπλίζει τη Συμμαχία ώστε να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις, που άπτονται της ασφάλειας και είναι ο οδηγός για τη μελλοντική 

πολιτική και στρατιωτική της ανάπτυξη. Το νέο Στρατηγικό Δόγμα αποφασίστηκε 

                                            
30  North Atlantic Treaty Organization, “Strategic Concepts”, Last updated 11 Nov. 2014, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm, (accessed October 21, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm
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κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας το Νοέμβριο του 2010, αντανακλώντας 

μία νέα μεταβατική περίοδο τόσο στο περιβάλλον ασφάλειας όσο και στην υπό νέα 

διαμόρφωση Συμμαχία. Καινούργιες αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια, ιδίως 

μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, η εμπειρία 

διαχείρισης κρίσεων στα Βαλκάνια και το Αφγανιστάν, καθώς και η αξία και η 

σημασία της συνεργασίας με εταίρους από όλο τον κόσμο, οδήγησαν το ΝΑΤΟ να 

επανεκτιμήσει και να αναθεωρήσει τη στρατηγική στάση του.  

Ο μετασχηματισμός, με την ευρεία του όρου έννοια είναι ένα μόνιμο 

χαρακτηριστικό του Οργανισμού. Από την ίδρυσή του, το ΝΑΤΟ επανεξετάζει και 

αξιολογεί τακτικά τα έργα και τις αποστολές του, αλλά και τους στόχους του εν 

όψει των εξελίξεων του στρατηγικού περιβάλλοντος. Οι προετοιμασίες για τη 

διαμόρφωση του  πρώτου Στρατηγικού Δόγματος – «Το Στρατηγικό Δόγμα για την 

Υπεράσπιση του Βορειοατλαντικού Χώρου» - ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1949. 

Κατά τη διάρκεια της, περισσότερο από μισό αιώνα, ζωής της Συμμαχίας τόσο 

αυτή όσο και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν εξελιχθεί με τρόπο, που και οι ιδρυτές 

του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει. Τέτοιες αλλαγές υπάρχουν 

καταγεγραμμένες σε κάθε στρατηγικό έγγραφο, που εκδίδει το ΝΑΤΟ, από τότε. 

Από το 1949, η διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά στα Στρατηγικά 

Δόγματα έχει αλλάξει. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (North Atlantic Council – 

NAC) είναι το όργανο, που ελέγχει και υιοθετεί τα στρατηγικά έγγραφα της 

Συμμαχίας. Από τα επτά Στρατηγικά Δόγματα, που έχουν εκδοθεί από το 1949, 

όλα έχουν εγκριθεί από το NAC, με εξαίρεση το MC 14/3, το οποίο εκδόθηκε το 

1968 και εγκρίθηκε από την τότε Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού31.  

Πριν από το τελικό αποτέλεσμα των διαδικασιών, που ακολουθεί το NAC, 

υπάρχουν πολλά στάδια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, που λαμβάνουν 

χώρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου, τα Στρατηγικά Δόγματα κυρίως συντάσσονταν από το στρατό, ενώ 

                                            
31 Μετά την αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1966, 

αποφασίστηκε η ευθύνη για όλα τα αμυντικά θέματα, να δοθεί στην Επιτροπή Αμυντικού 
Σχεδιασμού (Defence Planning Committee – DPC), στην οποία η Γαλλία δεν συμμετείχε, καθώς 
δεν ήταν μέλος. Ωστόσο, λίγο μετά την απόφαση της Γαλλίας να συμμετάσχει πλήρως στο 
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ (Απρίλιος 2009), η DPC διαλύθηκε στο πλαίσιο ανασχηματισμού 
των επιτροπών του ΝΑΤΟ, τον Ιούνιο του 2010, ο οποίος αποσκοπούσε στην εισαγωγή 
μεγαλύτερης ευελιξίας και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες εργασίας του Οργανισμού. 
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υπεύθυνες για την έγκρισή τους ήταν οι πολιτικές αρχές της Συμμαχίας. Ήταν 

διαβαθμισμένα έγγραφα με στρατιωτικές αναφορές (Military Committee-MC), τα 

οποία πλέον είναι προσβάσιμα στο κοινό. Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και 

μετά, η σύνταξη πλέον των Στρατηγικών Δογμάτων αποτελεί ευθύνη των 

πολιτικών αρχών, υπό τις συμβουλές του στρατού. Αυτή η μεταστροφή πηγάζει 

από το γεγονός ότι από το 1999, το ΝΑΤΟ έχει υιοθετήσει έναν πιο ευρύτερο 

ορισμό της ασφάλειας, όπου ο διάλογος και η συνεργασία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του σκέψης. Επιπλέον, το 1991, 1999 και το 

2010 τα αντίστοιχα Στρατηγικά Δόγματα σχεδιάστηκαν, γράφτηκαν και εκδόθηκαν 

ως αδιαβάθμητα έγγραφα και ελεύθερα στο κοινό.  

Η επιπρόσθετη καινοτομία του Δόγματος του 2010, ήταν η σημασία που 

δόθηκε στη διαδικασία παραγωγής του εγγράφου. Η διαδικασία μελέτης, 

διαβουλεύσεων και σύνταξης του Δόγματος θεωρήθηκε ως μια ευκαιρία για την 

οικοδόμηση κατανόησης και υποστήριξης των ενδιαφερόμενων φορέων, έτσι ώστε 

να ευαισθητοποιήσει και να δεσμεύσει εκ νέου τους Συμμάχους στις ανανεωμένες 

βασικές αρχές, τους ρόλους και τις πολιτικές της Συμμαχίας. Επιπλέον, η 

συζήτηση επεκτάθηκε στο κάλεσμα του ενδιαφερόμενου κοινού, καθώς και 

εμπειρογνωμόνων προκειμένου να συνεισφέρουν και αυτοί.  

Επιπρόσθετα, ήταν η πρώτη φορά που ένας Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 

ξεκίνησε και διηύθυνε τη συζήτηση. Όρισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού 

επιπέδου, που βρίσκονταν στον πυρήνα του προβληματισμού και της μελέτης και 

συνέταξε μία αναφορά «ΝΑΤΟ 2020: Εξασφαλισμένη Ασφάλεια, Δυναμική 

Δέσμευση», που κατηύθυνε τη συζήτηση, πριν την τελική διαβούλευση με τους 

εκπροσώπους των χωρών και τη σύνταξη του εγγράφου. Οι τελικές 

διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα πριν την επίσημη υιοθέτησή του κατά τη 

συνεδρίαση του NAC σε επίπεδο Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 

κορυφής του 2010 στην Πορτογαλία.  
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ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 194932 

ΓΕΝΙΚΑ  

Από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, έχουν υπάρξει τρεις διακριτές περίοδοι εντός 

των οποίων έχει εξελιχθεί η στρατηγική του σκέψη:  

 Η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου.  

 Η αμέσως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο περίοδος  

 Το περιβάλλον ασφαλείας μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 

2001.  

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

Στρατηγικά Δόγματα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι την περίοδο 1949-1991, η 

στρατηγική του ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζεται από άμυνα και αποτροπή. 

Από το 1991, υιοθετήθηκε μια ευρύτερη προσέγγιση, όπου οι έννοιες της 

συνεργασίας και της ασφάλειας συμπληρώνουν τις βασικές έννοιες της 

αποτροπής και της άμυνας.  

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, το ΝΑΤΟ έδωσε 

μεγαλύτερη προσοχή στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης των 

όπλων μαζικής καταστροφής. Η Συμμαχία έστειλε στρατεύματα πέρα από τον 

Ευρωατλαντικό χώρο, ενώ τα μέλη της πλέον έφτασαν τα 28. Νέες απειλές έχουν 

προκύψει, όπως η ενεργειακή ασφάλεια και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αυτοί 

είναι μερικοί από τους παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν τους ηγέτες των κρατών-

μελών να δημιουργήσουν ένα νέο Στρατηγικό Δόγμα, αυτό του 2010. 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ  

Από το 1949 έως το 1991, στις διεθνείς σχέσεις κυριάρχησε η διπολική 

αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Είχε έμφαση δοθεί περισσότερο στην 

                                            
32 North Atlantic Treaty Organization, “Strategic Concepts”, Last updated 11 Nov. 2014, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm, (accessed October 21, 2016). 
 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm


- 28 - 

 

αμοιβαία ένταση και αντιπαράθεση από ό, τι στο διάλογο και τη συνεργασία. Αυτό 

οδήγησε σε μια δαπανηρή  και συχνά επικίνδυνη κούρσα εξοπλισμών.  

Πλέον των τεσσάρων Στρατηγικών Δογμάτων, που εκδόθηκαν κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, δημοσιεύθηκαν επίσης δύο βασικές εκθέσεις και 

συγκεκριμένα η Έκθεση της Επιτροπής των Τριών Σοφών33 (Δεκέμβριος 1956) και 

η Έκθεση Harmel (Δεκέμβριος 1967)34. Και οι δύο αυτές εκθέσεις, οι οποίες 

τοποθέτησαν τα Στρατηγικά Δόγματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υπογράμμισαν και 

τα ζητήματα, που κυριάρχησαν στο γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

διαμορφώθηκαν τα Δόγματα.  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  

Το ΝΑΤΟ άρχισε να εκδίδει στρατηγικά έγγραφα από τον Οκτώβριο του 

1949. Όμως, το πρώτο έγγραφο στρατηγικής της Συμμαχίας, που εγκρίθηκε από 

το NAC ήταν «Το Στρατηγικό Δόγμα για την άμυνα της περιοχής του Βορείου 

Ατλαντικού (Defensive Concept- DC 6/1), 6 Ιανουαρίου του 1950»35.  

Το DC 6/1 παρείχε μια συνολική στρατηγική αντίληψη για τη Συμμαχία. 

Ανέφερε ότι, η κύρια λειτουργία του ΝΑΤΟ ήταν να αποτρέψει την επιθετικότητα 

και ότι οι δυνάμεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να εμπλακούν μόνο 

                                            
33 Αν και το ΝΑΤΟ είχε σκληρύνει τη στρατιωτική και στρατηγική του στάση, αποφάσισε 

παράλληλα να ενισχύσει τον πολιτικό ρόλο της Συμμαχίας. Λίγους μήνες πριν από την έκδοση της 
MC 14/2, το Δεκέμβριο του 1956, δημοσίευσε την Έκθεση της Επιτροπής των Τριών ή Αναφορά 
για τη Μη Στρατιωτική Συνεργασία με το ΝΑΤΟ.  

Αυτή η έκθεση, που συντάχθηκε από τρεις υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ - Lester 
Pearson (Καναδάς), Gaetano Martino (Ιταλία) και Halvard Lange (Νορβηγία) - έδωσε νέα ώθηση 
στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών σε όλες τις πτυχές των σχέσεων μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης.  

Η έκθεση εγκρίθηκε εν μέσω κρίσης του Σουέζ, όταν η εσωτερική διαβούλευση για θέματα 
ασφαλείας, που επηρέαζαν την Συμμαχία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, θέτοντας σε κίνδυνο την 
αλληλεγγύη της Συμμαχίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά την υπογραφή της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον, που το ΝΑΤΟ είχε αναγνωρίσει επίσημα την ανάγκη να ενισχυθεί ο πολιτικός του 
ρόλος. Στην έκθεση διατυπώνονταν διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μελών, την οικονομική συνεργασία, την επιστημονική και 
τεχνική συνεργασία, την πολιτιστική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών.  

Ομοίως με την Έκθεση Harmel, η Έκθεση των Τριών Σοφών συνέβαλε στη διεύρυνση του 
στρατηγικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούσε η Συμμαχία. Και οι δύο εκθέσεις θα 
μπορούσε να εκληφθούν ως τα πρώτα βήματα του ΝΑΤΟ προς μια πιο συνεργατική προσέγγιση 
στα θέματα ασφάλειας. 

34  Γεώργιος Βοσκόπουλος, «Η Δυτική Συμμαχία: Στρατηγική Σύζευξη ή Ηγεμονική Σχέση;», 5. 
35  NATO Strategy Documents 1949 – 1969, ‘’ D.C. 6/1 The Strategic Concept for Defence of 

the North Atlantic Area1 December 1949’’, http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a491201a.pdf.    

http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a491201a.pdf
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αν αυτή η κύρια λειτουργία αποτύγχανε και ξεκινούσε μια επίθεση. Το μέγεθος της 

συνεισφοράς κάθε μέλους στην άμυνα θα ήταν ανάλογο της οικονομικής, 

βιομηχανικής, γεωγραφικής και στρατιωτικής του δυνατότητας προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των πόρων της Συμμαχίας. Επισημαίνονταν η 

αριθμητική κατωτερότητα από άποψη στρατιωτικών πόρων έναντι εκείνων της 

ΕΣΣΔ, καθώς και η εξάρτηση από τις πυρηνικές δυνατότητες  των ΗΠΑ. Το DC 6/1 

δήλωνε ότι, «η Συμμαχία θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα για άμεση 

εκτέλεση στρατηγικού βομβαρδισμού, με κάθε δυνατό μέσο, με όλους τους τύπους 

των όπλων, χωρίς εξαίρεση».  

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ 

ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

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

άμεσο αντίκτυπο στο ΝΑΤΟ και την εν γένει στρατηγική του συλλογιστική. Έφερε 

στο προσκήνιο την αντίληψη ότι, το ΝΑΤΟ χρειάζεται να αντιμετωπίσει επειγόντως 

δύο θεμελιώδη ζητήματα. Πρώτον την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών του 

δομών και δεύτερον την ισχύ των δυνάμεών του.  

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1950, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο ενέκρινε τη 

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατιωτικής δύναμης στο πλαίσιο της κεντρικής 

διοίκησης. Στις 19 Δεκεμβρίου του 1950, το NAC ζήτησε το διορισμό του 

Στρατηγού Dwight D. Eisenhower ως πρώτου Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή του 

ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (Supreme Allied Commander, Europe-SACEUR). Tον 

Ιανουάριο του 1951, οι Σύμμαχοι αποφάσισαν τη δημιουργία και ενεργοποίηση του 

Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Headquarters 

Allied Forces, Europe-SHAPE) και στις 2 Απριλίου του 1951 το νέο Αρχηγείο πήρε 

σάρκα και οστά.  

Αυτή και μερικές ακόμη διαρθρωτικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την ένταξη 

της Ελλάδας και της Τουρκίας, έπρεπε να αποτυπωθούν στο Στρατηγικό Δόγμα. 

Αυτό οδήγησε στη σύνταξη του δεύτερου Δόγματος του ΝΑΤΟ: «Το Στρατηγικό 

Δόγμα για την Υπεράσπιση του Βορειοατλαντικού Τομέα», το οποίο εγκρίθηκε από 

το Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου του 1952. Το νέο Στρατηγικό Δόγμα  διατήρησε 
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τις βασικές αρχές, που περιγράφονταν στο DC 6/1 και, υπό αυτή την έννοια, δεν 

διέφερε ουσιαστικά από αυτό.  

Κατά συνέπεια, και η στρατηγική οδηγία χρειαζόταν ενημέρωση. Έτσι, 

προέκυψε το MC 14/1 η «Στρατηγική Προσανατολισμού»36, που εγκρίθηκε από το 

NAC στις 15-18 Δεκεμβρίου του 1952 στην Υπουργική Συνάντηση στο Παρίσι. 

Ήταν ένα πλήρες έγγραφο, το οποίο ανέφερε ότι ο γενικός στρατηγικός στόχος του 

ΝΑΤΟ ήταν «να διασφαλίσει την άμυνα της περιοχής του ΝΑΤΟ και να 

καταστρέψει τη θέληση και την ικανότητα της Σοβιετικής Ένωσης και των 

δορυφόρων της να κηρύξουν πόλεμο ...». 

Υπήρχε όμως, και ένα άλλο θέμα το οποίο αναδύθηκε από την κορεατική 

εισβολή και το οποίο ήρθε στην επιφάνεια αρκετά χρόνια αργότερα. Ήταν η 

ανάγκη  της Συμμαχίας να υιοθετήσει μια «στρατηγική προς τα εμπρός», πράγμα 

που σήμαινε ότι το ΝΑΤΟ ήθελε να τοποθετήσει την αμυντική του γραμμή όσο το 

δυνατόν ανατολικότερα της Ευρώπης, όσο πιο κοντά μπορούσε στο Σιδηρούν 

Παραπέτασμα. Αυτό έθεσε αμέσως το ευαίσθητο ζήτημα του ρόλου της Γερμανίας 

σε μια τέτοια δέσμευση. Το ζήτημα αυτό δεν είχε επιλυθεί μέχρι και το 1954, όταν 

το ΝΑΤΟ κάλεσε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να γίνει μέλος, 

κάτι το οποίο συνέβη τελικά στις 6η Μαΐου του 1955.  

Εν τω μεταξύ, ενώ τα διαρθρωτικά ζητήματα είχαν σημειώσει σημαντική 

πρόοδο, η ισχύς των δυνάμεων του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. 

Κατά τη συνεδρίαση της Συμμαχίας στη Λισαβόνα, το Φεβρουάριο του 1952, το 

Συμβούλιο έθεσε πολύ φιλόδοξους στόχους, κάτι που αποδείχθηκε ότι είναι 

οικονομικά και πολιτικά μη ρεαλιστικοί. Κατά συνέπεια, οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία 

του πρώην SACEUR του ΝΑΤΟ, Eisenhower, αποφάσισε να μετατοπίσει το 

κέντρο βάρους της αμυντικής τους πολιτικής προς τη χρήση πυρηνικών όπλων. 

Αυτή η νέα όψη της πολιτικής προσέφερε μεγαλύτερη στρατιωτική 

αποτελεσματικότητα, χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν περισσότεροι πόροι για 

την άμυνα (NSC 162/2, 30 Οκτωβρίου 1953).  

                                            
36 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, ‘‘M.C. 14/1 (Final) The Strategic Concept for 

Defence of the North Atlantic Area 9 December 1952’’, http://www.nato.int/docu/ 
stratdoc/eng/a521209a.pdf.       
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Ωστόσο, αν και υπαινίχθηκε στα στρατηγικά έγγραφα, τα πυρηνικά όπλα 

δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί στη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Ο SACEUR Matthew B. 

Ridgway ανέφερε σε έκθεσή του ότι, «η ένταξη αυτή θα συνεπαγόταν αυξήσεις 

αντί για μειώσεις». Ο διάδοχός του, Στρατηγός Alfred Gruenther, ίδρυσε μια ομάδα 

εργασίας «New Approach Group» στο SHAPE τον Αύγουστο του 1953 

προκειμένου να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

μαζί με αριθμό ευρωπαϊκών κρατών-μελών, ζήτησε την πλήρη ένταξη της 

πυρηνικής πολιτικής στη στρατηγική του ΝΑΤΟ.  

ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  

Το έργο της εν προκειμένω ομάδας εργασίας, σε συνδυασμό με άλλες 

διεργασίες, γέννησαν «Το Πιο Αποτελεσματικό Πρότυπο της Στρατιωτικής 

Δύναμης του ΝΑΤΟ για τα Επόμενα Πέντε Χρόνια» (MC 48), η οποία εγκρίθηκε 

από τη Στρατιωτική Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου του 1954 και από το NAC στις 17 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Παρείχε στρατηγική καθοδήγηση, εν αναμονή της 

αναθεώρησης της MC 14/1 και περιείχε ιδέες και παραδοχές, οι οποίες αργότερα 

συμπεριλήφθηκαν στο Τρίτο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ.  

Η MC 4837 ήταν το πρώτο επίσημο έγγραφο του ΝΑΤΟ, που 

πραγματεύονταν σαφώς τη χρήση των πυρηνικών όπλων. Εισήγαγε την έννοια 

των μαζικών αντιποίνων, η οποία συνήθως συνδέεται με την MC 14/2, το Τρίτο 

Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ, αφού η MC 14/2 ήταν το πρώτο Στρατηγικό Δόγμα 

της Συμμαχίας, το οποίο υποστήριξε τα  «μαζικά αντίποινα», ως βασικό στοιχείο 

της νέας στρατηγικής του ΝΑΤΟ. 

Ενώ μερικοί Σύμμαχοι υποστήριζαν σθεναρά τη στρατηγική των μαζικών 

αντιποίνων, δεδομένου ότι είχε το πλεονέκτημα των μειωμένων απαιτήσεων σε 

δυνάμεις και, ως εκ τούτου, σε αμυντικές δαπάνες, δε συμμερίστηκαν την άποψη 

αυτή όλες οι χώρες. Έτσι, εισήχθη η προϋπόθεση, ως ένα είδος βαθμού 

ελευθερίας ότι, η χρήση συμβατικών όπλων θα προβλεπόταν για ορισμένες, 

μικρότερης κλίμακας επιθετικές ενέργειες, «χωρίς κατ 'ανάγκη την προσφυγή στα 

                                            
37 NATO Strategy Documents 1949 – 1969, ‘‘M.C. 48 (Final) The Strategic Concept for 

Defence of the North Atlantic Area 22 November 1954’’, http://www.nato.int/docu/stratdoc/ 
eng/a541122a.pdf.    

 

http://www.nato.int/docu/stratdoc/%20eng/a541122a.pdf
http://www.nato.int/docu/stratdoc/%20eng/a541122a.pdf


- 32 - 

 

πυρηνικά όπλα». Παρά την ευελιξία αυτή, το ΝΑΤΟ δε δέχτηκε την έννοια του 

περιορισμένου πολέμου με την ΕΣΣΔ. Σε περίπτωση εμπλοκής ΝΑΤΟ-ΕΣΣΔ, η 

χρήση όλων των διαθέσιμων όπλων ήταν κάτι περισσότερο από επιτακτική.   

Πλέον του Δόγματος των «Μαζικών Αντιποίνων», οι MC 14/2 και MC 48/2 

συμπεριελάμβαναν και άλλα ζητήματα, όπως τις επιπτώσεις για τη Συμμαχία των 

σοβιετικών πολιτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων εκτός της ζώνης του 

ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της κρίσης του Σουέζ και την 

καταστολή της Ουγγρικής εξέγερσης από τη Σοβιετική Ένωση το 1956. Η σημασία 

των γεγονότων εκτός περιοχής Συμμαχίας αντανακλάται στην πολιτική οδηγία «C-

M (56) 138», η οποία δόθηκε από το NAC στις Στρατιωτικές αρχές του ΝΑΤΟ, στις 

13 Δεκεμβρίου του 1956: «Αν και ο  αμυντικός σχεδιασμός του ΝΑΤΟ περιορίζεται 

στην άμυνα της περιοχής της Συμμαχίας, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και 

οι κίνδυνοι, που μπορεί να προκύψουν για το ΝΑΤΟ, λόγω των εξελίξεων εκτός 

της περιοχής αυτής»38. 

Τα Μαζικά Αντίποινα υπό Αμφισβήτηση. Από τη στιγμή που εκδόθηκε το 

Τρίτο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ, μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις σημειώθηκαν, 

που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την στρατηγική της Συμμαχίας περί μαζικών 

αντιποίνων.  

Η στρατηγική αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική δυνατότητα 

των Ηνωμένων Πολιτειών και τη βούλησή τους να υπερασπιστούν το ευρωπαϊκό 

έδαφος σε περίπτωση σοβιετικής πυρηνικής επίθεσης. Οι Ευρωπαίοι όμως, 

άρχισαν να αμφιβάλλουν για το αν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ θα θυσίαζε μια 

αμερικανική πόλη για μια ευρωπαϊκή. Επιπρόσθετα, η ΕΣΣΔ είχε αναπτύξει νέους 

διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και, γενικότερα, την πυρηνική της 

ικανότητα. 

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

προκλήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση, ενίσχυσε τις αμφιβολίες αυτές. Πώς δηλαδή 

θα πρέπει το ΝΑΤΟ να αντιδρά στις απειλές, οι οποίες είναι ένα επίπεδο κάτω από 

                                            
38  NATO Strategy Documents 1949 – 1969, ‘‘C-M (56) 138 (Final) Directive to the NATO 

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

http://www.nato.int/docu/%20stratdoc/eng/a561213a.pdf
http://www.nato.int/docu/%20stratdoc/eng/a561213a.pdf


- 33 - 

 

εκείνο της ολοκληρωτικής επίθεσης; Η πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ δεν 

στάθηκε ικανή στο να αποτρέψει τους Σοβιετικούς να αποτελούν απειλή για τους 

Δυτικούς Συμμάχους στο Βερολίνο.39 

Έτσι, οι ΗΠΑ άρχισαν να τάσσονται υπέρ μιας ισχυρότερης μη-πυρηνικής 

στάσης του ΝΑΤΟ και της ανάγκης για μια στρατηγική της «Ευέλικτης 

Ανταπόδοσης»40. Οι αρχικές συζητήσεις για την αλλαγή της στρατηγικής 

ξεκίνησαν μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, αλλά δεν υπήρξε συναίνεση. 

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ 

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Το τέταρτο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ με τίτλο «Συνολικό Στρατηγικό 

Δόγμα για την Άμυνα της Περιοχής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου» (MC 14/3)41 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού στις 12 Δεκεμβρίου του 1967 

και η τελική έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

Το Δόγμα συντάχθηκε μετά την αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ το 1966.  

Υπήρχαν δύο βασικά χαρακτηριστικά του νέου Δόγματος: Πρώτον, η 

ευελιξία και δεύτερον η κλιμάκωση. «Η αποτρεπτική έννοια της Συμμαχίας 

βασίζεται στην ευελιξία, η οποία θα αποτρέψει τον εν δυνάμει επιτιθέμενο, καθώς 

η πρόβλεψη για συγκεκριμένη απάντηση του ΝΑΤΟ στην επιθετικότητα είναι 

δεδομένη και βέβαιη, καθώς και αυτή που θα τον οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, ο 

βαθμός επικινδυνότητας, που ενέχει μια επιθετική ενέργεια, είναι μη αποδεκτός εκ 

μέρους του».  

Το Δόγμα επίσης, προσδιόρισε τρεις τύπους στρατιωτικών αντιδράσεων 

από πλευράς της Συμμαχίας ενάντια στην επιθετικότητα:  

                                            

  39 Το 1961, ο JF Kennedy ανέλαβε την εξουσία των ΗΠΑ. Η αντίληψη ότι μια πυρηνική 
σύρραξη θα μπορούσε να ξεσπάσει από ατύχημα ή εσφαλμένο υπολογισμό, ήταν από τις 
ιδιαίτερες ανησυχίες του. Εν τω μεταξύ, η κρίση του Βερολίνου εντάθηκε, οδηγώντας στην 
κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου, και τον Οκτώβριο του 1962 ο Ψυχρός Πόλεμος 
κορυφώθηκε με την κρίση των πυραύλων της Κούβας. 

40  Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. (Αθήνα: Ποιότητα, 2004), 224. 
41  NATO Strategy Documents 1949 – 1969, ‘‘M.C. 14/3 (Final Overall Strategic Concept for 

the Defense of the North Atlantic Treaty Organization Area 16 January 1968’’,  http://www.nato.int/ 
docu/stratdoc/eng/a680116a.pdf.  
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 Άμεση άμυνα: Ο στόχος ήταν η νίκη στην επίθεση, στο επίπεδο 

στο οποίο ο εχθρός επέλεξε να πολεμήσει.  

 Σκόπιμη κλιμάκωση: Αυτό πρόσθεσε μια σειρά από δυνατά 

μέτρα προκειμένου να ηττηθεί η επιθετικότητα, αυξάνοντας σταδιακά την απειλή 

της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, ανάλογα με την κλιμάκωση της κρίσης.  

 Γενική πυρηνική απάντηση, ως το απόλυτο αποτρεπτικό μέσο. 

Η ΕΚΘΕΣΗ HARMEL42  

Καθώς το ΝΑΤΟ έθετε τους στρατηγικούς του στόχους για τα επόμενα 20 

χρόνια, αποφάσισε να συντάξει μία έκθεση, η οποία θα παρείχε μια διττή 

προσέγγιση για την ασφάλεια: πολιτική και στρατιωτική. Η έκθεση Harmel ή 

«Έκθεση των Μελλοντικών Καθηκόντων της Συμμαχίας», όπως αλλιώς λεγόταν, 

παρείχε μια ευρεία ανάλυση του περιβάλλοντος ασφάλειας από την υπογραφή της 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου το 1949 και υποστήριξε την ανάγκη της διατήρησης 

του θεμελιώδους σκοπού της Συμμαχίας, δηλαδή η υπεράσπιση της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών-μελών της. Παράλληλα, έθεσε θέμα χαλάρωσης των 

εντάσεων στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης και εξεύρεσης λύσεων στα υποκείμενα 

πολιτικά προβλήματα διαίρεσης της Ευρώπης.  

Η Έκθεση Harmel, συντάχθηκε κατά τη διάρκεια μιας σχετικής ύφεσης των 

σχέσεων Ανατολής-Δύσης και εισήγαγε την έννοια της αποτροπής και του 

διαλόγου. Από την άποψη αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της Έκθεσης 

των Τριών Σοφών, έθεσε τον τόνο για τα πρώτα βήματα του ΝΑΤΟ προς μια πιο 

συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά στα θέματα ασφαλείας και που προέκυψαν 

αργότερα το 1991.  

Από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του '80, οι δύο συνασπισμοί 

κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η 

αμοιβαία δυσπιστία εξακολουθούσε να χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης 

και μόνο μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τη διάλυση του Συμφώνου 

                                            
42  North Atlantic Treaty Organization, “The Harmel Report”, Last updated 11 Nov. 2014, 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67927.htm, (accessed October 23, 2016). 
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της Βαρσοβίας και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι σχέσεις μπόρεσαν να 

ξεκινήσουν σε νέα βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ43  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 1991 άρχισε μια νέα εποχή. Το αντίπαλο δέος, που κάποτε λεγόταν 

Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε και η Ρωσία, μαζί με άλλους πρώην αντιπάλους, 

έγιναν εταίροι του ΝΑΤΟ, ενώ κάποιοι και μέλη του. Για τη Συμμαχία, η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίστηκε από το διάλογο και τη συνεργασία, καθώς και τη συμβολή 

στην ειρήνη και τη σταθερότητα, με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, όπως διαχείρισης 

πολυεθνικών κρίσεων. 

Κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο, το ΝΑΤΟ εξέδωσε δύο Στρατηγικά 

Δόγματα, Μη Διαβαθμισμένα, μέσω των οποίων υποστήριξε μια ευρύτερη 

προσέγγιση για την ασφάλεια από ό, τι ήταν πριν: Τα Στρατηγικά Δόγματα του 

1991 και του 1999. Και τα δύο αυτά Δόγματα συνοδεύονταν από απόρρητα 

στρατιωτικά έγγραφα το MC 400 και MC 400/2, αντίστοιχα. 

Το Στρατηγικό Δόγμα του 1991 ήταν το πρώτο μεταψυχροπολεμικό δόγμα 

και διέφερε σημαντικά από όλα τα προηγούμενα.  

Κατά τη συνεδρίασή τους, οι Αρχηγοί των Κρατών και Κυβερνήσεων των 

χωρών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη στις 7 

και 8 Νοεμβρίου του 1991, για να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της 

Συμμαχίας. Οι εκτενείς αποφάσεις, που έλαβαν σηματοδότησαν ένα πολύ 

σημαντικό στάδιο στο μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ, ο οποίος ξεκίνησε τον 

προηγούμενο χρόνο στο Λονδίνο.  

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο κόσμος πλέον είχε αλλάξει 

δραματικά. Σε αυτό η Συμμαχία είχε ουσιαστική συμβολή. Οι λαοί της Βορείου 

Αμερικής και ολόκληρης της Ευρώπης θα μπορούσαν πλέον να ενταχθούν σε μια 

κοινότητα κοινών αξιών, που βασιζόταν στην ελευθερία, τη δημοκρατία, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ως έναν παράγοντας αλλαγής, μια 

πηγή σταθερότητας και απαραίτητη εγγυήτρια της ασφάλειας των μελών της, οι 

                                            
43  North Atlantic Treaty Organization, “The Alliance's New Strategic Concept”, Last updated 08 

Nov. 1991, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official texts 23847.htm, (accessed October 29, 
2016). 
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αρχηγοί των κρατών της Συμμαχίας επέλεξαν τη συνέχιση της πορείας στο ίδιο 

πλαίσιο για την οικοδόμηση μιας νέας, βιώσιμης κατάστασης ειρήνης στην 

Ευρώπη, μια Ευρώπη της συνεργασίας και ευημερίας.  

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε αυτή τη νέα Ευρώπη απαραίτητη 

ήταν η ύπαρξη συνεργασίας μέσα σε ένα πλαίσιο σύμπραξης θεσμών και χωρών 

της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Συνεπώς, η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 

ασφάλειας, θα επιτυγχάνονταν μόνο εάν το ΝΑΤΟ, η Διάσκεψη για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ), η 

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

αλληλοσυμπληρώνονταν. Αυτή η αλληλεπίδραση ήταν υψίστης σημασίας στην 

πρόληψη της αστάθειας και των διαιρέσεων, που θα μπορούσαν να προκύψουν 

από διάφορες αιτίες, όπως είναι οι οικονομικές ανισότητες και ο βίαιος εθνικισμός.  

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ  

Κατά τη συνεδρίαση, επισημάνθηκε ότι, η ασφάλεια στην Ευρωατλαντική 

περιοχή  έχει βελτιωθεί αισθητά. Πλέον οι σύμμαχοι δεν είναι αντιμέτωποι με την 

απειλή μιας μαζικής επίθεσης. Ωστόσο, τονίστηκε ότι, απαιτείται σύνεση 

προκειμένου να διατηρηθεί μια συνολική στρατηγική ισορροπίας και ετοιμότητας, 

ώστε να υπάρξει απάντηση σε ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια, που μπορεί 

να προκύψει από την αστάθεια ή την ένταση. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και 

απρόβλεπτων προκλήσεων, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά ότι, η Συμμαχία  η 

οποία αποτελεί τον απαραίτητο διατλαντικό δεσμό, διατηρεί τη σταθερή της αξία. 

Το νέο Στρατηγικό Δόγμα επιβεβαιώνει βασικές λειτουργίες του ΝΑΤΟ και 

επιτρέπει, μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη, οι 

Σύμμαχοι να συνειδητοποιήσουν πλήρως την ευρεία προσέγγιση για τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει πολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, μαζί με την απαραίτητη αμυντική 

διάσταση. Η πολιτική ασφαλείας του ΝΑΤΟ μπορούσε πλέον να στηρίζεται σε τρία 

αλληλοενισχυόμενα στοιχεία: το διάλογο, τη συνεργασία και τη διατήρηση της 

συλλογικής αμυντικής ικανότητας. Η χρήση, ανάλογα με την περίπτωση, των 
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στοιχείων αυτών ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη ή τη διαχείριση των 

κρίσεων.  

Η στρατιωτική διάσταση της Συμμαχίας παρέμεινε ένας σημαντικός 

παράγοντας. Το καινούργιο στοιχείο ήταν ότι, περισσότερο από ποτέ, θα 

εξυπηρετούσε μια ευρεία έννοια της ασφάλειας. Η Συμμαχία θα διατηρούσε τον 

αμιγώς αμυντικό σκοπό της, τις συλλογικές ρυθμίσεις, που βασίζονται σε μια 

ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή, τις συμφωνίες συνεργασίας και συντονισμού, 

καθώς και για το προσεχές μέλλον, ένα κατάλληλο μείγμα των συμβατικών και 

πυρηνικών δυνάμεων. Οι Στρατιωτικές δυνάμεις αποφασίστηκε να 

προσαρμοστούν στα νέα τους καθήκοντα, τα οποία θα απαιτούν μικρότερες και 

πιο ευέλικτες Μονάδες.  

Ως αποτέλεσμα αυτού θα ήταν, οι συμβατικές δυνάμεις να μειωθούν 

σημαντικά άρα και η ετοιμότητά τους. Έπρεπε επίσης να αποκτήσουν αυξημένη 

ευκινησία, ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσουν σε ένα ευρύ φάσμα 

απρόβλεπτων γεγονότων και να οργανωθούν έτσι ώστε να αποκτήσουν ευελιξία 

συγκέντρωσης δυνάμεων, όταν είναι απαραίτητο, για τη διαχείριση των κρίσεων, 

καθώς και την άμυνα. Πολυεθνικοί σχηματισμοί θα διαδραμάτιζαν μεγαλύτερο 

ρόλο μέσα στην ενοποιημένη στρατιωτική δομή, ενώ οι πυρηνικές δυνάμεις θα 

μειώνονταν σημαντικά. Ο θεμελιώδης σκοπός των πυρηνικών δυνάμεων των 

Συμμάχων θα παρέμεινε πολιτικός: η διατήρηση της ειρήνης και η αποτροπή του 

πολέμου ή οποιουδήποτε άλλου είδους άσκησης πίεσης.  

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

Επαναβεβαιώθηκε η συναίνεση, που εξέφρασαν οι υπουργοί των 

Εξωτερικών στην Κοπεγχάγη. Η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ρόλου ταυτότητας 

ασφάλειας και άμυνας, ο οποίος αντικατοπτρίζονταν στην περαιτέρω ενίσχυση του 

ευρωπαϊκού πυλώνα στο πλαίσιο της Συμμαχίας και θα ενίσχυε την ακεραιότητα 

και την αποτελεσματικότητα της Ατλαντικής Συμμαχίας. Συμφώνησαν, παράλληλα 

με την ανάδειξη και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ρόλου ταυτότητας ασφάλειας 

και άμυνας, να ενισχυθεί ο βασικός διατλαντικός δεσμός ότι, η Συμμαχία εγγυάται 

και διατηρεί πλήρως τη στρατηγική ενότητα και το αδιαίρετο της ασφάλειας όλων 

των μελών μας.  
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«Σημειώνουμε τη σταδιακή σύγκλιση απόψεων στις συζητήσεις σχετικά με 

την ανάπτυξη του ρόλου της ευρωπαϊκής ταυτότητας ασφάλειας και άμυνας σε 

συνάρτηση με την κοινή αμυντική πολιτική που έχουμε ήδη στη Συμμαχία μας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι, σύμφωνα με τη συναίνεση στην Κοπεγχάγη, το αποτέλεσμα θα 

συμβάλει σε μια νέα ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση με την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής συνιστώσας σε μία μετασχηματισμένη Συμμαχία. Εμείς θα 

βοηθήσουμε στην προώθηση αυτής την εξέλιξης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γενικός 

Γραμματέας του ΝΑΤΟ Manfred Wörner44.  

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΕΜΠΡΟΣ  

Τονίστηκε το γεγονός ότι, η Συμμαχία έχει ενθαρρύνει με συνέπεια την 

ανάπτυξη της δημοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, επικροτήθηκε η δέσμευση των 

χωρών αυτών με τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις μετά την απόρριψη 

του ολοκληρωτικού κομμουνιστικού κανόνα από τους λαούς τους. Χαιρετίστηκε η 

νέα ανακτηθείσα ανεξαρτησία των κρατών της Βαλτικής και δεσμεύτηκαν οι 

Σύμμαχοι για υποστήριξη όλων των ενεργειών προς την κατεύθυνση της 

μεταρρύθμισης και την παροχή  κάθε πρακτικής συνδρομής για την επίτευξη αυτής 

της δύσκολης μετάβασης. 

Η Συμμαχία επιβεβαίωσε ότι μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση 

αισθήματος ασφαλείας και εμπιστοσύνης στις χώρες αυτές και επιθυμώντας να 

ενισχύσει τη συμβολή της στην ανάδειξη μιας Ευρώπης ενιαίας και ελεύθερης, 

κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου άπλωσε προς τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης χέρι φιλίας και καθιέρωσε την τακτική διπλωματική 

συνεργασία.  

                                            
44  Ο Manfred Wörner ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ την 1η Ιουλίου 

του 1988. Γεννήθηκε στη Στουτγάρδη στις 24  Σεπτεμβρίου του 1934, και σπούδασε στα 
Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης και του Παρισιού και ακολούθως, συνέχισε τις νομικές του 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Πέθανε στο γραφείο του Γ.Γ. στις 13 Αυγούστου του 
1994.; North Atlantic Treaty Organization, “Manfred Wörner: ΝΑΤΟ Secretary General 1988-1994 ”, 
Last updated 23 Mar. 1999 http://www.nato.int/cps/en/natolive/who is_who_7306.htm (accessed 
October 29, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/who%20is_who_7306.htm
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Ως εκ τούτου, ως επόμενο βήμα, τέθηκε η ανάπτυξη μιας πιο θεσμικής 

σχέσης σε επίπεδο διαβούλευσης και συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και 

ασφάλειας. Έτσι, προσκλήθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης να συμμετάσχουν στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών 

των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στις Βρυξέλλες για να 

εκδώσουν μια κοινή πολιτική δήλωση, προκειμένου να ξεκινήσει η νέα εποχή της 

εταιρικής σχέσης. 

Οι διαβουλεύσεις και η συνεργασία θα επικεντρώνονταν σε θέματα 

ασφάλειας και άλλα συναφή, όπου οι Σύμμαχοι θα μπορούσαν να προσφέρουν με 

την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, όπως τον αμυντικό σχεδιασμό, τις σχέσεις 

πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, τον πολιτικοστρατιωτικό συντονισμό, της 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τη χρησιμοποίηση της αμυντικής 

παραγωγής για πολιτικούς σκοπούς. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα ενίσχυε τη 

συμμετοχή των εταίρων στην "τρίτη διάσταση" των επιστημονικών και 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων της Συμμαχίας. Θα επέτρεπε επίσης την 

ευρύτερη δυνατή διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ΝΑΤΟ σε χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ άλλων, μέσω της διπλωματικής οδού 

και των πρεσβειών. 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Επαναβεβαιώθηκε η βαθιά προσήλωση στην ενίσχυση της διαδικασίας της 

ΔΑΣΕ, η οποία είχε να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της 

σταθερότητας και της δημοκρατίας στην Ευρώπη σε μια περίοδο ιστορικών 

αλλαγών, καθώς και η αύξηση της έντασης των προσπαθειών για την ενίσχυση 

του ρόλου της.  

Κατά συνέπεια, πρόθεση της Συμμαχίας ήταν η ενεργή υποστήριξη της 

ανάπτυξης της ΔΑΣΕ για την ενίσχυση της ιδιότητάς της ως όργανο για τη 

διαβούλευση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών, ικανό 

για αποτελεσματική δράση σύμφωνα με τις νέες και αυξημένες ευθύνες του, ιδίως 

όσον αφορά στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό, 



- 41 - 

 

καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την ειρηνική επίλυση 

των διαφορών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ΔΑΣΕ.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ  

Οι Σύμμαχοι τόνισαν τη σθεναρή υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία του 

Προέδρου των ΗΠΑ George W. Bush της 27ης Σεπτεμβρίου 1991, η οποία είχε 

ανοίξει νέες προοπτικές για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, καθώς και την 

ανταπόκριση του πρόεδρου της ΕΣΣΔ Mikhail Gorbachev. Ιδιαίτερα επικρότησαν 

την απόφαση των δύο πλευρών για την εξάλειψη των πυρηνικών κεφαλών των 

οπλικών συστημάτων εδάφους μικρού βεληνεκούς και επισήμαναν ότι, θα 

συνέχιζαν να εργάζονται για την ασφάλεια στο ελάχιστο επίπεδο των πυρηνικών 

όπλων, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα.  

Σημείωσαν με ικανοποίηση τα επιτεύγματα στους τομείς του ελέγχου των 

συμβατικών όπλων και τον αφοπλισμό. Επανέλαβαν την πρωταρχική σημασία της 

Συνθήκης CFE45 και κάλεσαν όλους όσοι υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία να 

προχωρήσουν άμεσα στην επικύρωση και την εφαρμογή της, ενώ χαιρέτισαν και 

την έναρξη των διαπραγματεύσεων «Ανοικτοί Ουρανοί»46. 

Επανέλαβαν ότι, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των 

μέσων διανομής τους υπονομεύει τη διεθνή ασφάλεια. Μεταφορές συμβατικών 

όπλων πέραν των θεμιτών αμυντικών αναγκών σε περιοχές έντασης κάνουν την 

ειρηνική διευθέτηση των διαφορών λιγότερο πιθανή. Υποστήριξαν τη δημιουργία 

                                            
45 Η Συνθήκη Μείωσης Συμβατικών Εξοπλισμών στην Ευρώπη (Conventional Armed Forces 

in Europe - CFE) τέθηκε υπό διαπραγμάτευση και υπογράφτηκε κατά τα τελευταία χρόνια του 
Ψυχρού Πολέμου. Η τελική επικύρωσή της έγινε στις 19 Νοεμβρίου 1990, εξουδετερώνοντας την 
μέχρι τότε συντριπτική ποσοτική υπεροπλία της Σοβιετικής Ένωσης σε συμβατικά όπλα στην 
Ευρώπη, θέτοντας όρια στον αριθμό αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων, πυροβολικού, μαχητικών 
αεροσκαφών και επιθετικών ελικοπτέρων του ΝΑΤΟ και των χωρών του πρώην Συμφώνου της 
Βαρσοβίας.; Arms Control Association, “The Conventional Forces in Europe (CFE) Treaty and the 
Adapted CFE Treaty at a Glance”, Last updated 01 August 2012, https://www.armscontrol.org/ 
factsheet/cfe (accessed November 16, 2016). 

46 Η συνθήκη "Ανοιχτοί Ουρανοί" (Open Skies) τέθηκε σε ισχύ το 2002 και έχει υπογραφεί από 
τριάντα περίπου χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Προβλέπει την πραγματοποίηση πτήσεων επάνω από τα εδάφη των χωρών, που 
συμμετέχουν για τον έλεγχο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη διατήρηση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.; OnAlert, “Ρωσία - Τουρκία: Δεν Πραγματοποιήθηκε Πτήση Παρατήρησης 
στον Τουρκικό Εναέριο Χώρο”, Last updated 04 February 2016, http://www.onalert.gr/stories/rwsia-
tourkia-den-pragmatopoih8hke-pthsh-parathrhshs-tourkiko-enaerio-xwro/47790 (accessed Novem-
ber  16, 2016). 

https://www.armscontrol.org/%20factsheet/cfe
https://www.armscontrol.org/%20factsheet/cfe
http://www.onalert.gr/stories/rwsia-tourkia-den-pragmatopoih8hke-pthsh-parathrhshs-tourkiko-enaerio-xwro/47790
http://www.onalert.gr/stories/rwsia-tourkia-den-pragmatopoih8hke-pthsh-parathrhshs-tourkiko-enaerio-xwro/47790
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από τα Ηνωμένα Έθνη ενός παγκόσμιου, χωρίς διακρίσεις, μητρώου μεταφοράς 

συμβατικών όπλων, αλλά και των μέτρων, που λαμβάνονταν για την αντιμετώπιση 

άλλων πτυχών διάδοσης και πρωτοβουλιών, που αποσκοπούσαν στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.  

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

Το Στρατηγικό Δόγμα του 1991 υπογράμμιζε ότι η ασφάλεια της Συμμαχίας 

θα έπρεπε να λάβει υπόψη το παγκόσμιο πλαίσιο. Επισήμανε τους κινδύνους μιας 

ευρύτερης φύσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής, της διατάραξης της ροής ζωτικών πόρων και των δράσεων της 

τρομοκρατίας και των δολιοφθορών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

συμφέροντα ασφαλείας της Συμμαχίας. Επιβεβαιώθηκε η σημασία των ρυθμίσεων, 

που υπήρχαν εντός της Συμμαχίας, για διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμμάχων 

σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και, όπου κρινόταν 

σκόπιμο, ο συντονισμός των προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των 

αντιδράσεων σε αυτούς τους κινδύνους. Θα συνεχιζόταν μέσω των 

διαβουλεύσεων, η αντιμετώπιση των ευρύτερων προκλήσεων και κατάλληλων 

πολυμερών συζητήσεων για την ευρύτερη δυνατή συνεργασία με άλλα κράτη.  

ΣΥΝΟΨΗ 

Το Πέμπτο Στρατηγικό Δόγμα ήταν ένα μη συγκρουσιακό έγγραφο, το 

οποίο πρώτον ήταν ελεύθερο για το κοινό και δεύτερον, διατηρώντας την 

ασφάλεια των μελών του ως θεμελιώδη σκοπό, επιδίωξε την επέκταση της 

ασφάλειας στην Ευρώπη στο σύνολό της, μέσω της εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας με πρώην αντιπάλους του. Επιπλέον, μείωνε τη χρήση των 

πυρηνικών δυνάμεων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, ένα επίπεδο όμως επαρκές 

για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας. 

Επιβεβαίωνε τον αμυντικό χαρακτήρα της Συμμαχίας, και την 

αποφασιστικότητα των μελών της για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της κυριαρχίας 

και της εδαφικής ακεραιότητας. Η πολιτική ασφαλείας της Συμμαχίας βασιζόταν 

στο διάλογο, τη συνεργασία και την αποτελεσματική συλλογική άμυνα ως αμοιβαίο 

ενισχυτικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης. Κάνοντας πλήρη χρήση όλων  των 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm%23Art04#Art04
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νέων διαθέσιμων ευκαιριών, η Συμμαχία θα διατηρούσε την ασφάλεια με το 

χαμηλότερο επίπεδο δυνάμεων, σύμφωνα με τις αμυντικές απαιτήσεις. 

Το συνοδευτικό έγγραφο του στρατηγικού Δόγματος του 1991, με τίτλο 

«MC Οδηγίες για τη Στρατιωτική Υλοποίηση της Στρατηγικής Συμμαχίας» (MC 

400, 12 Δεκεμβρίου 1991), παραμένει διαβαθμισμένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΤΟ ΕΚΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ47 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Κατά τη συνεδρίασή τους στη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον τον 

Απρίλιο του 1999, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών του 

ΝΑΤΟ ενέκριναν το δεύτερο μεταψυχροπολεμικό Στρατηγικό Δόγμα της 

Συμμαχίας.  

Το ΝΑΤΟ έχει εξασφαλίσει με επιτυχία την ελευθερία των μελών της και 

απέτρεψε τον πόλεμο στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων του Ψυχρού 

Πολέμου. Οι κίνδυνοι του Ψυχρού Πολέμου έχουν δώσει τη θέση τους σε πιο 

ελπιδοφόρες, αλλά και με μεγάλες προκλήσεις προοπτικές, σε νέες ευκαιρίες και 

κινδύνους.  

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  

Στο έκτο Στρατηγικό Δόγμα της Συμμαχίας επισημάνθηκε ότι, ο ουσιαστικός 

και διαρκής στόχος του ΝΑΤΟ, είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας και της ασφάλειας 

όλων των μελών του με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα.  

Για την επίτευξη του ουσιώδους αυτού στόχου, το ΝΑΤΟ ως μια συμμαχία 

κρατών, η οποία έχει δεσμευτεί για την Συνθήκη της Ουάσιγκτον και του Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών, εκτελεί τα ακόλουθα θεμελιώδη καθήκοντα:  

Ασφάλεια: Να παρέχει ένα από τα απαραίτητα θεμέλια για ένα σταθερό 

Ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας, με βάση τους δημοκρατικούς θεσμούς και 

τη δέσμευση για ειρηνική επίλυση των διαφορών, μέσα στο οποίο καμιά χώρα δεν 

θα είναι σε θέση να εκφοβίζει ή να ασκεί πιέσεις σε κάποια άλλη μέσω της απειλής 

ή τη χρήση βίας.  

Διαβούλευση: Να λειτουργεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της 

Συνθήκης της Ουάσιγκτον, ως ουσιαστικό διατλαντικό φόρουμ για διαβουλεύσεις 

της Συμμαχίας, για όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν τα ζωτικά της συμφέροντα, 

                                            
47 North Atlantic Treaty Organization, ““The Alliance's New Strategic Concept”, Last updated 

25 Jun. 2009, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official texts 27433.htm, (accessed October 29, 
2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official%20texts%2027433.htm
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συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εξελίξεων, που παρουσιάζουν κινδύνους για 

την ασφάλεια των μελών της, καθώς και για τον κατάλληλο συντονισμό των 

προσπαθειών της σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.  

Αποτροπή και Άμυνα: Να αποτρέψει και να αμυνθεί ενάντια σε κάθε 

επιθετική απειλή κατά οποιουδήποτε κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον.  

Και να ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρωατλαντικής 

περιοχής μέσω της:  

 Διαχείρισης Κρίσεων. Η Συμμαχία να είναι έτοιμη, ανάλογα 

με την περίπτωση και κοινή συναινέσει, σύμφωνα και με το άρθρο 7 της Συνθήκης 

της Ουάσιγκτον, να συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη των συγκρούσεων 

και να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση των κρίσεων.  

 Συνεργασίας. Να προάγει τη ευρεία εταιρική σχέση, 

συνεργασία και διάλογο με τις άλλες χώρες της Ευρωατλαντικής περιοχής, με 

στόχο την αύξηση της διαφάνειας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ικανότητας 

για κοινή δράση με τη Συμμαχία.  

Όσον αφορά στις Στρατηγικές Προοπτικές επισημάνθηκε ότι, η Συμμαχία 

λειτουργεί σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο στρατηγικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις των 

τελευταίων ετών υπήρξαν γενικά θετικές, αλλά οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι 

παραμένουν και μπορούν να εξελιχθούν σε οξεία κρίση. Μέσα σε αυτό το 

εξελισσόμενο πλαίσιο, το ΝΑΤΟ παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

Ευρωατλαντικής ασφάλειας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και έπειτα. Ο 

αυξανόμενος πολιτικός του ρόλος, η αυξημένη πολιτική και στρατιωτική 

συνεργασία και ο διάλογος με άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, 

της Ουκρανίας και άλλων χωρών του Μεσογειακού Διαλόγου, το συνεχές άνοιγμα 

για την προσχώρηση νέων μελών και η συνεργασία του με άλλους διεθνείς 

οργανισμούς αντανακλούν στην αποφασιστικότητά του να διαμορφώσει το 

περιβάλλον ασφαλείας του και να ενισχύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα της 

περιοχής.  
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Όπως αναφέρεται στη δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής του 1994 στις 

Βρυξέλλες και επιβεβαιώθηκε στο Βερολίνο το 1996, η Συμμαχία υποστηρίζει 

πλήρως την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΤΑΑ) 

εντός της Συμμαχίας με τη διάθεση κάθε δυνατού μέσου και δυνατοτήτων της για 

επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται από  τη ΔΕΕ. Για το σκοπό αυτό, η Συμμαχία 

και η ΔΕΕ έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση και έχουν θέσει σε εφαρμογή τα 

βασικά στοιχεία της ΕΤΑΑ, όπως συμφωνήθηκε στο Βερολίνο.  

Παρά τις θετικές εξελίξεις στο στρατηγικό περιβάλλον και το γεγονός ότι μια 

μεγάλης κλίμακας συμβατική επίθεση εναντίον της Συμμαχίας είναι εξαιρετικά 

απίθανη, η πιθανότητα μιας τέτοιας απειλής πάντα θα υπάρχει έστω και 

μακροπρόθεσμα. Η ύπαρξη ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων εκτός Συμμαχίας 

αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράγοντα, τον οποίο η Συμμαχία πρέπει να λάβει 

υπόψη εάν θέλει να διατηρηθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή.  

Η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής τους 

παραμένει ένα θέμα σοβαρό. Παρά την σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 

πολλούς τομείς, που έχουν σχέση με τη μη διάδοσή τους, σημαντικές προκλήσεις 

σχετιζόμενες με την εξάπλωσή τους παραμένουν.  

Η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή όπλων, μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις, επιτρέποντας τους αντιπάλους της Συμμαχίας στην απόκτηση 

εξαιρετικών δυνατοτήτων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθώς και σε πλήθος 

άλλων προηγμένων όπλων.  

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ  

Η Συμμαχία δεσμεύτηκε σε μια ευρεία προσέγγιση της ασφάλειας, η οποία 

αναγνωρίζει τη σημασία των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων εκτός από την απαραίτητη αμυντική διάσταση. Αυτή 

η ευρεία προσέγγιση αποτελεί τη βάση της Συμμαχίας για την αποτελεσματική 

επίτευξη των θεμελιωδών καθηκόντων ασφαλείας της και την αύξηση των 

προσπαθειών της για αποτελεσματικότερη συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, ευρωατλαντικούς οργανισμούς, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη.  
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Η διατήρηση μιας επαρκούς στρατιωτικής ικανότητας και σαφούς 

ετοιμότητας για συλλογική ενέργεια στο πλαίσιο της κοινής άμυνας, παραμένουν 

στο επίκεντρο των στόχων ασφαλείας της Συμμαχίας.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη διατήρηση της ειρήνης, της πρόληψης 

του πολέμου και της ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας, το ΝΑΤΟ θα 

επιδιώξει, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, για την πρόληψη των 

συγκρούσεων ή σε περίπτωση κρίσης, να συμβάλει στην αποτελεσματική 

διαχείρισή της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας για διενέργεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του 

Non-Article 5.  

Το ΝΑΤΟ θα κάνει πλήρη χρήση της εταιρικής σχέσης, της συνεργασίας, 

του διαλόγου και των δεσμών της με άλλες οργανισμούς προκειμένου να 

συμβάλουν όλοι μαζί στην πρόληψη των κρίσεων και, σε περίπτωση που αυτές 

προκύψουν, στην εκτόνωσή τους σε πρώιμο στάδιο.  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ  

Μέσω της ενεργούς άσκησης της εταιρικής σχέσης, της συνεργασίας και 

του διαλόγου, η Συμμαχία παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας 

και της σταθερότητας σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή.  

Το Ευρωατλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης (Euro-Atlantic Partnership 

Council-EAPC) θα παραμείνει το γενικό πλαίσιο για όλες τις πτυχές της 

συνεργασίας του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του. Προσφέρει μια εκτεταμένη πολιτική 

διάσταση τόσο για διαβούλευση όσο και για συνεργασία.  

Η Σύμπραξη για την Ειρήνη (Partnership for Peace-PfP) είναι ο κύριος 

μηχανισμός για τη σφυρηλάτηση πρακτικών δεσμών ασφαλείας μεταξύ της 

Συμμαχίας και των εταίρων της και για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας 

μεταξύ των εταίρων και του ΝΑΤΟ.  

Διαπιστώθηκε ο σημαντικός ρόλος, το οποίο διαδραματίζει η Ρωσία στην  

ευρωατλαντική ασφάλεια. Στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Πράξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας στις 

Αμοιβαίες Σχέσεις, τη Συνεργασία και την Ασφάλεια, το ΝΑΤΟ και η Ρωσία 
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δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη των σχέσεών τους με βάση το κοινό συμφέρον, την 

αμοιβαιότητα και τη διαφάνεια, για να επιτευχθεί μια διαρκής και περιεκτική ειρήνη 

στην ευρωατλαντικό χώρο, που θα βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της 

συνεργατικής ασφάλειας.  

Η Ουκρανία επίσης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο ευρωατλαντικό 

περιβάλλον ασφαλείας και είναι ένας σημαντικός και πολύτιμος συνεργάτης στην 

προώθηση της σταθερότητας και των κοινών δημοκρατικών αξιών. Η Συμμαχία 

δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη διακεκριμένης συνεργασίας της 

με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών διαβουλεύσεων σε 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος και σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πρακτικής 

συνεργασίας.  

Τέλος, η Μεσόγειος είναι μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη 

Συμμαχία. Η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια και 

τη σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Η διαδικασία Μεσογειακού Διαλόγου 

του ΝΑΤΟ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεργατικής προσέγγισής του για 

την ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προωθεί τη 

διαφάνεια και τη συνεργασία στην περιοχή και ενισχύει και ενισχύεται από άλλες 

διεθνείς προσπάθειες.  

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ  

Η Συμμαχία παραμένει ανοικτή σε νέα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω τα επόμενα 

χρόνια, εφόσον τα έθνη, τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στη οικογένεια του 

ΝΑΤΟ θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του μέλους, 

καθώς επίσης και όπως χαρακτηριστικά καθορίζεται από τη Συμμαχία, η ένταξη 

αυτών των εθνών θα εξυπηρετεί τα συνολικά πολιτικά και στρατηγικά συμφέροντα 

της Συμμαχίας,.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ  

Η πολιτική της Συμμαχίας για την υποστήριξη του ελέγχου των όπλων, τον 

αφοπλισμό και τη μη διάδοση θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην επίτευξη των στόχων για την ασφάλεια της Συμμαχίας. Οι Σύμμαχοι θα 
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επιδιώξουν την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο χαμηλότερο 

δυνατό επίπεδο,  

Αποφασίστηκε, η Συμμαχία να διατηρήσει τις απαραίτητες στρατιωτικές 

δυνατότητες προκειμένου να επιτευχθεί το πλήρες φάσμα των αποστολών της. Οι 

αρχές της συμμαχικής αλληλεγγύης και η ενότητα σε στρατηγικό επίπεδο 

παραμένουν υψίστης σημασίας για όλες τις αποστολές της Συμμαχίας. Οι δυνάμεις 

της Συμμαχίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα και 

την ελευθερία δράσης του ΝΑΤΟ. Η ασφάλεια όλων των Συμμάχων είναι 

αδιαίρετη: μια επίθεση εναντίον ενός αποτελεί επίθεση εναντίον όλων. Όσον 

αφορά στη συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης της 

Ουάσιγκτον, οι συνδυασμένες στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αποτρέψουν οποιαδήποτε πιθανή επίθεση εναντίον της. Θα 

πρέπει επίσης να είναι έτοιμες να συμβάλουν στην πρόληψη των συγκρούσεων 

και στη διεξαγωγή επιχειρήσεων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του Non-

Article 5.  

Η παρουσία των συμβατικών και πυρηνικών δυνάμεων των Ηνωμένων 

Πολιτειών στην Ευρώπη παραμένει ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της 

Ευρώπης, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της Βόρειας Αμερικής. Οι 

Σύμμαχοι της Βορείου Αμερικής θα συμβάλουν στη Συμμαχία μέσω στρατιωτικών 

δυνάμεων, που διατίθενται για αποστολές της Συμμαχίας, μέσω της ευρύτερης 

συμβολή τους στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και μέσω της παροχής των 

μοναδικών στο είδος τους εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εδρεύουν 

στην βορειοαμερικανική ήπειρο.  

Για την προστασία της ειρήνης και την πρόληψη του πολέμου ή 

οποιουδήποτε είδους άσκησης πίεσης, η Συμμαχία θα διατηρήσει για το εγγύς 

μέλλον ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών και συμβατικών δυνάμεων, που 

εδρεύουν στην Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των κινδύνων με 

τους οποίους η Συμμαχία θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη, θα πρέπει να 

διατηρήσει τις απαραίτητες δυνάμεις για να εξασφαλισθεί η αξιόπιστη αποτροπή. 
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ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  

Οι συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στην 

προώθηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή με τη 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες συνεργασίας και σε ασκήσεις στο πλαίσιο της 

Σύμπραξης για την Ειρήνη, καθώς και σε εκείνες, που έχουν σχεδιαστεί για την 

εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις χώρες του 

Μεσογειακού Διαλόγου. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  

Για την εφαρμογή των θεμελιωδών καθηκόντων ασφαλείας της Συμμαχίας 

και των αρχών της στρατηγικής της, οι δυνάμεις της Συμμαχίας θα πρέπει να 

συνεχίσουν να προσαρμόζονται για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των αποστολών της αποτελεσματικά αλλά και στις μελλοντικές 

προκλήσεις.  

Το μέγεθος, η ετοιμότητα, η διαθεσιμότητα και η ανάπτυξη των 

στρατιωτικών δυνάμεων θα ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της για συλλογική 

άμυνα και ετοιμότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων αντιμετώπισης κρίσεων, πολλές 

φορές μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μακριά από τις έδρες των δυνάμεων και πέραν 

των συμμαχικών εδαφών.  

Αυτό ειδικότερα σημαίνει ότι:  

 Το συνολικό μέγεθος των συμμαχικών δυνάμεων θα διατηρηθεί 

στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και ανάλογα με τις απαιτήσεις της συλλογικής 

άμυνας και άλλων συμμαχικών αποστολών.  

 Η από τον καιρό της ειρήνης γεωγραφική κατανομή των 

δυνάμεων θα εξασφαλίσει επαρκή στρατιωτική παρουσία σε όλη την επικράτεια 

της Συμμαχίας.  

 Η δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη 

διοίκηση και τον έλεγχο του πλήρους φάσματος των στρατιωτικών αποστολών της 

Συμμαχίας. 
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 Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή μία μικρή, αλλά σημαντική δύναμη 

Στρατού Ξηράς, Αεροπορίας ή Ναυτικού να είναι σε θέση να αντιδράσει πολύ 

γρήγορα ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση, συμπεριλαμβανομένης 

ενδεχομένως μιας επίθεσης σε οποιοδήποτε σύμμαχο.  

 Θα πρέπει η Συμμαχία να είναι σε θέση να δημιουργήσει 

μεγαλύτερες δυνάμεις, τόσο για την αντιμετώπιση τυχόν σημαντικών αλλαγών στο 

περιβάλλον ασφαλείας, όσο και για πιο περιορισμένες απαιτήσεις. 

 Η αμυντική στάση της Συμμαχίας θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα να αντιμετωπίσει κατάλληλα και αποτελεσματικά τους κινδύνους, που 

σχετίζονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων 

διάδοσής τους. 

 Οι δυνάμεις και οι υποδομές της Συμμαχίας θα πρέπει να 

προστατεύονται από τρομοκρατικές επιθέσεις.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  

Είναι σημαντικό οι στρατιωτικές δυνάμεις των Συμμάχων να έχουν μια 

αξιόπιστη ικανότητα να εκπληρώσουν το πλήρες φάσμα των αποστολών της 

Συμμαχίας.  

Οι δυνάμεις των κρατών-μελών της Συμμαχίας θα πρέπει να δομηθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στον πολυεθνικό και διακλαδικό χαρακτήρα 

των αποστολών της Συμμαχίας.  

Ο αμυντικός προσανατολισμός της Συμμαχίας απέναντι στους κινδύνους 

και τις πιθανές απειλές της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των 

μέσων διάδοσής τους, πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και μέσω των 

προσπαθειών για την πυραυλική άμυνα. Καθώς οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ μπορεί να 

κληθούν να ενεργήσουν πέρα από τα σύνορα της συμμαχίας, οι δυνατότητες για 

την αντιμετώπιση των κινδύνων διάδοσης πρέπει να είναι ευέλικτες και να 

μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και αξιόπιστα.  
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Για να είναι σε θέση η Συμμαχία να ανταποκριθεί με ευελιξία στις πιθανές 

συγκυρίες και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διεξαγωγή των αποστολών 

της, πρέπει να υποστηρίζεται από αξιόπιστο ανεφοδιαστικό δίκτυο.  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δυνάμεων της Συμμαχίας και του πολιτικού 

τομέα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Τα στρατιωτικά 

μέσα ολοένα και περισσότερο καλούνται να συνδράμουν στις πολιτικές αρχές, ενώ 

ταυτόχρονα και η πολιτική υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι 

σημαντική στον τομέα του εφοδιασμού, των επικοινωνιών και της ιατρικής 

υποστήριξης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  

Ο θεμελιώδης σκοπός των πυρηνικών δυνάμεων των Συμμάχων είναι 

πολιτικός. Είναι η διατήρηση της ειρήνης και η πρόληψη άσκησης πίεσης και κάθε 

είδους πολέμου. Θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο, εξασφαλίζοντας 

την αβεβαιότητα στο μυαλό του κάθε επιτιθέμενου σχετικά με το είδος της 

αντίδρασης των Συμμάχων στην οποιαδήποτε επιθετικότητα.  

Μια αξιόπιστη θέση της Συμμαχίας, όσον αφορά στη χρήση των πυρηνικών 

όπλων, η συμμαχική αλληλεγγύη και η κοινή δέσμευση για την πρόληψη του 

πολέμου, συνεχίσει να απαιτεί ευρεία συμμετοχή των Ευρωπαίων Συμμάχων. Ως 

εκ τούτου, η Συμμαχία θα διατηρήσει επαρκείς πυρηνικές δυνάμεις στην Ευρώπη. 

Θα πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο επίπεδο επαρκές για την διατήρηση της 

ειρήνης και της σταθερότητας.  

Παρόλα αυτά, οι Σύμμαχοι θεωρούν ότι, με ριζικές αλλαγές στον τομέα της 

ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των συμβατικών δυνάμεων στην 

Ευρώπη και της αύξησης του χρόνου αντίδρασης, η ικανότητα του ΝΑΤΟ να 

εκτονώσει μία κρίση μέσω της διπλωματικής οδού ή και άλλων μέσων, έχει 

βελτιωθεί σημαντικά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών 

όπλων θα μπορούσε να εξεταστεί ωε ενδεχόμενο είναι επομένως εξαιρετικά 

απομακρυσμένη.  
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ΣΥΝΟΨΗ 

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

προχώρησαν στην υιοθέτηση ενός νέου Στρατηγικού Δόγματος και επισήμαναν 

στα μέλη την αναγκαιότητα για μια κοινή άμυνα, για την ειρήνη και τη σταθερότητα 

της ευρύτερης περιοχής. Βασίστηκε σε έναν ευρύ ορισμό της ασφάλειας, που 

αναγνώριζε τη σημασία των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων εκτός από την αμυντική διάσταση. Προσδιόρισε 

τους νέους κινδύνους, που είχαν προκύψει από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 

στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν η τρομοκρατία, οι εθνοτικές συγκρούσεις, οι 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτική και οικονομική αστάθεια 

και η εξάπλωση των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων και των μέσων 

διάδοσής τους. 

Το έγγραφο αναφέρει ότι τα θεμελιώδη καθήκοντα της Συμμαχίας ήταν η 

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

διαχείριση των κρίσεων και η εταιρική σχέση ήταν επίσης απαραίτητη για την 

ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωατλαντική περιοχή. 

Επισήμανε ότι, το ΝΑΤΟ είχε καταφέρει να προσαρμοστεί και να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον και καθόρισε 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δυνάμεις της Συμμαχίας. Στο επίπεδο της 

Στρατηγικής ζητήθηκε η συνέχιση της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνατοτήτων, 

που απαιτούνται για το πλήρες φάσμα των αποστολών της Συμμαχίας, από τη 

συλλογική άμυνα, μέχρι και τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης και άλλες 

επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων. Προέβλεπε επίσης ότι, η Συμμαχία θα 

διατηρήσει για το εγγύς μέλλον, ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών και συμβατικών 

δυνάμεων. 

Το συνοδευτικό έγγραφο του Στρατηγικού Δόγματος του 1999, με τίτλο 

«MC Οδηγίες για τη Στρατιωτική Υλοποίηση της Στρατηγικής Συμμαχίας» (MC 

400/2, 12 Φεβρουαρίου 2003), παραμένει διαβαθμισμένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ48 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το  Στρατηγικό Δόγμα του 2010, στο οποίο έχει δοθεί ο τίτλος «Ενεργή 

Συμμετοχή, Σύγχρονη Άμυνα», αποτελεί μια πολύ σαφή και ξεκάθαρη δήλωση 

σχετικά με τα βασικά καθήκοντα και τις αρχές του ΝΑΤΟ, τις αξίες του, το 

εξελισσόμενο περιβάλλον ασφαλείας και τους στρατηγικούς στόχους της 

Συμμαχίας για την επόμενη δεκαετία.  

Αφού περιγράφεται στο κείμενο το ΝΑΤΟ ως «μια μοναδική κοινότητα 

αξιών αφοσιωμένη και προσηλωμένη στις αρχές της ατομικής ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου», 

παρουσιάζει τρία βασικά έργα, τη συλλογική άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων και τη 

συνεργατική ασφάλεια. Τονίζει επίσης την αλληλεγγύη της Συμμαχίας, τη σημασία 

της διατλαντικής διαβούλευσης και την ανάγκη για συμμετοχή σε μια συνεχή 

διαδικασία μεταρρύθμισης.  

Στη συνέχεια περιγράφεται το περιβάλλον ασφάλειας της περιόδου και 

προσδιορίζονται οι δυνατότητες και οι πολιτικές, που θα τεθούν σε εφαρμογή για 

να εξασφαλιστεί ότι, η ικανότητα  διαχείρισης κρίσεων, καθώς και οι μηχανισμοί 

άμυνας και αποτροπής του ΝΑΤΟ, είναι επαρκώς εξοπλισμένοι για να 

αντιμετωπίσουν τις απειλές. Οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη 

διάδοση των βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων, την τρομοκρατία, τις 

κυβερνοεπιθέσεις και τα κεφαλαιώδους σημασίας περιβαλλοντικά προβλήματα.  

Το Στρατηγικό Δόγμα επιβεβαιώνει επίσης πώς το ΝΑΤΟ στοχεύει στην 

προώθηση της διεθνούς ασφάλειας μέσω της συνεργασίας. Αυτό θα γίνει μέσω 

της ενίσχυσης του μηχανισμού για τον έλεγχο των όπλων, τον αφοπλισμό και τις 

προσπάθειες για τη μη διάδοσή τους, δίδοντας έμφαση στην πολιτική «ανοικτών 

θυρών» της Συμμαχίας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ενισχύοντας σημαντικά 

τις συνεργασίες της με την ευρεία έννοια του όρου. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ θα 

                                            
48 North Atlantic Treaty Organization, “Strategic Concept 2010”, Last updated 03 Feb. 2012, 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics 82705.htm, (accessed November 10, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics%2082705.htm
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συνεχίσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και αλλαγής σε πολλούς τομείς της 

λειτουργίας και των δομών του.  

ΟΥΣΙΩΔΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  

Το Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ του 2010 είναι βασισμένο επάνω σε τρία 

αλληλοϋποστηριζόμενα βασικά καθήκοντα, τη Συλλογική Άμυνα, τη Διαχείριση 

κρίσεων και τη Συνεργατική Ασφάλεια.  

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Η ευρωατλαντική περιοχή βρισκόταν σε ειρήνη και η απειλή μιας 

συμβατικής επίθεσης εναντίον εδάφους του ΝΑΤΟ ήταν χαμηλή, κάτι το οποίο 

αποτελούσε από μόνο του μία ιστορική επιτυχία για τις πολιτικές προάσπισης των 

συμφερόντων της Συμμαχίας, την ευρωατλαντική ενσωμάτωση και την ενεργό 

συνεργασία στην οποία βασίστηκε το ΝΑΤΟ για περισσότερο από μισό αιώνα. 

Ωστόσο, η συμβατική απειλή δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Πολλές περιοχές και 

χώρες ανά τον κόσμο γινόταν μάρτυρες προσπαθειών απόκτησης από κάποιους 

στρατιωτικού πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων, με συνέπειες για τη διεθνή 

σταθερότητα και ασφάλεια, κάτι που εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο να 

προβλεφθεί. 

Η διάδοση των πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής 

συνιστούσε τη σοβαρότερη απειλή, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την 

παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία. Σύμφωνα με  προβλέψεις ειδικών, κατά τη 

διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, το φαινόμενο αυτό θα επιδεινώνονταν ακόμη 

περισσότερο σε μερικές από τις πιο ασταθείς περιοχές του κόσμου.  

Η τρομοκρατία επίσης συνιστούσε άμεση απειλή για την ασφάλεια των 

πολιτών των χωρών του ΝΑΤΟ, καθώς και για τη διεθνή σταθερότητα και την 

ευημερία γενικότερα. Οι εξτρεμιστικές ομάδες συνέχιζαν την εξάπλωσή τους ακόμη 

και σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη Συμμαχία, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία 

αύξανε την απειλή και τον πιθανό αντίκτυπο μιας τρομοκρατικής επίθεσης και 

φαινόταν ικανή να έχει σημαντικές παγκόσμιες επιπτώσεις στον στρατιωτικό 

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.  
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Οι κυβερνοεπιθέσεις, όλο και πιο συχνές, πιο οργανωμένες και πιο 

ζημιογόνες στις δομές των διοικήσεων, των επιχειρήσεων, οικονομιών και 

πιθανώς και στον τομέα της μεταφοράς και παροχής δικτύων και άλλων 

υποδομών ζωτικής σημασίας. Ξένοι στρατοί και υπηρεσίες πληροφοριών, το 

οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές και/ή εξτρεμιστικές ομάδες μπορούσε το 

καθένα να είναι η πηγή αυτών των επιθέσεων.  

Η ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη εξάρτηση όλων των χωρών στις 

ζωτικές επικοινωνίες και μεταφορές και τις οδούς διαμετακόμισης από τις οποίες 

εξαρτάται το διεθνές εμπόριο, η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία, απαιτούσαν 

μεγαλύτερες διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους 

ενάντια σε επιθέσεις ή απόπειρες διάσπασης ή αποσύνθεσης.   

Τέλος, και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και οι δυσκολίες στην εξεύρεση 

πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία, την κλιματική αλλαγή, 

την έλλειψη νερού και την αύξηση των ενεργειακών αναγκών, δύνανται να 

διαμορφώσουν περαιτέρω το μελλοντικό περιβάλλον ασφάλειας σε τομείς 

ενδιαφέροντος για το ΝΑΤΟ και να επηρεάσουν σημαντικά τον προγραμματισμό 

και τις επιχειρήσεις του.  

Το σύγχρονο περιβάλλον λοιπόν, περιλαμβάνει ένα ευρύ και εξελισσόμενο 

σύνολο προκλήσεων για την ασφάλεια της επικράτειας και των πληθυσμών των κ-

μ του ΝΑΤΟ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, η Συμμαχία πρέπει 

και θα συνεχίσει να εκπληρώνει αποτελεσματικά τα τρία παραπάνω βασικά 

καθήκοντα, τα οποία συμβάλλουν στη διασφάλιση των μελών της Συμμαχίας, και 

πάντα εναρμονισμένα με το διεθνές δίκαιο:  

Συλλογική άμυνα και Αποτροπή. Στο Στρατηγικό Δόγμα του 2010 

δηλώνεται κατηγορηματικά ότι, η συλλογική άμυνα είναι η μεγαλύτερη ευθύνη της 

Συμμαχίας και ότι, η αποτροπή, η οποία βασίζεται σε κατάλληλο συνδυασμό 

πυρηνικών και συμβατικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας, παραμένει ένα βασικό 

στοιχείο της συνολικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ.  

Η Συμμαχία δεν θεωρεί καμία χώρα ως αντίπαλό της. Ωστόσο, κανείς δεν 

πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητά της εάν η ασφάλεια 
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οποιουδήποτε από τα μέλη της απειλείται και αγωνίζεται ώστε να δημιουργήσει 

ένα συμπαγές και αποτελεσματικό σύνολο δυνατοτήτων προκειμένου να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε παλιά ή αναδυόμενη απειλή. Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα 

βοηθούν πάντα το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον. Αυτή η υποχρέωση παραμένει σταθερή 

και δεσμευτική.  

Το ΝΑΤΟ θα αποτρέπει και θα αμύνεται ενάντια σε κάθε απειλή με 

επιθετικό προσανατολισμό και κατά οποιασδήποτε αναδυόμενης πρόκλησης για 

την ασφάλεια, εφόσον απειλείται το θεμελιώδες δικαίωμα για ασφάλεια των 

Συμμάχων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  

Διαχείριση Κρίσεων. Το ΝΑΤΟ έχει ένα μοναδικό και ισχυρό σύνολο    

πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση όλου του 

φάσματος μιας κρίσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από συγκρούσεις. Θα 

χρησιμοποιεί ενεργά το κατάλληλο μίγμα αυτών των πολιτικών και στρατιωτικών 

μέσων ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των κρίσεων, που έχουν τη δυνατότητα 

να επηρεάσουν την Ασφάλεια της Συμμαχίας, όπου και όποτε απαιτηθεί,  πριν 

κλιμακωθούν σε συγκρούσεις. Αλλά και να σταματήσει τις συνεχιζόμενες 

συγκρούσεις όπου αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια της Συμμαχίας και να 

συμβάλει στην εδραίωση της σταθερότητας σε καταστάσεις μετά από 

συγκρούσεις.  

Τα διδάγματα, που αντλήθηκαν από τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, κυρίως στο 

Αφγανιστάν και τα Δυτικά Βαλκάνια, κατέστησαν σαφές ότι μια συνολική πολιτική 

και πολιτικοστρατιωτική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κρίσεων. Η Συμμαχία θα συμμετάσχει ενεργά και με άλλους 

διεθνείς φορείς - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κρίσεις για την ενθάρρυνση 

της συνεργασίας, ανάλυση, σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στο 

έδαφος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της 

συνολικής διεθνούς προσπάθειας. Είναι φανερό ότι, ο καλύτερος τρόπος για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων είναι να τις αποτρέψει από το να συμβούν. 

Για να είναι λοιπόν αποτελεσματική η Συμμαχία σε όλο το φάσμα της 

διαχείρισης κρίσεων, θα πρέπει: 
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 • Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, 

προκειμένου να είναι σε θέση να προβλέπει καλύτερα πότε μία κρίση μπορεί να 

συμβεί και πώς μπορεί καλύτερα να προληφθεί.  

 • Να αναπτύξει περαιτέρω το δόγμα και τις στρατιωτικές δυνατότητες 

για εκστρατευτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου επιχειρήσεων κατά 

εξεγέρσεων και σταθεροποίησης, καθώς και εργασιών ανακατασκευής. 

 • Να διαμορφώσει μία κατάλληλη, αλλά απλή δυνατότητα πολιτικής 

διαχείρισης των κρίσεων, προκειμένου να μπορεί να διασυνδέεται πιο 

αποτελεσματικά με τους εταίρους των πολιτικών φορέων, χτίζοντας επάνω στα 

διδάγματα, που εξήχθησαν από τις Νατοϊκές επιχειρήσεις. 

 • Να ενισχύσει έναν ολοκληρωμένο πολιτικοστρατιωτικό σχεδιασμό σε 

όλο το φάσμα της κρίσης. 

 • Να αναπτύξει την ικανότητα να εκπαιδεύει και να εξελίσσει τις 

τοπικές δυνάμεις στις ζώνες κρίσης, έτσι ώστε οι τοπικές αρχές είναι σε θέση, το 

συντομότερο δυνατό, να διατηρούν την ασφάλεια χωρίς τη διεθνή βοήθεια. 

 • Να εντοπίζει και να εκπαιδεύει ειδικούς πολίτες από τα κράτη μέλη, οι 

οποίοι θα είναι άμεσα διαθέσιμοι για ταχεία ανάπτυξη από τους Συμμάχους για 

επιλεγμένες αποστολές, και να μπορούν να εργαστούν και να συνεργαστούν με το 

στρατιωτικό προσωπικό και με ειδικευμένους πολίτες από τις συνεργαζόμενες 

χώρες και θεσμούς. 

 • Να διευρύνει και να εντείνει τις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των 

Συμμάχων, αλλά και με τους εταίρους, ακόμη και σε τακτική βάση και να 

ασχολείται με όλα τα στάδια μιας κρίσης - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά αυτής. 

Συλλογική Ασφάλεια. Το τελευταίο μέρος του  Στρατηγικού Δόγματος του 

2010 επικεντρώνεται στην προώθηση της διεθνούς ασφάλειας μέσω της 

συνεργασίας. Στη βάση αυτής της συνεργασίας βρίσκεται η αρχή της επιδίωξης για 

ασφάλεια στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο των δυνάμεων.  
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Η Συμμαχία επηρεάζεται και μπορεί να επηρεάσει πολιτικές εξελίξεις, αλλά 

και εξελίξεις που άπτονται θεμάτων ασφάλειας ακόμη και πέρα από τα σύνορά 

της. Θα συμμετάσχει ενεργά για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, μέσω της 

συνεργασίας με τις άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας ενεργά 

στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, στη μη διάδοσή τους και στον αφοπλισμό, και 

τηρώντας την πόρτα για να ένταξη στη Συμμαχία ανοιχτή σε όλες τις ευρωπαϊκές 

δημοκρατίες, που πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. 

 Έλεγχος των όπλων, αφοπλισμός και η μη διάδοση 

 Ο έλεγχος των όπλων, ο αφοπλισμός και η μη διάδοση των 

πυρηνικών όπλων θα συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και 

θα πρέπει το αίσθημα ασφαλείας για όλα τα μέλη της Συμμαχίας να παραμένει 

αμείωτο. Η Συμμαχία θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της στην ενίσχυση του 

ελέγχου των εξοπλισμών και στην προώθηση του αφοπλισμού τόσο των 

συμβατικών όπλων όσο και των όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και για τη μη 

διάδοσή τους. 

 Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και τις αλλαγές, που επήλθαν 

στο περιβάλλον ασφαλείας, έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των πυρηνικών 

όπλων, που  βρίσκονται στο έδαφος της Ευρώπης, αλλά και η εξάρτηση της 

Συμμαχίας από τα πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο της στρατηγικής της. 

 Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι, είναι αποφασισμένο να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τον έλεγχο των συμβατικών όπλων, κάτι το οποίο θα προσφέρει 

προβλεψιμότητα, διαφάνεια και το μέσο με το οποίο θα συγκρατηθούν οι 

εξοπλισμοί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο με σκοπό τη δημιουργία 

σταθερότητας. Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να ληφθούν γενναίες εθνικές 

αποφάσεις σχετικά με τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό, που μπορεί να 

έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια όλων των μελών της Συμμαχίας. Και γι’ αυτό 

δεσμεύτηκε το ΝΑΤΟ στη διατήρηση και ανάπτυξη όπου κι αν απαιτηθεί, 

κατάλληλων διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμμάχων για τα θέματα αυτά. 
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 Πολιτική «Ανοικτών Θυρών»49 

 Η διεύρυνση του NATO έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των 

Συμμάχων. Η προοπτική της περαιτέρω διεύρυνσης και το πνεύμα της 

συνεργασίας για την ασφάλεια έχουν προάγει τη σταθερότητα στην Ευρώπη 

γενικότερα. Ο στόχος είναι και γι’ αυτό παραμένει «η πόρτα» του ΝΑΤΟ ανοιχτή, η 

ενσωμάτωση στη Συμμαχία όλων των ευρωπαϊκών χωρών, που συμμερίζονται τις 

αξίες της, οι οποίες είναι πρόθυμες και είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες και 

τις υποχρεώσεις του μέλους και η ένταξη των οποίων μπορεί να συμβάλει στην 

κοινή ασφάλεια και σταθερότητα. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η προώθηση της ευρωατλαντικής ασφάλειας επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα 

από ένα ευρύ δίκτυο σχέσεων με συνεργαζόμενες χώρες και οργανισμούς σε όλο 

τον κόσμο, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην επιτυχία των θεμελιωδών 

αρχών του ΝΑΤΟ. Μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με τους εταίρους η 

Συμμαχία στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, στην υπεράσπιση των 

αξιών στις οποίες βασίζεται, καθώς και στην προετοιμασία των ενδιαφερομένων 

κρατών για την ένταξή τους σε αυτή. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στην 

αμοιβαιότητα οφέλους και σεβασμού. 

Μία από τις βασικές πτυχές της προσέγγισης συνεργασίας της Συμμαχίας 

για την ασφάλεια είναι η συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών που δεν 

ανήκουν σε αυτό, καθώς και με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Το παρόν 

Στρατηγικό Δόγμα απεικονίζει μια πιο περιεκτική, ευέλικτη και ανοικτή σχέση με 

τους εταίρους της Συμμαχίας σε όλο τον κόσμο και τονίζει την επιθυμία του να 

ενισχύσει τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ). Επιδιώκει επίσης μια πραγματική στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία και 

                                            
49 Η «πόρτα» του ΝΑΤΟ παραμένει ανοιχτή σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, η οποία είναι σε θέση 

να αναλάβει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του μέλους και να συμβάλει στην ασφάλεια του 
ευρωατλαντικό χώρο. Από το 1949, οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αυξηθεί από 12 σε 28, μέσω 
έξι γύρων διεύρυνσης. Επί του παρόντος, τέσσερις χώρες εταίροι έχουν δηλώσει επιθυμία για 
ένταξη στη Συμμαχία: Το Μαυροβούνιο, το οποίο είναι »προ των Πυλών», η Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, η Γεωργία, και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
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επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να αναπτύξει σχέσεις με τις χώρες της Μεσογείου 

και της περιοχή του Κόλπου.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΤΟ – ΟΗΕ 

Στο Στρατηγικό Δόγμα του 2010 επιβεβαιώθηκε ότι, η συνεργασία μεταξύ 

ΝΑΤΟ και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζει να συμβάλει ουσιαστικά στην 

ασφάλεια των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Η Συμμαχία στοχεύει στην 

εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου και της πρακτικής συνεργασίας με τον ΟΗΕ, 

όπως ορίζεται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ, που 

υπογράφηκε το 2008, μεταξύ άλλων μέσω:  

•  Της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτελείων. 

•   Της πιο τακτικής πολιτικής διαβούλευσης. 

•  Της ενίσχυσης της πρακτικής συνεργασίας στη διαχείριση 

κρίσεων, όπου και οι δύο οι οργανισμοί εμπλέκονται. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΤΟ – ΕΕ 

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και κατεγράφησαν στο κείμενο του 

Στρατηγικού Δόγματος του 2010, πέραν των παραπάνω, μία ενεργή και 

αποτελεσματική ΕΕ συμβάλλει στη συνολική ασφάλεια της ευρωατλαντικής 

περιοχής. Ως εκ τούτου, η ΕΕ αποτελεί έναν μοναδικό και σημαντικό εταίρο για το 

ΝΑΤΟ. Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται την πλειονότητα των μελών τους και όλα τα 

μέλη των δύο οργανισμών μοιράζονται κοινές αξίες. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τη 

σημασία μιας ισχυρότερης και πιο ικανής ευρωπαϊκής άμυνας. 

Η Συνθήκης της Λισαβόνας αποτέλεσε την αφετηρία, η οποία παρείχε το 

πλαίσιο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ για την αντιμετώπιση κοινών 

προκλήσεων ασφαλείας. Στις διαβουλεύσεις κλήθηκαν οι Σύμμαχοι, που δεν 

ανήκουν στην ΕΕ να συμβάλουν στις προσπάθειες αυτές. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ 

μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΤΟ - ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 

ΗΠΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ50 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ΝΑΤΟ άρχισε το άνοιγμα προς τη Ρωσία το 1990. Κατά τη διάρκεια των 

επόμενων δύο δεκαετιών, η Συμμαχία πρότεινε στη Ρωσία μια άνευ 

προηγουμένου σειρά πρωτοβουλιών εταιρικής σχέσης και δραστηριότητες 

πρακτικής συνεργασίας έναντι των κοινών προκλήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, το 

Μάρτιο του 2014 σε απάντηση στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας εναντίον της 

Ουκρανίας, το ΝΑΤΟ ανέστειλε την πρακτική συνεργασία με τη Ρωσία. Την ίδια 

στιγμή ωστόσο, έχει διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μαζί της. 

1990: ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ: «ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ» 

Στις 5 και 6 Ιουλίου του 1990, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο 

πρότεινε στις χώρες του τότε Συμφώνου της Βαρσοβίας σε κοινή δήλωση στην 

οποία ανέφεραν ότι: 

«Δεν είμαστε πλέον αντίπαλοι και επαναβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να 

απέχουμε από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της 

πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους ". 

Σε αυτό το πνεύμα, η Συμμαχία προσκάλεσε τον πρόεδρο Gorbachev και 

τους εκπροσώπους των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να 

συμμετάσχουν στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Η Διακήρυξη του Λονδίνου τόνισε 

την ανάγκη για σύναψη συμφωνιών, ελέγχου των εξοπλισμών και μείωσης της 

εξάρτησης από τα πυρηνικά όπλα μετά την πλήρη αποχώρηση των σοβιετικών 

δυνάμεων από τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Διακήρυξη 

                                            
50 North Atlantic Treaty Organization, “NATO-Russia Relations: The Background”, Last 

updated May. 2016, http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/ 
20160518_1605-backgrounder_nato-russia_en.pdf, (accessed November 23, 2016). 

 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/%2020160518_1605-backgrounder_nato-russia_en.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/%2020160518_1605-backgrounder_nato-russia_en.pdf
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επισημαίνει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ για έναρξη μιας ριζικής 

μεταμόρφωσης και τη συνεργασία με όλες τις χώρες της Ευρώπης για τη 

δημιουργία διαρκούς ειρήνης στην ήπειρο. 

1994: Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

Τον Ιούνιο του 1994, η Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα, που εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα του ΝΑΤΟ «Σύμπραξη για την Ειρήνη» (PfP), ένα πρόγραμμα 

πρακτικής διμερούς συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών-εταίρων. Στη 

Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών ορίζονται οι στόχοι της PfP και η 

επέκταση και εντατικοποίηση της πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας στην 

Ευρώπη, αυξάνοντας τη σταθερότητα, τη μείωση των απειλών για την ειρήνη και 

την οικοδόμηση ενίσχυσης των σχέσεων μέσω της «προώθησης του πνεύματος 

της πρακτικής συνεργασίας και της δέσμευσης των δημοκρατικών αρχών, που 

στηρίζουν τη Συμμαχία».  

1997: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Στις 27 Μαΐου του 1997, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και ο Πρόεδρος Boris Jelzin 

υπέγραψαν την Ιδρυτική Πράξη του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NATO-Russia 

Council, NRC), εκφράζοντας την αποφασιστικότητά τους να «χτίσουν μαζί μια 

διαρκή και συνολική ειρήνη στην ευρωατλαντική περιοχή στις αρχές της 

δημοκρατίας και της συνεργασίας για την ασφάλεια.» Η Πράξη έθεσε το στόχο της 

συνεργασίας σε τομείς όπως, η διατήρηση της ειρήνης, ο έλεγχος των όπλων, η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών και η πυραυλική άμυνα. 

Στην Ιδρυτική Πράξη, το ΝΑΤΟ και η Ρωσία συμφώνησαν να βασίσουν τη 

συνεργασία τους με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών 

ελευθεριών, αποφεύγοντας την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον του άλλου ή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους, με σεβασμό στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και 

την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών και στο εγγενές δικαίωμά τους να 

επιλέγουν τα μέσα για να εξασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια, καθώς επίσης και 

 στη πρόληψη των συγκρούσεων και επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα. 
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2002-2008: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ 

Στις 28 Μαΐου του 2002 στη Ρώμη, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος της 

Ρωσίας Vladimir Putin υπέγραψαν τη δήλωση, «Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας: Μια νέα 

Ποιότητα» θέτοντας το Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στη βάση της συναίνεσης 

ισότιμων μελών. Η Ρωσία ήταν ο μόνος εταίρος του ΝΑΤΟ, στον οποίο δόθηκε μια 

τέτοια προνομιακή εταιρική σχέση. Το ΝΑΤΟ και η Ρωσία διακήρυξαν το άνοιγμα 

μιας νέας σελίδας στις σχέσεις τους με στόχο την «ενίσχυση της ικανότητάς μας να 

συνεργαστούμε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να σταθούμε μαζί έναντι των 

κοινών απειλών και των κινδύνων για την ασφάλειά μας.» Το Συμβουλίου ΝΑΤΟ-

Ρωσίας οδήγησε σε στενότερη συνεργασία σε τομείς όπως η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, η διαχείριση κρίσεων, ο έλεγχος των όπλων και η πυραυλική 

άμυνα. Το ΝΑΤΟ και η Ρωσία συνεργάστηκαν για να υποστηρίξουν την αποστολή 

της ISAF στο Αφγανιστάν. Το κοινό έργο περιελάμβανε μέριμνα από πλευράς της 

Ρωσίας για τις οδούς διαμετακόμισης της ISAF, καθώς και της καταπολέμησης 

των ναρκωτικών μέσω της εκπαίδευσης αστυνομικών και τελωνειακών υπαλλήλων 

από την περιοχή. 

2008: Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Το ΝΑΤΟ εξέλαβε τη στρατιωτική δράση της Ρωσίας στη Γεωργία ως μία 

πράξη «δυσανάλογη και ασύμβατη προς τον ειρηνευτικό της ρόλο, καθώς και 

ασυμβίβαστη με τις αρχές της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, όπως αυτές  

ορίστηκαν στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στην Ιδρυτική Πράξη του Συμβουλίου 

ΝΑΤΟ-Ρωσίας και στη Διακήρυξη της Ρώμης». 

Κατά τη σύνοδο κορυφής στο Στρασβούργο και στο Κίελο στις 4 Απριλίου 

του 2009, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναγνώρισαν ότι υπάρχουν διαφωνίες με τη Ρωσία 

για το θέμα της Γεωργίας, αλλά αποφάσισαν να ξαναρχίσουν τη συνεργασία σε 

πρακτικό και πολιτικό επίπεδο. Εξέφρασαν επίσης ετοιμότητα για επανεργοποίηση 

του Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας προκειμένου αυτό να καταστεί ένα πιο 

αποτελεσματικό μέσο για τη συνεργασία. 
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2010-2014: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

της Συνόδου Κορυφής της Λισαβόνας το Νοέμβριο του 2010, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ 

και ο τότε πρόεδρος της Ρωσίας  Dmitri Medvedev, συμφώνησαν να ξεκινήσουν 

μια νέα φάση της συνεργασίας προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με βάση τους στόχους και τις αρχές της Ιδρυτικής 

Πράξης και τη Διακήρυξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας στη Ρώμη. 

Το ΝΑΤΟ τήρησε τη δέσμευσή του για συνεργασία. Η Συμμαχία κάλεσε τη 

Ρωσία να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας για την πυραυλική άμυνα. Το 

ΝΑΤΟ και η Ρωσία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία κατά της 

τρομοκρατίας και της πειρατείας. Στα επόμενα χρόνια, συνεργάστηκαν για την 

καταπολέμηση της πειρατείας και των ασκήσεων διάσωσης υποβρυχίων και 

συζήτησαν μια κοινή στρατιωτική αποστολή για να βοηθήσουν στην απόσυρση 

των χημικών όπλων της Συρίας εντός του 2013 και στις αρχές του 2014. 

2014-2016: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Το Μάρτιο του 2014, η Ρωσία παράνομα και αθετώντας τις υποσχέσεις της 

προσαρτά την Κριμαία, η οποία αποτελούσε μέρος του κυρίαρχου εδάφους της 

Ουκρανίας. Ως απάντηση, οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να 

αναστείλουν κάθε πρακτική πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία, 

την 1η Απριλίου του 2014. Από τότε, η Ρωσία συνέχισε τις επιθετικές ενέργειες 

κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς και εσκεμμένης 

αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, η συνεργασία 

ΝΑΤΟ-Ρωσίας παραμένει σε αναστολή. Ωστόσο, οι δίαυλοι διαλόγου παραμένουν 

ανοικτοί. Το NRC συνεδρίασε τέσσερις φορές από την αναστολή της συνεργασίας, 

με πιο πρόσφατη, αυτή της 13ης Ιουλίου του 2016. Ο Γενικός Γραμματέας και 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, επίσης έχουν τακτικές συναντήσεις με Ρώσους 

ομολόγους τους.  

Στις Συνόδους Κορυφής της Ουαλίας και της Βαρσοβίας, το Σεπτέμβριο του 

2014 και τον Ιούλιο του 2016, αντίστοιχα, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων 

του ΝΑΤΟ κατέστησαν σαφές ότι, η φύση των σχέσεων της Συμμαχίας με τη 
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Ρωσία και η φιλοδοξία για εταιρική σχέση, θα εξαρτάται από τη σαφή και 

εποικοδομητική αλλαγή των δράσεων της Ρωσίας, που θα αποδεικνύει τη 

συμμόρφωσή της με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες 

της. 

Μέχρι τότε, κατέστη σαφές ότι, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη κατάσταση. Παρόλα αυτά, οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν 

ανοιχτοί. «Μιλώντας με τη Ρωσία, μας επιτρέπει να μεταφέρουμε με σαφήνεια τις 

θέσεις μας, και η κρίση της Ουκρανίας είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα μας. Οι 

σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν ανοιχτοί για τακτικές ή περιοδικές συναντήσεις 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, επικεντρωμένοι σε έναν ουσιαστικό 

διάλογο με τη Ρωσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αποφυγή παρεξηγήσεων, 

λανθασμένων υπολογισμών και ακούσιας κλιμάκωσης, αυξάνοντας παράλληλα τη 

διαφάνεια και την προβλεψιμότητα», μου ανέφερε σημαντικό στέλεχος της 

Συμμαχίας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχα μαζί του.  

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ51 

Με την αμερικανική οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμούς χελώνας και με 

την αίσθηση ότι τα ευρωπαϊκά έθνη δεν παίρνουν στα σοβαρά τις προκλήσεις για 

την ασφάλειά τους, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι, οι Αμερικανοί θα 

μπορούσαν να αμφισβητήσουν την χρησιμότητα της υποστήριξης τους στο ΝΑΤΟ 

και τις ξένες στρατιωτικές βάσεις. Ωστόσο, αντί να βλέπουν το στρατό τους ως 

έναν παγκόσμιο χωροφύλακα, πρέπει να καταλάβουμε γιατί είναι προς το 

συμφέρον της Αμερικής να διατηρήσει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη και να 

διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ θα παραμένει ισχυρό. 

Το σημερινό κλίμα του «μη παρεμβατισμού» έχει εν μέρει τις ρίζες του στο 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν η Σοβιετική Ένωση υποχώρησε και οι ΗΠΑ 

αναδείχθηκαν ως η μόνη παγκόσμια δύναμη. Μετά την πτώση του Τείχους του 

Βερολίνου, η Προεδρία του Bill Clinton έκρινε σκόπιμο να ξεκινήσει μια 

προσπάθεια μείωσης του στρατιωτικού δυναμικού προκειμένου να μειώσει το 

                                            
51 Brian Slattery,” Why European Security Matters to America”, Providence, Last updated 

https://providencemag.com/2016/05/european-security-matters-america,  (accessed November 28, 
2016). 

https://providencemag.com/2016/05/european-security-matters-america
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εθνικό έλλειμμα. Η απόφαση αυτή βοήθησε να δώσει το στίγμα ότι, ο στρατός των 

ΗΠΑ θα μπορούσε να εμπλέκεται λιγότερο με τις υποθέσεις του υπόλοιπου 

κόσμου. 

Αν και αυτό το συναίσθημα άλλαξε στον απόηχο των επιθέσεων της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001, η αντίληψη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στο εξωτερικό 

αποτελούσαν κατάλοιπα του Ψυχρού Πολέμου παρέμεινε. Αν και ο 

προϋπολογισμός του Υπουργείο Άμυνας αυξήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες των δεσμεύσεων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, η πολιτική που 

ακολουθήθηκε για την περίπτωση της Ευρώπης ήταν η όσο το δυνατό μείωση του 

δυναμικού στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο στρατός έκλεισε 

κάποιες βάσεις στην Ευρώπη, καθώς και τις εγκαταστάσεις της στο Keflavik της 

Ισλανδίας, όπου οι ΗΠΑ λειτουργούσαν για σχεδόν μισό αιώνα και έκλεισαν το 

2006, προκειμένου να μεταφέρει το υλικό στη Μέση Ανατολή. Το κλείσιμο αυτό 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιορισμού των πόρων, που δαπανούνταν 

για το στρατό την εποχή εκείνη . 

Αν και ο Obama τάχθηκε αρχικά εναντίων του κλεισίματος αυτών των 

εγκαταστάσεων στην ευρωπαϊκή επικράτεια, τελικά έδωσε περισσότερη ώθηση 

προς αυτήν την κατεύθυνση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων 

ενεργειών, όπως το επιτυχημένο κλείσιμο των δύο Ταξιαρχιών στη Γερμανία το 

2013. Ακριβώς όπως το 2006 με το κλείσιμο της ισλανδικής βάσης, έτσι και στην 

περίπτωση της Γερμανίας, οι Αμερικανοί δεν οδηγήθηκαν σε αυτές τις αποφάσεις 

λόγω Στρατηγικών επιλογών, αλλά εξαιτίας οικονομικών προκλήσεων τις οποίες 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει ολόκληρη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Οι συνέπειες της μείωσης της παρουσίας της Αμερικής στην Ευρώπη έχουν 

γίνει ήδη ανησυχητικά αντιληπτές. Η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας συχνά 

πετάει κοντά ή ακόμα και εντός του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ και έχουν ήδη 

ξεκινήσει υποβρύχιες περιπολίες στο Βόρειο Ατλαντικό με συχνότητα, που δεν 

έχουμε δει από τον Ψυχρό Πόλεμο και μετά. Η απόσυρση των ΗΠΑ από 

σημαντικές ευρωπαϊκές δεσμεύσεις έχει δώσει το στίγμα ότι, πλέον οι ΗΠΑ 

ενδιαφέρονται λιγότερο από ό, τι στο παρελθόν για τη Συμμαχία. 
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Η Ρωσία του V. Putin επιδιώκει να διαβρώσει την ενότητα της Ευρώπης και 

των ΗΠΑ. Αν και είναι απίθανο ότι θα επιτεθεί άμεσα σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ, 

η αποδυνάμωση της συμμαχίας θα είναι ένα κέρδος για τον ίδιο, ο οποίος 

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την άσκηση επιρροής στα σύνορά του. Δεν αποτελεί 

έκπληξη, ότι είναι ένα από τα έθνη, που κάνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο 

στρατό τους. Ενώ οι ΗΠΑ ωφελούνται από αυτή την ολοένα και μεγαλύτερη 

δέσμευση για ασφάλεια, είναι γεγονός ότι, δεν προτίθενται να αντιμετωπίσουν μια 

τέτοια στρατιωτική δύναμη μόνοι τους, η οποία αποτελεί και το σημαντικότερο 

λόγο για τον οποίο το ΝΑΤΟ παραμένει ζωτικής σημασίας. Δεν αποτελεί 

οικονομική ή ιδεολογική προτεραιότητα για τη Αμερική να αρνηθεί να ενεργήσει, 

όσο η Ρωσία προσπαθεί να οξύνει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και να αποδυναμώσει 

την ήπειρο. 

Αλλά γιατί θα πρέπει η αναταραχή στην Ευρώπη να απασχολεί τις ΗΠΑ, εφ' 

όσον αυτές δεν ενδιαφέρονται να επεκταθούν πέρα από τον Ατλαντικό; Εάν, όπως 

κάποιοι πρότειναν, ο στρατός των ΗΠΑ είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο 

παρέχει κάθε νομιμότητα, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συμμαχία; Στην 

πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί οικονομικοί, πολιτιστικοί και λόγοι ασφάλειας, 

για τους οποίους η Ευρώπη παραμένει ίσως ο πιο σημαντικός εταίρος από 

στρατηγικής πλευράς για την Αμερική. Από οικονομικής άποψης, η ΕΕ αποτελεί 

τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ. Η Ευρώπη παραμένει επίσης στενά 

συνδεδεμένη σε πολιτιστικό επίπεδο με τις ΗΠΑ, μέσω των κοινών αξιών της 

ατομικής ελευθερίας, του δημόσιου λόγου και της οικονομίας της αγοράς. Η 

αναζωπύρωση της κρίσης Ρωσίας-Ευρώπης είναι μια κρίση, την οποία οι ΗΠΑ 

πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην 

Ευρώπη είναι η γειτνίασή της με τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική και Νότια Ασία, και 

τη Βόρεια Αφρική. Στην πραγματικότητα, ο στρατός των ΗΠΑ έχει σχεδιάσει να 

αναπτύξει μια δύναμη επιπέδου Ταξιαρχίας σε όλη την Ανατολική Ευρώπη για να 

αποτρέψει την όποια πιθανή ενέργεια εκ μέρους της Ρωσίας και προσπαθεί να 

ενεργοποιήσει και πάλι τη βάση στην Ισλανδία για να καταστήσει περισσότερο 

δυνατή την επαγρύπνηση λόγω της αυξημένης ναυτικής δραστηριότητας της 

Ρωσίας.  
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Το μακροπρόθεσμο κόστος μιας αποδυναμωμένης Ευρώπης υπερβαίνει 

κατά πολύ το κόστος των επενδύσεων του στρατού, που στόχο θα έχει την 

υπεράσπιση των συμφερόντων της πέρα από τον Ατλαντικό. Η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το ΝΑΤΟ, ενώ εξετάζεται το 

ενδεχόμενο επίσης μια επιστροφής σε μεγαλύτερο βαθμό της στρατιωτικής 

παρουσίας της στην Ευρώπη, προκειμένου η διασφάλιση της οικονομικής 

ελευθερίας, των δημοκρατικών αξιών και της ασφάλειας των ευρωπαίων και 

αμερικανών πολιτών να μην τεθεί περαιτέρω σε κίνδυνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ 

ΣΤΑΡΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μία φορά κάθε δύο χρόνια διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην 

οποία μετέχουν οι Αρχηγοί των Κρατών-Μελών της Συμμαχίας, δηλαδή Πρόεδροι 

και Πρωθυπουργοί. Ο κύριος σκοπός μιας Συνόδου Κορυφής είναι η συζήτηση 

των Αρχηγών, επί των θεμάτων που απασχολούν τη Συμμαχία και η λήψη 

αποφάσεων επί των σημαντικότερων εξ’ αυτών. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά σημεία και αποφάσεις, οι 

οποίες λήφθηκαν κατά τις τρεις τελευταίες Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ, που 

έλαβαν χώρα μετά τη διατύπωση και υιοθέτηση του τελευταίου Στρατηγικού 

Δόγματος της Συμμαχίας στη Λισαβόνα το 2010, ήτοι της Συνόδου στο Σικάγο το 

2012, στην Ουαλία το 2014 και στη Βαρσοβία το 2016.  

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΙΚΑΓΟ52 

 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Σύνοδος Κορυφής του Σικάγο, η οποία διεξήχθη στις 20 και 21 Μαΐου του 

2012, θεωρήθηκε από πολλούς ίσως η πιο σημαντική μέχρι εκείνη τη στιγμή, στην 

ιστορία της Συμμαχίας. Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν περίπου πενήντα 

ηγέτες από χώρες όλου του κόσμου, έγινε σαφές ότι, το ΝΑΤΟ μετατρέπεται από 

έναν αμυντικό οργανισμό, σε ένα πολιτικό περιφερειακό ή το ορθότερο, παγκόσμιο 

οργανισμό για την Άμυνα και την Ασφάλεια. 

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ53 

Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για την οικονομική άνοδο καθώς και 

την στρατιωτική ισχύ Κίνας και Β. Κορέας, καθώς και τη Ρωσο-Κινεζική 

στρατιωτική συνεργασία (Σύμφωνο Σαγκάης) μετατοπίζουν διαρκώς το βάρος της 

                                            
52 North Atlantic Treaty Organization, “Chicago Summit Declaration”, Last updated 20 May. 

2012, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en, (accessed 
December 08, 2016). 

53 Παναγόπουλος Σ. Αντιστράτηγος ε.α., “ 63η Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ”, ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ., 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t68/t68_05.html, (accessed December 28, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t68/t68_05.html
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προσοχής τους προς τον Ειρηνικό, εξ’ ου και η στενή συνεργασία με Ιαπωνία, Ν. 

Κορέα, Ν. Ζηλανδία και Αυστραλία, ενώ καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για 

τη σταθεροποίηση του Πακιστάν, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. 

Τα οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, 

που λόγω της κρίσης περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους αμυντικούς 

προϋπολογισμούς τους. Το κενό αυτό οι ΗΠΑ δεν δύνανται να το καλύψουν. Έτσι 

στα συμπεράσματα της Συνόδου αναφέρεται σαφώς ότι «το κόστος αναπτύξεως 

δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ αφορούν κάθε έθνος για τις δικές του 

δυνάμεις», ενώ οι στόχοι αποκτήσεως συγκεκριμένων δυνατοτήτων από όλους 

μετατοπίζεται το 2020. Περαιτέρω η ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων θα 

επιτευχθεί μέσω της Έξυπνης Αμύνης (Smart Defence), που δεν είναι τίποτε 

περισσότερο από τη συνεργασία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην ανάπτυξη 

κοινών ικανοτήτων-δυνατοτήτων. 

Τα θέματα με τη Ρωσία παρουσίασαν στασιμότητα λόγω της 

Αντιβαλλιστικής Ασπίδας και όχι μόνο. Συμπληρωματικά αναφέρθηκε ότι 

συνεχίζεται το «Μoratorium» για τη Συνθήκη CFE από το 2007 λόγω της 

καταγγελίας της Μόσχας και τη μη αναθεώρηση της Συνθήκης ώστε να 

αντιμετωπισθούν οι αλλαγές που έγιναν στην Αν. Ευρώπη και σε βάρος της 

Ρωσίας, καθώς και η προσπάθεια ένταξης στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας και της 

Γεωργίας. 

Τα προγράμματα PfP, Μεσογειακού Διαλόγου, Πρωτοβουλίας 

Κωνσταντινούπολης του 2004 και 2011 συνεχίζονται έτσι ώστε το ΝΑΤΟ ως 

Οργανισμός να έχει περισσότερες επιλογές χωρίς να είναι αναγκαίο όλες οι χώρες 

των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων να γίνουν πλήρη μέλη του. 

Στο θέμα ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όπως το 

Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία φάνηκε ότι, υπάρχει δρόμος ακόμη, 

ενώ δεν τέθηκε καθόλου το θέμα του Κοσσόβου. Η πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας όμως φάνηκε ότι πληροί τα κριτήρια τα τεθέντα από 

το ΝΑΤΟ, πλην όμως η απόφαση του Βουκουρεστίου του 2008, δηλαδή πρώτα 

επίλυση της διαφοράς για την ονομασία με την Ελλάδα και μετά ένταξη, παρέμεινε 

ενεργή και επαναλήφθηκε και στα συμπεράσματα της Συνόδου αυτής. 
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Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων αποτελεί Ελληνικό Εθνικό ζήτημα και 

δικαίως. Η ηγεσία των Σκοπίων συνεπικουρούμενη από Τουρκία και Σλοβενία (και 

λίγο από Ηνωμένο Βασίλειο), απέτυχε στην προσπάθειά της. Αυτό δεν είναι 

βέβαιο ότι θα συμβεί και στο μέλλον οπότε θα ανοίξει και ο κύκλος και για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου). Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει ό, τι απαιτείται ώστε τα 

Σκόπια να φρονηματισθούν και να συμβιβασθούν. 

Τέλος, σε ότι αφορά στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν εμμέσως πλην σαφώς 

αποτέλεσαν μία λύση πριν καταδειχθεί η αποτυχία του εγχειρήματος, καθώς οι 

συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατέστησαν σαφές ότι, κατ΄ ελάχιστο οι 

στόχοι των ΗΠΑ και της Συμμαχίας δεν είχαν επιτευχθεί. 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ54 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2014 οι Αρχηγοί των Κρατών-Μελών του ΝΑΤΟ 

συναντήθηκαν στην Ουαλία. Πλέον των παραπάνω, προσκλήθηκαν να 

συμμετάσχουν στη Συνδιάσκεψη και κράτη-εταίροι της Συμμαχίας, όπως επίσης 

και εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Αντίθετα, δεν έλαβε πρόσκληση η Ρωσική Ομοσπονδία, υπό το φως της 

κρίσης στην Ουκρανία και της υποβάθμισης των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας από 

πλευράς Συμμαχίας. Στις 5 Σεπτεμβρίου υπεγράφη και δόθηκε στη δημοσιότητα η 

Διακήρυξη της Ουαλίας.  

Η Κρίση στην Ουκρανία και η δράση της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» 

στα σύνορα Ιράκ-Συρίας ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν περισσότερο τις 

συναντήσεις. Σχετικά με την Ουκρανία, οι «υβριδικές επιχειρήσεις» ρωσικών 

στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και η ευκολία και η ταχύτητα ανάπτυξης αυτών, 

έχουν σημάνει συναγερμό στο Δυτικό στρατόπεδο. Σύμφωνα με δηλώσεις πολλών 

                                            
54 North Atlantic Treaty Organization, “Wales Summit Declaration”, Last updated 05 Sep. 

2014, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm, (accessed December 10, 
2016).; Ιωάννης-Μάριος Τσάλτας, Νικόλαος Αγγελής, “Η Συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Ουαλία και 
τα αποτελέσματά της”, Idis. http://www.idis.gr/wp-content/uploads.html (accessed December 02, 
2016).  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://www.idis.gr/wp-content/uploads.html
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ηγετών αλλά και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι πρόσφατες ενέργειες της 

Ρωσίας (προσάρτηση της Κριμαίας, στήριξη ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία 

αλλά και επιχειρήσεις ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή) έχουν μεταβάλλει τη 

στρατηγική κατάσταση στην Ευρώπη και αναθεωρούν τις σχέσεις, που μπορεί να 

έχει η Δύση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Σχετικά με τη δράση του «Ισλαμικού Κράτους», τα συμμαχικά κράτη 

φαίνεται να έχουν θορυβηθεί αρκετά από το εύρος των δυνατοτήτων, τη 

βαρβαρότητα των ενεργειών και τη σημαντική χρηματοδότηση της τρομοκρατικής 

αυτής οργάνωσης. Κατέστη σαφές πως, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής της είναι η 

χρήση βίας, ενώ ήδη δημιουργείται συνασπισμός κρατών τα οποία θα 

αξιολογήσουν επιλογές, όπως η χρήση αεροπορικών χτυπημάτων ακριβείας 

θέσεων της οργάνωσης. Παράλληλα, η Συμμαχία ανανεώνει την εταιρική της 

σχέση με την κυβέρνηση του Ιράκ και δηλώνει πως, θα παρέχει έμπρακτη 

υποστήριξη εφόσον κάτι τέτοιο της ζητηθεί. 

Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια του ΝΑΤΟ και οι 

αναδυόμενες προκλήσεις, οδήγησαν τους ηγέτες των κρατών και κυβερνήσεων 

των χωρών-μελών να υιοθετήσουν μια σειρά αποφάσεων στη σύνοδο κορυφής με 

στόχο τη διασφάλιση της ετοιμότητας της Συμμαχίας απέναντι σε αυτές. Βασικοί 

στόχοι αποτέλεσαν η ασφάλεια στα ανατολικά σύνορα και ο κατευνασμός των 

ανησυχιών αρκετών κρατών-μελών στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ενέκρινε το 

Σχέδιο Ετοιμότητας Δράσης (Readiness Action Plan – RAP). Το σχέδιο αυτό 

παρέχει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων, που αναδύονται από τις στρατηγικές πολιτικές και την 

επιθετικότητα που υιοθετεί η Ρωσία και των απειλών που προέρχονται από το 

χώρο της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Το σχέδιο διατηρεί τη συνεχή 

παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική περιφέρειά του, ενδυναμώνοντας τη 

συλλογική άμυνα και τη δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης σε κρίσεις που 

ξεσπούν στην περιοχή. Η συνεχής στρατιωτική παρουσία σε έδαφος, αέρα και 

θάλασσα, που θα είναι μόνιμη αλλά κυλιόμενη, εξασφαλίζει την αποτρεπτική ισχύ 

της Συμμαχίας απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις ασφαλείας. 
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Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας δύναμης εξαιρετικά 

ταχείας αντίδρασης (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), που θα έχει 

την δυνατότητα να αναπτυχθεί μέσα σε μόλις 48 ώρες, με στόχο να ανταποκριθεί 

και να αντιμετωπίσει κάθε δυνητικό κίνδυνο, που θα απειλεί τα μέλη της Συμμαχίας 

στην περιφέρειά της. Η δύναμη θα αποτελείται από αρκετές χιλιάδες άνδρες, που 

θα δρουν από το έδαφος με παράλληλη υποστήριξη από τον αέρα και τη 

θάλασσα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Anders Fogh Rasmussen, είχε 

δηλώσει χαρακτηριστικά ότι, «η απόφαση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα: το 

ΝΑΤΟ προστατεύει όλους του συμμάχους ανά πάσα στιγμή. Και αυτό στέλνει ένα 

σαφές μήνυμα προς κάθε δυνητικό εισβολέα: θα πρέπει να σκεφτεί πως η επίθεση 

σε ένα σύμμαχο συνεπάγεται πως θα αντιμετωπίσει το σύνολο της συμμαχίας». 

Το ΝΑΤΟ επεσήμανε, πως οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν υψίστης 

σημασίας απειλή για τη συμμαχία αφού υιοθετούνται όλο και πιο συχνά, 

εξελίσσονται διαρκώς και μπορούν να επιφέρουν πλήγματα και να θέσουν εκτός 

λειτουργίας κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των κρατών-μελών, υποδομές 

(χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυβερνητικές υπηρεσίες). Για να αντιμετωπιστεί 

αυτή η αναδυόμενη πρόκληση η Συμμαχία ενέκρινε την ενισχυμένη πολιτική 

άμυνας στον κυβερνοχώρο (Enhanced Cyber Defence Policy) χαρακτηρίζοντας 

την ως μία από τις κεντρικές αποστολές του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 

Η Συμμαχία αναγνώρισε, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 

ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωσης. Το Νατοϊκό πρόγραμμα «Smart Defence» και το 

Ευρωπαϊκό «Pooling and Sharing» έχουν ως στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 

εθνικών δυνατοτήτων σε συλλογικό επίπεδο και την αποφυγή αντιπαραγωγικών 

επικαλύψεων.  

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων, τα κράτη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν τα 

κονδύλια τα οποία προορίζονται για την άμυνα. Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσαν εκ 

νέου τον στόχο του 2% του ετήσιου προϋπολογισμού τους να προορίζεται για την 

Άμυνα και το 20% των χρημάτων αυτών να διοχετεύεται σε προγράμματα έρευνας 

και τεχνολογίας και εκσυγχρονισμού οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, με δεδομένη 

την οικονομική κρίση, δε δεσμεύτηκαν στους στόχους αυτούς.  
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Τέλος, το Μαυροβούνιο μπήκε σε τροχιά πλήρους ένταξης στο ΝΑΤΟ. Οι 

Υπουργοί εξωτερικών θα αξιολογούσαν εάν η χώρα πληροί τις απαιτήσεις της 

Συμμαχίας μέχρι το τέλος του 2015 και στη συνέχεια θα δινόταν το πράσινο φως 

για πρόσκλησή της. Σχετικά με περαιτέρω διεύρυνσή της, η Συμμαχία ανανέωσε 

την θέση της για μελλοντική και υπό προϋποθέσεις ένταξη της Γεωργίας, χαιρέτισε 

τις προσπάθειες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ 

επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά πως προαπαιτούμενο για ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

απαιτεί η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. 

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Διακήρυξη για το Αφγανιστάν. Το Δεκέμβριο του 2014 ολοκληρώνονταν η 

ISAF, η διεθνής αποστολή υπό τη διοίκηση του NATO στο Αφγανιστάν. Στην 

Ουαλία συναντήθηκαν για τελευταία φορά τα 48 κράτη τα οποία συμμετείχαν στην 

αποστολή. Η Διακήρυξη που ακολούθησε περιγράφει την νέα σχέση διαρκούς 

συνεργασίας με το Αφγανιστάν. Προβλέφθηκε η δημιουργία μιας νέας αποστολής 

του ΝΑΤΟ με σκοπό την παροχή συμβουλών και την εκπαίδευση των δυνάμεων 

ασφαλείας της χώρας. Ταυτόχρονα, σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε και η 

χρηματοδότηση των δυνάμεων αυτών με τα κράτη-μέλη της συμμαχίας, αλλά και 

κράτη-εταίροι αυτής, να δεσμεύουν κεφάλαια για το σκοπό αυτό. 

Διακήρυξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Αρχηγοί Κρατών και 

Κυβερνήσεων της Συμμαχίας υιοθέτησαν ένα κείμενο, το οποίο αναγνωρίζει τη 

συνεισφορά των ανδρών και γυναικών, που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις 

τους. Επίσης, δεσμεύθηκαν πολιτικά να υποστηρίζουν αυτούς και τις οικογένειές 

τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους αλλά και μετά το πέρας αυτής, ή σε 

περίπτωση που τραυματιστούν ή χάσουν τη ζωή τους. 

  Κοινή Δήλωση Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Η Επιτροπή ΝΑΤΟ-

Ουκρανίας υιοθέτησε ένα κείμενο το οποίο αναφέρει τη στάση της Συμμαχίας 

σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία. Καταδικάστηκαν οι ενέργειες της Ρωσίας και 

αναφέρθηκαν τα μέτρα αρωγής προς την Ουκρανία. Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη 

βοήθεια προς την Ουκρανία παρέμεινε στο επίπεδο της πολιτικής στήριξης και της 

αναγνώρισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Η έμπρακτη βοήθεια του 
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ΝΑΤΟ προς την δοκιμαζόμενη χώρα περιορίστηκε σε προγράμματα αμυντικής 

συνεργασίας σε θέματα όπως εκπαίδευση, κυβερνοάμυνα, επικοινωνία, διοικητική 

μέριμνα και επανένταξη τραυματιών και βετεράνων. Επίσης, αναφέρθηκε πως, η 

Ουκρανία θα συνεχίσει να συμμετέχει σε Νατοϊκές ασκήσεις και αποστολές. 

Διατλαντικός Δεσμός. Τέλος, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη για το Διατλαντικό 

Δεσμό, ένα κείμενο πολιτικής το οποίο προβλέπει μια πιο δίκαιη  κατανομή των 

οικονομικών βαρών της Συμμαχίας μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Η 

δέσμευση αυτή γίνεται πιο σημαντική υπό το φως των εξελίξεων, οι οποίες 

πιθανώς να απαιτήσουν στο μέλλον παρουσία της Συμμαχίας σε πολλές περιοχές 

του πλανήτη και με δεδομένο ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες οι οποίες 

αποφασίστηκαν στη Συνδιάσκεψη απαιτούν επιπρόσθετη χρηματοδότηση. 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ55  

"Έχουμε λάβει αποφάσεις προκειμένου να ανταποκριθούμε στις 
κρίσεις πέρα από τα σύνορά μας, δουλεύοντας με τους εταίρους 
μας σε όλο τον κόσμο και έχουμε λάβει αποφάσεις για την 
ανανέωση της πολιτικής της αποτροπής και της άμυνάς μας. Σε 
έναν απρόβλεπτο κόσμο, με προκλήσεις από το νότο και την 
ανατολή, το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή 
σταθερότητας. Η αποστολή μας είναι διαρκής: να διασφαλίσουμε 
ότι, η Συμμαχία μας παραμένει μία απαράμιλλη κοινότητα 
ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας και κοινών αξιών. Η Ευρώπη και η 
Βόρεια Αμερική στέκονται μαζί, ενεργώντας από κοινού." 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg 

Σύνοδος Κορυφής της Βαρσοβίας, 09 Ιουλίου 2016 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Στις 8 και 9 Ιουλίου του 2016 έλαβε χώρα στη Βαρσοβία η Σύνοδος 

Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή Αρχηγών Κρατών, Υπουργών Άμυνας και 

Εξωτερικών και Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, των χωρών-μελών 

της Συμμαχίας. Οι βασικές αποφάσεις, που ελήφθησαν σε γενικές γραμμές 

απεικονίζονται στην παραπάνω δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας 

Stoltenberg. Ειδικότερα όμως οι συζητήσεις εστιάστηκαν στα παρακάτω ζητήματα. 

                                            
55 North Atlantic Treaty Organization, “Warsaw Summit Key Decisions”, Last updated Sep. 

2016  http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160906_1609-factsheet-
warsaw-summit-key.pdf.html, (accessed December 21, 2016). 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160906_1609-factsheet-warsaw-summit-key.pdf.html
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160906_1609-factsheet-warsaw-summit-key.pdf.html
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   

Ενισχυμένη προωθημένη παρουσία. Στη Σύνοδο Κορυφής της 

Βαρσοβίας, οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν τη στρατιωτική 

παρουσία του ΝΑΤΟ στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας, με τέσσερα τάγματα 

στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, εκ περιτροπής. Αυτά τα 

τάγματα, τα οποία θα έχουν κυρίως αμυντικό προσανατολισμό, θα είναι ισχυρά, 

πολυεθνικής σύνθεσης, αποδεικνύοντας έτσι τη δύναμη του δεσμού, που έχουν τα 

συμμαχικά κράτη και καθιστώντας σαφές ότι, οποιαδήποτε επίθεση σε ένα 

Σύμμαχο θα αντιμετωπίζεται από τις δυνάμεις ολόκληρης της Συμμαχίας. Τα 

παραπάνω θα είναι σε θέση να εφαρμοστούν εντός του 2017. Εγκρίθηκε επίσης 

από τη Συμμαχία η εγκατάσταση δυνάμεων στη νοτιοανατολική πλευρά της με 

σκοπό την ενίσχυση της ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας των 

αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 

Εκπαίδευση και Οικοδόμηση Ικανοτήτων στο Ιράκ. Αποφασίστηκε να 

ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη – βελτίωση των 

δυνατοτήτων της επαγγελματικής κατάρτισης των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Δυνάμεων Ασφαλείας του Ιράκ, κάτι το οποίο αποτελεί το κλειδί για την 

καταπολέμηση του ISIL. Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την παροχή 

στρατηγικών συμβουλών και τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα 

της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η εκπαίδευση εκατοντάδων Ιρακινών 

Αξιωματικών στην Ιορδανία. Ο στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες, 350 

ιρακινοί Αξιωματικοί να εκπαιδευτούν σε βασικούς τομείς, όπως η στρατιωτική 

ιατρική και η αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Η ανάπτυξη 

και βελτίωση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων 

Ασφαλείας του Ιράκ θα προβάλει, μεταξύ άλλων, τη σταθερότητα που μπορεί να 

προσφέρει η Συμμαχία και πέρα από τα σύνορά της. 

Στήριξη της Κοινής Προσπάθειας στην Καταπολέμηση του ISIL. Στη 

Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας, οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να παρέχουν άμεση 

στήριξη στο Συνασπισμό (Coalition) για την αντιμετώπιση του ISIL. Τα αεροσκάφη 

της Συμμαχίας, που φέρουν Συστήματα Προειδοποίησης και Ελέγχου (Airborne 

Warning and Control System (AWACS)) θα παρέχουν επιτήρηση από αέρος στις 
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δυνάμεις του Συνασπισμού, κρατώντας τους με αυτόν τον τρόπο ενήμερους επί 

της τακτικής κατάστασης.  Ο στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα 

ξεκάθαρο μήνυμα για την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας στην αντιμετώπιση της 

τρομοκρατίας. 

Επιχείρηση «Φύλακας της Θάλασσας». Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε η 

έναρξη μιας νέας επιχείρησης για την ασφάλεια στη θάλασσα της Μεσογείου, με 

την ονομασία «Φύλακας της Θάλασσας» (Sea Guardian). Το πεδίο εφαρμογής 

αυτής της επιχείρησης θα είναι κατά κάποιο τρόπο διευρυμένο, 

συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης της επιχειρησιακής κατάστασης, της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Μετά την 

απόφαση του Συμβουλίου, στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης θα μπορούν να 

αναληφθούν επιπρόσθετες αποστολές, όπως η υπεράσπιση της ελευθερίας της 

ναυσιπλοΐας, η διεξαγωγή επιχειρήσεων απαγόρευσης και προστασία υποδομών 

ζωτικής σημασίας. 

Ο Κυβερνοχώρος ως Επιχειρησιακός Τομέας. Τα κράτη-μέλη της 

Συμμαχίας, αναγνωρίζοντας τον κυβερνοχώρο ως έναν επιχειρησιακό τομέα, που 

έχει εφαρμογή και στην ξηρά και στον αέρα, αλλά και στη θάλασσα, θα μπορέσουν 

να προστατεύσουν πιο αποτελεσματικά τα διάφορα δίκτυά τους, τις αποστολές και 

επιχειρήσεις τους, με μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο και 

τον προγραμματισμό. Η στάση της Συμμαχίας προς το παρόν, παραμένει 

αμυντική, αλλά αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα ότι, η Συμμαχία ενισχύει τη συλλογική 

της άμυνα σε όλους τους  τομείς. Οι Σύμμαχοι επίσης, δεσμεύτηκαν στην ενίσχυση 

της δικής τους άμυνας στον κυβερνοχώρο και στην ανταλλαγή περισσότερων 

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών ως κύρια προτεραιότητα.  

Δέσμευση για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της Συμμαχίας. Οι 

Σύμμαχοι ανέλαβαν τη δέσμευση να συνεχίσουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα 

(Resilience) της Συμμαχίας  και να αναπτύξουν την ατομική και τη συλλογική τους 

ικανότητα να μπορούν να αντισταθούν σε κάθε μορφή ένοπλης επίθεσης. Η 

ετοιμότητα του πολιτικού τομέα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανθεκτικότητας των 

Συμμάχων και έναν κρίσιμο καταλύτη για τη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας. Το 

ΝΑΤΟ μπορεί να υποστηρίξει τους Συμμάχους στην αξιολόγηση και, κατόπιν 
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αιτήματος, στην ενίσχυση της πολιτικής τους ετοιμότητας. Οι Σύμμαχοι θα 

βελτιώσουν την ετοιμότητα του πολιτικού τους τομέα, μέσω της επίτευξης των 

βασικών απαιτήσεων του ΝΑΤΟ (Baseline Requirements) για την Ανθεκτικότητα 

του κάθε Έθνους (National Resilience), που επικεντρώνονται κυρίως στα 

παρακάτω: 

 Στη Συνέχεια της Διακυβέρνησης (Continuity of Government).   

 Στη Συνέχεια της Λειτουργίας των Βασικών Υπηρεσιών 

(Continuity of Essential Services).  

 Στην Ασφάλεια των Κρίσιμων Πολιτικών Υποδομών, καθώς και  

 Στην υποστήριξη για τις στρατιωτικές δυνάμεις της με μη 

στρατιωτικά μέσα. 

Η ανθεκτικότητα θεωρείται όλο και περισσότερο ως το επιστέγασμα 

των μέτρων αποτροπής και σιγουριάς στον κλασικό στρατιωτικό τομέα, ως μέρος 

μιας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας για τη Συμμαχία. Οι επτά βασικές 

απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα κράτη προκειμένου το επίπεδο πολιτικής 

ετοιμότητάς τους να κρίνεται ικανοποιητικό είναι: 

 Εξασφαλισμένη Συνέχεια της Κυβέρνησης και των Κρατικών 

Υπηρεσιών Ζωτικής Σημασίας (Assured Continuity of Government and Critical 

Government Services). 

 Ικανοποιητικά Ενεργειακά Εφόδια (Resilient Energy Supplies). 

 Ικανότητα Αντιμετώπισης Μαζικής Μετακίνησης Πληθυσμού 

(Ability to Deal with the Uncontrolled Movement of People). 

 Ικανοποιητικά Αποθέματα Τροφής και Νερού (Resilient Food 

and Water Resources). 

 Ικανότητα Αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών στον Πληθυσμό. 

(Ability to Deal with Mass Casualties). 

 Ικανοποιητικά Συστήματα Επικοινωνιών (Resilient 

Communications Systems). 

  Ικανοποιητικά Συστήματα Μεταφορών (Resilient Transport 

Systems). 
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Αυτές οι επτά περιοχές εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα της κρίσης, 

από την εξελισσόμενη υβριδική απειλή και σε όλη τη διαδρομή μέχρι τα πιο 

απαιτητικά σενάρια, που προβλέπονται από τα σχέδια της Συμμαχίας. 

Άμυνα Βαλλιστικών Πυραύλων. Οι Σύμμαχοι ανακοίνωσαν την έναρξη 

της επιχειρησιακής δυνατότητας του αμυντικού συστήματος βαλλιστικών 

πυραύλων του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι τα αμερικανικά πλοία με έδρα την 

Ισπανία, το ραντάρ στην Τουρκία και η περιοχή αναχαίτισης στη Ρουμανία είναι 

πλέον σε θέση να εργαστούν από κοινού υπό τις διαταγές και τον έλεγχο του 

ΝΑΤΟ. Η συνεργασία για την πυραυλική άμυνα της Συμμαχίας ουσιαστικά 

σημαίνει αλληλεγγύη και αποδεικνύει τη δύναμη των διατλαντικών σχέσεων μεταξύ 

της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. 

Υποστήριξη στο Αφγανιστάν. Οι Σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν  τη 

μακροπρόθεσμη δέσμευση τους για τη  διατήρηση και την εδραίωση της 

σταθερότητας στο Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει, στο πλαίσιο της 

Αποστολής με την επωνυμία «Resolute Support Mission» (RSM),  στην παροχή 

εκπαίδευσης, συμβουλών και συνδρομής των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας  

πέρα από το 2016 και στη συμβολή στη χρηματοδότησή τους μέχρι τα τέλη του 

2020. 

Στήριξη στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη Συμμαχία η παροχή στις 

ουκρανικές αρχές, ενός πακέτου ολοκληρωμένης βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει 

στρατηγικές συμβουλές, προκειμένου να καταστήσει τους θεσμούς της, που είναι 

επιφορτισμένοι με το έργο της εξασφάλισης της άμυνας και της ασφάλειας της 

χώρας, πιο αποτελεσματικούς, αποδοτικούς και υπεύθυνους. Επιπρόσθετα, η 

Συμμαχία καταρτίζει νέα σχέδια για την αντιμετώπιση υβριδικού πολέμου και θα 

εγκαθιδρύσει ένα νέο Ταμείο Αρωγής (Trust Fund) για την αντιμετώπιση των 

αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και των μη εκραγέντων πυρομαχικών. 

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): Στη Βαρσοβία, οι σχέσεις 

ΝΑΤΟ - ΕΕ πέρασαν σε άλλο επίπεδο. Με μία κοινής τους δήλωση ΝΑΤΟ και ΕΕ 

προσδιόρισαν τους βασικούς τομείς για την επέκταση της συνεργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της υβριδικών απειλών αλλά και 

εκείνων του κυβερνοχώρου, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας στη 
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θάλασσα. Το ΝΑΤΟ έχει επίσης επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΕΕ στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός μπορεί 

να κάνει πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, 

της τρομοκρατίας και άλλων προκλήσεων. Οι Σύμμαχοι συμφώνησαν, κατ ' αρχήν, 

σε ένα πιθανό ρόλο του ΝΑΤΟ στην κεντρική Μεσόγειο, για υποβοήθηση ή 

υποστήριξη της Επιχείρησης της ΕΕ «SOPHIA56». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Η επιχείρηση SOPHIA είναι η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ για την εξάρθρωση του 

επιχειρηματικού μοντέλου των παράνομων διακινητών και των ασκούντων εμπορία ανθρώπων στη 
νοτιοκεντρική Μεσόγειο.  Η επιχείρηση βαπτίστηκε «SOPHIA» επειδή ένα κοριτσάκι με αυτό το 
όνομα γεννήθηκε στην γερμανική φρεγάτα «Σλέσβιχ Χολστάιν», ένα από τα πλοία της επιχείρησης, 
που περισυνέλεξε τη μητέρα του ανοικτά της Λιβύης στις 22 Αυγούστου 2016.  Αρχικά, η επίσημη 
ονομασία της επιχείρησης (μετά τη Mare Nostrum και τον Τρίτωνα) ήταν EUNavFor Med. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ «ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ57 

 ΓΕΝΙΚΑ 

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το ζήτημα των πυρηνικών είχε χαθεί 

από το επίκεντρο των συζητήσεων του Δυτικού κόσμου. Η γενική αντίληψη εντός 

της Συμμαχίας ήταν ότι, το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει άμεσες απειλές στο έδαφος 

και στα σύνορά του. Το ΝΑΤΟ περιβάλλονταν από πολλούς εταίρους, πολλοί από 

τους οποίους προσδοκούσαν να γίνουν μέλη. Η απειλή των πυρηνικών όπλων 

φαινόταν μακρινή και έτσι οι συζητήσεις επικεντρώνονταν στους κινδύνους του 

πολλαπλασιασμού ή των προοπτικών ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. 

Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες 

και περιφερειακές δυνάμεις εκσυγχρονίζουν το πυρηνικό τους δυναμικό δίνοντάς 

τους έναν κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη στρατηγική στάση τους. Σε αυτό λοιπόν το 

πλαίσιο, η αποτροπή ως έννοια επανήλθε και η Συμμαχία πρέπει πλέον να 

επικεντρωθεί στην αποκατάσταση μιας ισχυρής και αξιόπιστης άμυνας, με 

αποτρεπτικό χαρακτήρα έναντι των πιθανών πολλαπλών και ποικίλων απειλών. 

Το ζήτημα αυτό ήταν ψηλά στην ατζέντα κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη 

Βαρσοβία στις αρχές Ιουλίου και αυτό αποδεικνύει ότι, πλέον δίδεται μεγάλη 

βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα από όλους. 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ουκρανία και η νέα στάση της 

Ρωσίας αμφισβητούν ευθέως τα ίδια τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Για 

πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η αμυντική και αποτρεπτική 

στάση της Συμμαχίας θα μπορούσε να δοκιμαστεί  και σε ένα μεγάλο βαθμό ήδη 

δοκιμάζεται εξαιτίας των ρωσικών πρωτοβουλιών. Και είναι ακόμη πιο 

ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει τακτικές υβριδικού πολέμου, η 

                                            
57 NATO Review Magazine, “Nuclear Deterrence and the Alliance in the 21st Century”, Last 

updated 2016, http://www.nato.int/docu/Review/2016/Also-in-2016/nuclear-deterrence-alliance-
21st-century-nato/EN/index.htm, (accessed December 22, 2016). 

http://www.nato.int/docu/Review/2016/Also-in-2016/nuclear-deterrence-alliance-21st-century-nato/EN/index.htm
http://www.nato.int/docu/Review/2016/Also-in-2016/nuclear-deterrence-alliance-21st-century-nato/EN/index.htm
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αποτροπή των οποίων θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο δύσκολη απ’ ότι 

των συμβατικών πολεμικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Ρωσία έχει κατά καιρούς 

ασκήσει και χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των στρατιωτικών και μη μέσων της· 

από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, πολέμους δι’ αντιπροσώπων (proxy), ειδικές 

δυνάμεις αλλά και συμβατικά μέσα, για υπονοούμενη ή ευθεία απειλή χρήσης 

πυρηνικών μέσων ακόμη και σε πρώιμο στάδιο μια κρίσης. 

Η Ρωσία με επιτυχία ακολουθεί μια πολιτική «Ιερής Επιθετικότητας» με ένα 

σημαντικό πυρηνικό συστατικό, σύμφωνα με τo οποίo δε διστάζει να 

χρησιμοποιήσει συμβατικές δυνάμεις και την πυρηνική της ρητορική για να 

αποτρέψει κάθε εξωτερική ανάμειξη, η οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει 

την επιθετική της συμπεριφοράς στην εγγύς γειτονιά της ή και πέραν αυτής. Στην 

πράξη, η Ρωσία έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη αμυντική στάση, συνδυάζοντας 

τις πυρηνικές και συμβατικές της δυνατότητες στο δόγμα, την εκπαίδευση και στη 

διεξαγωγή των ασκήσεών της. 

Είναι όμως σημαντικό για τη Συμμαχία, πέραν της ρωσικής πυρηνικής 

πολιτικής, να λάβει υπόψη της και τους εν εξελίξει κινδύνους, από την εξάπλωση 

των πυραυλικών και πυρηνικών όπλων στη Μέση Ανατολή, καθώς και το 

φαινόμενο, που λαμβάνει χώρα τελευταία στην Ασία, του αγώνα δρόμου για 

αύξηση των πυρηνικών εξοπλισμών. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταβάλουν την 

ασφάλεια της Συμμαχίας και δείχνουν ότι ο 21ος αιώνας θα μπορούσε να 

αποδειχθεί πιο «πυρηνικός» απ’ όσο αναμενόταν. Επιπλέον, οι πολιτικές των 

νεοεισερχομένων σε αυτόν τον τομέα κρατών, καθώς και ορισμένων από τις 

παραδοσιακές πυρηνικές δυνάμεις, μπορούν να αποδείξουν ότι ο κίνδυνος της 

χρήσης δεν μπορεί να αποκλειστεί και ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η λογική 

της αποτροπής. 

Η επανεξέταση και προώθηση της αποτροπής και της αμυντικής στάσης 

της Συμμαχίας είχε ήδη ξεκινήσει και δοθεί μια σημαντική ώθηση από τη Σύνοδο 

Κορυφής της Ουαλίας έως και τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας. Παραμένει 

ωστόσο εξαιρετικά σημαντικό, πέρα από το σχέδιο ετοιμότητας δράσης, το ΝΑΤΟ 

να μεταδώσει τα κατάλληλα μηνύματα σχετικά με το πλήρες φάσμα των 

δυνατοτήτων του, καθώς η αποτροπή δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, 
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για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο από την Ανατολή όσο και από 

οπουδήποτε αλλού. 

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το πυρηνικό σκέλος της 

αποτρεπτικής στάσης του ΝΑΤΟ υπήρξε σκιώδες. Συζητήσεις εντός της Συμμαχίας 

έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη σύνταξη με την πλευρά, που 

υποστηρίζει τον αφοπλισμό των πυρηνικών, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο 

αποπροσανατολισμού της Συμμαχίας από το βασικό σκοπό των πυρηνικών της 

δυνατοτήτων. Για τη Συμμαχία, τα πυρηνικά όπλα διαδραματίζουν ένα μοναδικό 

και ιδιαίτερο ρόλο στην αποτρεπτική της στάση. Ο ρόλος τους δεν είναι να 

διεξάγουν πολέμους αλλά να τους αποτρέπουν. 

"Η Αποτροπή ξεκινά με αποφασιστικότητα» είπε ο Γενικός Γραμματέας του 

ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο Ασφαλείας 

του Μονάχου στις 13 Φεβρουαρίου 2016. 

Ακόμη και αν η Ρωσία τείνει να προσεγγίσει το κατώφλι των πυρηνικών 

όπλων και φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πρόωρης χρήσης τους σε μια 

κρίση ή σύγκρουση, η Συμμαχία δεν πρέπει να συμπορεύεται με την πολιτική αυτή 

και να ακολουθήσει αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι. Μάλλον το αντίθετο, το ΝΑΤΟ 

και τα κράτη-μέλη του, που διαθέτουν πυρηνικά πρέπει να τονίσουν ότι, υπεύθυνα 

χειρίζονται τα ζητήματα των πυρηνικών και ότι τα αντιμετωπίζουν ως όπλα τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο υπό ακραίες συνθήκες. 

Το ΝΑΤΟ, ωστόσο, θα πρέπει να στείλει το μήνυμα στη Ρωσία ή σε 

οποιαδήποτε άλλο πιθανό πυρηνικό αντίπαλο, ότι η χρήση ή η απειλή χρήσης 

πυρηνικών όπλων, που ενδεχομένως εμπλέξουν και τη Συμμαχία, θα αλλάξουν 

αμέσως τον χαρακτήρα της κρίσης. Όπως είχε δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του 

ΝΑΤΟ Stoltenberg στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου «Κανείς δεν πρέπει να 

θεωρεί ότι τα πυρηνικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας 

συμβατικής σύγκρουσης. Θα αλλάξει τη φύση της κάθε σύγκρουσης θεμελιωδώς». 
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ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΝΑΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ; 

Καμία ριζική αλλαγή στο πυρηνικό μοντέλο της Συμμαχίας σε αριθμούς ή 

εγκαταστάσεις δεν απαιτείται υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς και το ΝΑΤΟ 

αλλά και οποιοδήποτε άλλο δυτικό κράτος, που διαθέτει πυρηνικά όπλα δεν 

προτίθεται να συμμετάσχει στην κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών με τη Ρωσία 

ή με οποιονδήποτε άλλο εν δυνάμει αντίπαλό του. Η διαδικασία εκσυγχρονισμού 

της αερομεταφοράς συστημάτων από Αεροσκάφη Διπλής Δυνατότητας (Airborne 

Dual Capable Aircraft Components), θα πρέπει, ωστόσο, να επιδιωχθεί ενεργά 

από όλους τους ενδιαφερόμενους Συμμάχους, ώστε να συνεχίσει να μεταφέρει το 

μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση ότι, το ΝΑΤΟ είναι αποφασισμένο στη διατήρηση μιας 

αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Οι B-61, για παράδειγμα, πυρηνικές βόμβες 

οι οποίες μεταφέρονται από αυτά τα αεροσκάφη δεν είναι τακτικά όπλα, 

δεδομένου ότι εξυπηρετούν ένα στρατηγικό σκοπό: την αποτροπή ενός 

εκτεταμένου συμβατικού ή πυρηνικού πολέμου. Οι δυνάμεις, μέρος της αποστολής 

των οποίων είναι και η πυρηνική αποτροπή, θα πρέπει να ασκούνται φανερά και 

τακτικά, χωρίς να υπονομεύεται η ιδιαίτερη φύση τους.  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

Η αμυντική και αποτρεπτική στάση του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει ένα κατάλληλο 

μείγμα πυρηνικών και συμβατικών δυνατοτήτων, δίχως όμως να απαιτούνται 

αναγκαστικά αντίστοιχες δυνατότητες ή και πολιτικές από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε 

άλλη μη-Συμμαχικό κράτος, που διαθέτει πυρηνικά όπλα. Στο άμεσο μέλλον, ο 

πρωταρχικός στόχος της Συμμαχίας θα είναι η καθιέρωση αποτρεπτικής 

ικανότητας έναντι των αναληφθεισών από οποιονδήποτε πιθανό αντίπαλο του 

ΝΑΤΟ ενεργειών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητες μια σειρά 

από απαιτήσεις αποτροπής. 

Όπως αποφασίστηκε στην Ουαλία, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσει την 

ετοιμότητά του σε όλους τους τομείς και να μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και 

οποιαδήποτε ειδικά συμβατικά κενά παρουσιαστούν, όποτε αυτά κι αν 

εντοπιστούν. Αυτό δεν συνεπάγεται μόνο αποτελεσματική συμβατική άμυνα από 

τα πιο βόρεια σύνορα έως τις ακτές της Μεσογείου ή υπερβολική εξάρτηση από τα 
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πυρηνικά όπλα, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στη στρατιωτική και πολιτική 

αξιοπιστία της Συμμαχίας. 

Το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει μία πιο σαφή και άμεση στάση για το ρόλο, 

που διαδραματίζουν τα πυρηνικά όπλα στη Συμμαχία στον τομέα της αποτροπής 

και της άμυνας. Η ρητορική της Συμμαχίας για την αποτροπή, ειδικά όσον αφορά 

το πυρηνικό της σκέλος, συνεχώς αραιώνει στα διάφορα σχετικά της έγγραφα, 

όπως ανακοινώσεις συνόδου κορυφής και στα στρατηγικά δόγματα από το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αποτρεπτική πολιτική 

της Συμμαχίας, καθιστώντας την πιο σκοτεινή και λιγότερο συγκεκριμένη. Ακόμη 

και εν απουσία σημαντικής αναθεώρησης στην εν γένει στάση της, η μετάδοση 

σαφούς μηνύματος, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, ούτως ώστε οι πιθανοί 

αντίπαλοι να μην μπορεί να αμφισβητήσουν την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας. 

Σύμφωνα με τα λόγια του πυρηνικού στρατηγιστή Hermann Kahn «Ο 

καλύτερος τρόπος για να δείξουμε αποφασιστικότητα είναι μερικές φορές πολύ 

απλό να επιλυθεί». Από αυτή την άποψη, ο πρώτος στόχος είναι να 

δημιουργήσουμε βεβαιότητα στη σκέψη ενός πιθανού αντιπάλου ότι, οποιαδήποτε 

επίθεση σε ένα Σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει την άμεση αντίδραση των 

υπολοίπων Συμμάχων, καθώς και την αποδέσμευση του συνόλου των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας. Το κλειδί για την επίτευξη του στόχου 

αυτού και την επίδειξη αποφασιστικότητας, είναι η πολιτική ενότητα της 

Συμμαχίας. Όπως τέθηκε από το Γενικό Γραμματέα στην ομιλία του στο Μόναχο: 

«Η αποτροπή ξεκινά με την αποφασιστικότητα. Δεν αρκεί κάποιος να το 

αισθάνεται. Πρέπει επίσης και να το δείχνει». Αυτή είναι η πραγματικότητα, τόσο 

στη συμβατική όσο και στην πυρηνική σφαίρα. 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ; 

Τόσο οι συμβατικές όσο και οι πυρηνικές δυνατότητες συμβάλλουν στη 

δημιουργία μίας ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας και είναι πολιτικά 

συνδεδεμένες, ακόμη και αν ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες. Όλα τα παραπάνω, 

αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων και έχει αποφασιστεί η υλοποίησή τους στη 

σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας. 
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Ένα ισχυρό σύνολο συμβατικών δυνατοτήτων, όπως η πυραυλική άμυνα,  

είναι κεντρικής σημασίας για την αποτροπή και την αμυντική στάση του ΝΑΤΟ, 

καθώς η πολιτική αξιοπιστία της υπερβολικής εξάρτησης στην πυρηνική 

δυνατότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ερωτηματικό. Η αντιμετώπιση διαφόρων 

κενών στην αποτελεσματικότητα των συμβατικών ικανοτήτων και η συνεχής 

επιδίωξη μιας σημαντικής προσπάθειας για την ενίσχυση των αμυντικών 

δαπανών, που ξεκίνησε στην Ουαλία, θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας της αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ. Η 

αποκλειστική εξάρτηση από τις πυρηνικές δυνατότητες δεν είναι επαρκής, καθώς 

οι πιθανοί αντίπαλοι της Συμμαχίας θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την 

αποφασιστικότητά της όσον αφορά στο χειρισμό των πυρηνικών. Ωστόσο, η 

πυρηνική αποτροπή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην απαγόρευση οποιασδήποτε 

πιθανής αντίπαλης προσπάθειας ή κλιμάκωσης για κυριαρχία. 

Σαφή μηνύματα στην πολιτική της Συμμαχίας και μέσω δημοσιευμένων 

εγγράφων της, όσον αφορά την αποτρεπτική της πολιτική, είναι χρήσιμα για την 

αποφυγή περαιτέρω δοκιμών της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ. Το νέο 

στρατηγικό πλαίσιο δεν επιτρέπει αδύναμα ή ασαφή μηνύματα. 

Προώθηση της πυρηνικής συζήτησης εντός της Συμμαχίας είναι απαραίτητη 

καθώς η δραματική απώλεια της πολιτικής κουλτούρας, σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη εμπειρία πολλών Συμμάχων δημιουργεί ανισορροπίες, που έρχονται 

σε έντονη αντίθεση με τους πιθανούς αντιπάλους. Αυτή η μορφή άσκησης σε 

πολιτικό επίπεδο είναι σημαντική για τη μελλοντική διαχείριση των κρίσεων, όποτε 

και αν αυτές συμβούν. 

Έμφαση στην έσχατη λύση και στον αποτρεπτικό χαρακτήρα των 

πυρηνικών όπλων θα μπορούσε να επισημανθεί σε άμεση αντίθεση με τις στάσεις 

μικροπολιτικής, που μερικές φορές υιοθετείται από τους πιθανούς αντιπάλους. Το 

ΝΑΤΟ θα πρέπει επίσης να τονίσει ότι, όλοι οι Σύμμαχοι συνεχίζουν να 

εκπληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους, 

συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων. 
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Σαφείς προειδοποιήσεις για το γεγονός ότι, η είσοδος στο παιχνίδι των 

πυρηνικών όπλων (χρήση ή απειλή) θα αλλάξει δραματικά τη φύση της κρίσης. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Το ΝΑΤΟ διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο συμβατικών και πυρηνικών 

δυνατοτήτων, που εάν χρειαστεί μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε θελήσει να 

δοκιμάσει την αποφασιστικότητά  του. Η Στρατηγική επικοινωνία για την αποτροπή 

και την άμυνα είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί η σαφής και κατηγορηματική 

παραδοχή ότι, η Συμμαχία μπορεί και θα δράσει αποφασιστικά εφόσον κληθεί να 

αντιμετωπίσει οποιουδήποτε είδους επιθετικότητα. 

Τέλος, το ΝΑΤΟ έχει συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην 

ευρωατλαντική περιοχή για δεκαετίες. Η πυρηνική αποτροπή διαδραμάτισε και 

συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Επενδύοντας σε όλο το 

φάσμα των δυνατοτήτων για την αμυντική και αποτρεπτική στάση είναι το 

ελάχιστο, που πρέπει να γίνει  για την επίτευξη του στόχου αυτού κατά τον 21ο 

αιώνα. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ58 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 

πρόσβαση σε εξαιρετικά περίπλοκες τεχνολογίες και σχεδόν κάθε κοινωνική, 

οικονομική ή στρατιωτική υποδομή έχει υποστεί κάποιου είδους διάρρηξη ή έχει 

γίνει ευάλωτο σε διάρρηξη, είτε προσωρινή είτε πιο μόνιμη, από έναν εξωτερικό 

εισβολέα ή ακόμα και μια εσωτερική πηγή. 

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο αλλά και πιο επιθετικό και πολύπλοκο κόσμο, η 

ανθεκτικότητα θα παραμείνει μια συνεχιζόμενη ανησυχία για τους Συμμάχους, που 

                                            
58 NATO Review Magazine, “Resilience: A Core Element of Collective Defence”, Last updated 

2016, http://www.nato.int/docu/Review/2016/Also-in-2016/nato-defence-cyber-resilience/EN/index. 
htm, (accessed December 21, 2016); North Atlantic Treaty Organization, “Commitment to Enhance 
Resilience”, Last updated 08 Jul. 2016  http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_ 
133180.htm, (accessed December 23, 2016). 
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απαιτεί συνεχή προσαρμογή όσο νέα τρωτά σημεία και απειλές συνεχώς 

αναδύονται. 

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΕΣ 

Ο Κυβερνοχώρος είναι ίσως η πιο ακραία μορφή αυτής της τρωτότητας, 

δεδομένου ότι, διασυνδέει ολόκληρο τον πλανήτη, σε πραγματικό χρόνο, γεγονός 

που καθιστά δυνατό τον καθένα να επιτεθεί σε οποιοδήποτε στόχο λειτουργεί 

ηλεκτρονικά, από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιπλέκει κατά πολύ 

το έργο αυτών, οι οποίοι προσπαθούν να αμυνθούν και που σπάνια μπορεί να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι, μια επίθεση έχει ξεκινήσει, πότε θα χτυπήσει και 

από που προέρχεται. Έτσι, ο αμυνόμενος πρέπει να προστατεύει κάθε σημαντικό 

κομμάτι της εθνικής οικονομικής ή στρατιωτικής υποδομής συνεχώς, ενώ ο 

εισβολέας έχει τη δυνατότητα και το προνόμιο να επιλέγει το τμήμα, που θέλει ή το 

ευάλωτο ρήγμα, που επιθυμεί να διακόψει. 

Καθώς προχωράμε από το διαδίκτυο των πραγμάτων στο διαδίκτυο των 

πάντων, όλο και περισσότερο οι υποδομές, από τις οποίες εξαρτάται η ομαλή 

λειτουργία της ζωής μας γίνονται αυτοματοποιημένες ή ελέγχονται από μακριά. Σε 

κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχα με ξένο συνάδελφο, ο οποίος υπηρετεί στο ΝΑΤΟ και 

έχει ασχοληθεί εκτενώς με το συγκεκριμένο αντικείμενο, μου ανέφερε τα εξής: 

«Εξαρτόμαστε τόσο πολύ από τα διασυνοριακά δίκτυά μας, που αυτό σημαίνει ότι, 

ένα ενεργειακό μπλακάουτ στην Ιταλία μπορεί να προκαλέσει αμέσως διακοπή 

ρεύματος στην Ελβετία, ή μια υπερφόρτωση σε ένα εργοστάσιο μεταφοράς 

ενέργειας στην Ινδία μπορεί να βυθίσει 400 εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι. 

Και αυτά είναι μόνο δύο από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, που μπορώ να 

αναφέρω.» 

Η παγκοσμιοποίηση των δικτύων και η αυξανόμενη ολοκλήρωση της 

φυσικής υποδομής στον εικονικό κόσμο, όπως για παράδειγμα, η αποθήκευση 

των δεδομένων δε γίνεται πολλές φορές σε μηχανές, αλλά σε «σύννεφα», σίγουρα 

έχει επιφέρει βελτίωση της αποτελεσματικότητας και εξοικονόμηση 

ενέργειας. Αλλά έχει επίσης μεγεθύνει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες μιας 

διακοπής και τον αριθμό των βασικών κομβικών σημείων μπορούν να πληγούν 

από που κακόβουλες ενέργειες. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Μια δεύτερη τάση, η οποία αυξάνει την αίσθηση της κοινωνικής τρωτότητας 

είναι η κατάσταση της πολιτικής ετοιμότητας εντός της Συμμαχίας. Η πλήρης 

αξιοποίηση των δυνάμεων και των στρατιωτικών δυνατοτήτων, που διαθέτει το 

ΝΑΤΟ και με τις οποίες πρέπει να υποστηρίξει τη συλλογική άμυνα ή να αναπτύξει 

τις δυνάμεις του πέραν της επικράτειάς του, στηρίζεται σε μη στρατιωτικές 

πηγές. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, πολλές από αυτές τις πηγές ή τα 

μέσα, όπως οι σιδηρόδρομοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα δίκτυα ή ο εναέριος 

χώρος ήταν στα χέρια του κράτους και εύκολα περνούσαν στον έλεγχο του ΝΑΤΟ 

σε μια κρίση ή σε καιρό πολέμου. Σήμερα αντίθετα, το 90% των προμηθειών και 

της Διοικητικής Μέριμνας του ΝΑΤΟ ανήκει σε ιδιωτικές εταιρείες και το 75% της 

υποστήριξης του κράτους υποδοχής για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, προέρχεται από 

συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα. 

Χωρίς αμφιβολία η μεταβίβαση της κυριότητας και της ευθύνης προς τον 

ιδιωτικό τομέα έχει οδηγήσει σε καλύτερη αναλογία κόστους-

αποτελεσματικότητας. Αλλά η προσπάθεια για μείωση του κόστους και η αύξηση 

της κερδοφορίας οδήγησε επίσης σε μικρότερη ανθεκτικότητα.  

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι, το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει δύο διακριτές 

αλλά αλληλένδετες προκλήσεις ανθεκτικότητας: πρώτον, η εξασφάλιση ότι, μπορεί 

γρήγορα να μετακινήσει όλες τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό τους, όπου απαιτηθεί, 

σε οποιοδήποτε μέρος της Συμμαχίας προκειμένου να αντιμετωπίσει μια 

επικείμενη απειλή ή επίθεση, και δεύτερον, να είναι σε θέση να προβλέπει, να 

εντοπίζει, να μετριάζει και να ανακάμπτει από τις υβριδικές επιθέσεις, με τον 

ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική, πολιτική και στρατιωτική συνοχή της 

Συμμαχίας. 

Κατά συνέπεια, και καθώς η πολιτική ετοιμότητα είναι πάνω απ 'όλα εθνική 

ευθύνη, το θέμα της «ανθεκτικότητας», δηλαδή το πώς μπορεί να οριστεί, να 

αξιολογηθεί και να ενισχυθεί, αποτέλεσε κορυφαίο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής του 

ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. 
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Οι επτά βασικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα κράτη 

προκειμένου το επίπεδο πολιτικής ετοιμότητάς τους να κρίνεται ικανοποιητικό, 

όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 8 είναι: 

 

 Η Εξασφαλισμένη Συνέχεια της Κυβέρνησης και των Κρατικών 

Υπηρεσιών Ζωτικής Σημασίας. 

 Τα Ικανοποιητικά Ενεργειακά Εφόδια. 

 Η Ικανότητα Αντιμετώπισης Μαζικής Μετακίνησης Πληθυσμού. 

 Τα Ικανοποιητικά Αποθέματα Τροφής και Νερού.  

 Η Ικανότητα Αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών στον 

Πληθυσμό. 

 Τα Ικανοποιητικά Συστήματα Επικοινωνιών. 

 Τα Ικανοποιητικά Συστήματα Μεταφορών. 

Έτσι, όμως πώς μπορεί το ΝΑΤΟ να συμβάλει στη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας εντός 28 συμμαχικών εθνών της; 

Πέντε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος έρχονται στο μυαλό: 

ΑΜΥΝΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

 Το πρώτο είναι η άμυνα στον κυβερνοχώρο. Το ΝΑΤΟ βιώνει 200 

εκατομμύρια περιστατικά σχετιζόμενα με τα δίκτυα της κάθε μέρα και περίπου 200 

σοβαρότερες απόπειρες εισβολής κάθε μήνα. Το επίπεδο αυτό της εχθρικής 

δραστηριότητας είναι αυτό, το οποίο βιώνουν οι Σύμμαχοι, ως μια «νέα 

κανονικότητα» στον τομέα του κυβερνοχώρου. Έτσι πρώτιστο καθήκον του ΝΑΤΟ 

ήταν να αναβαθμίσει την προστασία των δικτύων του, δημιουργώντας δύο ομάδες 

ταχείας επέμβασης για να βοηθούν τους Συμμάχους, καθώς και για τη διαχείριση 

συμβάντων, που αφορούν το ίδιο το ΝΑΤΟ. 

Καθώς η Εσθονία είχε γίνει στόχος σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων στο 

παρελθόν και τώρα φιλοξενεί το Κέντρο Αριστείας Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ, 
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πλέον διοργανώνει τακτικές, σε αυτό το πλαίσιο ασκήσεις για τους Συμμάχους και 

τους εταίρους για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των φορέων στον κυβερνοχώρο. 

Τέλος, και δεδομένης της σημασίας της βιομηχανίας, που κατέχει το 90% 

των δικτύων του ΝΑΤΟ και των συμμάχων, η Συμμαχία αναπτύσσει μια εταιρική 

σχέση στον κυβερνοχώρο μεταξύ των δύο πλευρών για την ενθάρρυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτό θα δώσει στο ΝΑΤΟ μια 

καλύτερη κατανόηση του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης της καινοτομίας στον 

τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών και πώς μπορεί να ενσωματωθούν 

καλύτερα οι αναδυόμενες τεχνολογίες και οι νέες έννοιες στην άμυνα του 

κυβερνοχώρου της. 

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Μια δεύτερη περιοχή ανθεκτικότητας είναι η στρατηγική για την 

αντιμετώπιση υβριδικού πολέμου, που έχουν εγκρίνει οι υπουργοί Εξωτερικών του 

ΝΑΤΟ το Δεκέμβριο του 2015. Η Συμμαχία συνεχώς βελτιώνει τις διαδικασίες 

διανομής των πληροφοριών και των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης με 

σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη και χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων υβριδικού 

πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσει ένα σύνολο δεκτών έγκαιρης 

προειδοποίησης, που μπορεί να αποτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα μιας σειράς 

από επιλογές αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ταχεία 

αναγνώριση μιας υβριδικής επίθεσης, σε αντίθεση με ένα μεμονωμένο ή τυχαίο 

περιστατικό και η ταχεία λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητα για να καταπνίξει 

αυτές τις επιθέσεις εν τη γενέσει της και να μπλοκάρει την κλιμάκωση. 

Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης των υβριδικών 

επιθέσεων, που επιδιώκουν να επιδεινώσουν τις κοινωνικές εντάσεις και να 

υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στην κυβερνήσεις, αποτελούν οι αποτελεσματικές 

στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να διαλύσουν τις ψευδείς πληροφορίες και 

την προπαγάνδα.  

Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι, οι Σύμμαχοι είναι τόσο ευάλωτοι σε μια 

υβριδική επίθεση όσο η Ουκρανία, όπως αποδείχτηκε κατά την παράνομη 

προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Ένας τρίτος τομέας, είναι υπό συζήτηση και αφορά στην ικανότητα του 

ΝΑΤΟ να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο ετοιμότητας δράσης του για την ενίσχυση 

και την υπεράσπιση των Συμμάχων, είτε προς τα ανατολικά είτε προς τα νότια. Τα 

μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να προσαρμόσουν τους δικούς τους αμυντικούς 

μηχανισμούς και υποδομές στο νέο περιβάλλον ασφάλειας και να αναβιώσουν τις 

σχεδιαστικές μεθόδους, που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Ειδικότερα, οι σχεδιαστές του ΝΑΤΟ απαιτούν συμφωνίες διασυνοριακής 

διέλευσης για την ταχεία ανάπτυξη των Ομάδων Πολύ Υψηλής Ετοιμότητας και 

Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Καθώς υιοθετούνται νέα σχέδια αντιμετώπισης 

καταστάσεων, οι Σύμμαχοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι, οι παράγοντες όπως οι 

μεταφορές, οι αεροδιάδρομοι, ο συντονισμός μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού 

εναέριου χώρου, τα αποθέματα καυσίμων, ο προ-τοποθετημένος εξοπλισμός, 

καθώς και οι νομικές συμφωνίες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στη στρατιωτική 

σχεδίαση. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 

Ένας τέταρτος τομέας, είναι η σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι δύο 

οργανισμοί καταλαμβάνουν διαφορετικά τμήματα του φάσματος της 

ανθεκτικότητας, αλλά υπάρχει επίσης σημαντική επικάλυψη. Μια κοινή 

προσέγγιση βασίζεται στην κοινή επίγνωση της κατάστασης και ο συντονισμός 

των αντιδράσεων είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη αντίδραση. 

Επί του παρόντος, το ΝΑΤΟ μιλά με την ΕΕ για ενισχυμένη συνεργασία σε 

τέσσερις τομείς: στον πολιτικοστρατιωτικό σχεδιασμό, στην κυβερνοάμυνα, 

στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην ανάλυση και συντονισμό των Στρατηγικών 

Επικοινωνιών, προκειμένου να εντοπίσουν την παραπληροφόρηση.  

Είναι επίσης σημαντικό ότι, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συνεργάζονται για να 

αντιμετωπίσουν άλλες προκλήσεις ανθεκτικότητας, οι οποίες δεν προκύπτουν από 

εσκεμμένες επιθέσεις. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η μεταναστευτική 

κρίση. Το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει μια θαλάσσια δύναμη στο Αιγαίο και σε 

συνεργασία με την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Frontex, παρακολουθούν τη ροή 
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των προσφύγων και των μεταναστών και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην 

αναχαίτιση των παράνομων δραστηριοτήτων των λαθρεμπόρων και διακινητών. 

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

Τέλος, οι εταίροι του ΝΑΤΟ μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση 

τη συνολικής ανθεκτικότητας της Συμμαχίας. Όχι μόνο η Ουκρανία, αλλά και 

πολλοί άλλοι εταίροι έχουν πέσει θύματα υβριδικών δραστηριοτήτων. Οι εμπειρίες 

και τα διδάγματα, που αντλήθηκαν μπορούν να βοηθήσουν το ΝΑΤΟ να 

κατανοήσει καλύτερα τις επιπτώσεις των υβριδικών τακτικών. Περισσότερη 

ανταλλαγή πληροφοριών και η έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να βοηθήσει τους 

ιθύνοντες για τον εντοπισμό μιας επίθεσης, που θα μπορούσε να ξεκινήσει από 

μία χώρα εταίρο και να εξαπλωθεί γρήγορα στο έδαφος του ΝΑΤΟ. Στον αντίποδα, 

η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει τους εταίρους του να 

βελτιώσουν τη δική τους ικανότητα για ανθεκτικότητα.  

Εν κατακλείδι, οι Σύμμαχοι πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς, καθώς νέα 

τρωτά σημεία και απειλές αναδύονται τόσο από μη κρατικούς φορείς, όπως το 

λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος, όσο και από κρατικούς όπως η Ρωσία. Η 

ανθεκτικότητα είναι εδώ για να μείνει ως βασικό στοιχείο της συλλογικής 

άμυνας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Συμμαχία θα παραμείνει εστιασμένη 

στη μείωση της έκθεσής της σε απειλές για τη συνοχή, την ανεξαρτησία και την 

ασφάλειά της. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ59 

Το 2003, το Συμβούλιο της Συμμαχίας ενέκρινε την πολιτική του ΝΑΤΟ για 

την πολιτική ετοιμότητα Έκτακτης Ανάγκης για τις μετακινήσεις πληθυσμών σε 

κρίσεις και συγκρούσεις. Αυτή η πολιτική είχε ως στόχο την παροχή καθοδήγησης 

για τη διαχείριση, από κοινού με τους εταίρους των μετακινήσεων πληθυσμών, για 

                                            
59 North Atlantic Treaty Organization, “Civil Preparedness”, Last updated 30 Sep. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49158.htm,  (accessed December 27, 2016). 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49158.htm
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την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Συμμαχίας, ιδιαίτερα κατά τις επιχειρήσεις 

Αντιμετώπιση Κρίσεων στο πλαίσιο του Non-Article 5. 

Ωστόσο, οι παγκόσμιες εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας από το 2003 και 

μετά, όπως η αστάθεια στην ανατολική και τη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ, καθώς και 

οι υβριδικές και όχι μόνο απειλές, απαιτούν αναθεώρηση αυτής της 

πολιτικής. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για μεγάλες και 

ενδεχομένως, για απότομες κινήσεις πληθυσμών και θα μπορούσαν να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη 

Συμμαχία. Κατά συνέπεια, οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο 2016, 

αναγνώρισαν την ανεξέλεγκτη μετακίνηση των ανθρώπων, ως μία πιθανή πηγή 

ανασφάλειας και αστάθειας εντός της Συμμαχίας και ως εκ τούτου η αντιμετώπιση 

μετακίνησης μεγάλης κλίμακας πληθυσμού ορίστηκε ως μία από τις επτά βασικές 

απαιτήσεις για την εθνική ανθεκτικότητα. Στη δέσμευσή τους να ενισχύσουν την 

ανθεκτικότητα, στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας τον Ιούλιο του 2016, οι 

Αρχηγοί των κρατών-μελών των κυβερνήσεων της Συμμαχίας δεσμεύτηκαν να 

συνεργαστούν για την επίτευξη των συμφωνηθέντων απαιτήσεων ανθεκτικότητας. 

Ο στόχος αυτής της πολιτικής ήταν να: 

 Προσδιοριστούν οι αρχές, με τις οποίες θα μπορούσε η Συμμαχία να 

συνεργαστεί. 

 Προσδιορίσει τους βασικούς τομείς στους οποίους η Συμμαχία θα 

μπορούσε να βοηθήσει τα έθνη στην ενίσχυση της πολιτικής της ετοιμότητας και 

της αντιμετώπισης των συνεπειών των μετακινήσεων του πληθυσμού. 

 Παρέχει καθοδήγηση στους Συμμάχους και τις Στρατιωτικές Αρχές 

του ΝΑΤΟ σχετικά με τη διαχείριση των μεγάλης κλίμακας μετακινήσεων 

πληθυσμών, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων. 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  

Η  μετακίνηση ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων μπορεί να προκληθεί από 

διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων της 

Συμμαχίας σύμφωνα με το άρθρο 5, επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Non-Article 
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5, περιστατικών που προκύπτουν από τη χρήση ή απελευθέρωση όπλων μαζικής 

καταστροφής ή χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών (ΡΒΧΠ) ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, φυσικών και τεχνολογικών 

καταστροφών και άλλων ανθρωπιστικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών. Επίσης, 

οι μετακινήσεις μπορεί να είναι αυθόρμητες και ανεξέλεγκτες, μπορεί να 

διεξαχθούν ως μέρος μιας εθνικής ή και Νατοϊκής προσπάθειας για την προστασία 

των ανθρώπων από κακόβουλες ενέργειες του αντιπάλου. 

ΑΡΧΕΣ 

Συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο. Οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να 

ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδίως 

της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και του Πρωτοκόλλου 

του 1967, ανάλογα με την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, τα ατομικά δικαιώματα 

και τα προνόμια του προσωπικού, που συμμετέχει στην μετακινήσεις πληθυσμών 

και που αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται από το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, θα 

είναι πλήρως σεβαστά. 

Αλληλεγγύη Συμμαχίας. Οι σύμμαχοι θα ενεργούν με πνεύμα 

αλληλεγγύης όσον αφορά στην κίνηση των πολιτών από άλλους Συμμάχους, αν οι 

κινήσεις αυτές συμβαίνουν στο πλαίσιο ή ως συνέπεια δραστηριοτήτων 

συλλογικής άμυνας ή αντιμετώπισης κρίσεων του ΝΑΤΟ. 

Υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς τους Συμμάχους.  Οι σύμμαχοι έχουν την 

πρωταρχική ευθύνη για την παροχή προστασίας και βοήθειας σε ανθρώπους, που 

βρίσκονται υπό μετακίνηση. Η συνεργασία μέσω του ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει 

τους συμμάχους στην προσπάθειά τους να μετριάσουν, να ανταποκριθούν και να 

ανακάμψουν από τις συνέπειες μιας μετακίνησης πληθυσμών μεγάλης κλίμακας.  

Ελεύθερη διέλευση και περιορισμοί κινήσεων. Ενώ οι Σύμμαχοι 

επιβεβαιώνουν πλήρως το θεμελιώδες δικαίωμα του άμαχου πληθυσμού για 

μετακίνηση σε ασφαλέστερη περιοχή, εάν οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο, υπό 

ορισμένες συνθήκες, η κίνηση του πληθυσμού μπορεί να χρειαστεί να περιοριστεί 
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για λόγους πολιτικής προστασίας, όπως λόγω επίθεσης βαλλιστικών πυραύλων ή 

χρήσης ΡΒΧΠ ουσιών. 

Διευθέτηση ταυτόχρονων κινήσεων άμαχου πληθυσμού και 

στρατιωτικών δυνάμεων. Η στρατιωτική ανάπτυξη μπορεί να διαταραχθεί ή να 

αποκλειστεί από την κυκλοφορία μεγάλων ομάδων ανθρώπων, που 

χρησιμοποιούν τις ίδιες υποδομές και διαδρομές, που απαιτούνται για 

στρατιωτικούς σκοπούς. Στρατιωτικές και πολιτικές αρχές θα πρέπει ως εκ τούτου, 

να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί είναι σε 

θέση για αποφυγή συμφόρησης και προτεραιοποίηση των κινήσεων, για την 

υποστήριξη του άμαχου πληθυσμού και των στρατιωτικών δυνάμεων. 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

Επίγνωση της Κατάστασης. Οι σύμμαχοι θα πρέπει να έχουν επίγνωση 

της κατάστασης των πιθανών μετακινήσεων πληθυσμών και να ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους πληροφορίες. 

Ενημέρωση Κοινού. Οι σύμμαχοι θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό 

τους σε κατάλληλο χρόνο για τις εν εξελίξει μετακινήσεις του πληθυσμού. 

Σχεδιασμός. Οι σύμμαχοι θα πρέπει να διεξάγουν ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών για τις εργασίες 

μετακίνησης του πληθυσμού. 

Ανάπτυξη και Διατήρηση Ικανοτήτων Αντίδρασης. Οι σύμμαχοι θα 

πρέπει να αναπτύξουν δυνατότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και να 

διαχειρίζονται μετακινήσεις του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου της παροχής 

των βασικών ανθρώπινων αναγκών, όπως τη φυσική ασφάλεια, τη στέγαση, τα 

τρόφιμα, το νερό, την υγεία, κλπ. 

Περιορισμοί Μετακινήσεων. Οι σύμμαχοι θα πρέπει να αναπτύξουν και 

να διατηρήσουν τα απαραίτητα νομικά μέσα για τον περιορισμό, υπό ορισμένες 

συνθήκες, της μετακίνησης πληθυσμού σε περίπτωση Νατοϊκών ή εθνικών 

πολιτικών ή στρατιωτικών απαιτήσεων. 
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Πολιτικοστρατιωτική Συνεργασία. Οι σύμμαχοι και οι στρατιωτικές αρχές 

του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, οι αναγκαίες ρυθμίσεις που 

περιλαμβάνονται στις συμφωνίες υποστήριξης του Έθνους Υποδοχής θα πρέπει 

να εφαρμόζονται σε περίπτωση ταυτόχρονης κίνησης του άμαχου πληθυσμού και 

στρατιωτικών δυνάμεων.  

Εκπαίδευση και Ασκήσεις. Το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι, υπάρχει μέριμνα για την εκπαίδευση και άσκηση του πληθυσμού  

στα θέματα που ρυθμίζουν τις δυνατότητες κίνησης, με τη συμμετοχή των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών (πολιτικού, στρατιωτικού, εμπορικού και μη 

κυβερνητικού τομέα).  

Διεθνής Συνεργασία. Οι μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις πληθυσμών συχνά 

αφορούν περισσότερα από ένα έθνος και απαιτούν στήριξη από τη διεθνή 

κοινότητα. Οι σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται 

με τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σχετικούς 

ΜΚΟ, καθώς και άλλους οργανισμούς, όσο αφορά στις μετακινήσεις πληθυσμών, 

σε τομείς που μπορεί να περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την άσκηση και την 

ανταλλαγή εμπειριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ60 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ένας από τους βασικούς λόγους, που το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη για 

την ασφάλεια συμμαχία στην πρόσφατη ιστορία, είναι η ικανότητά του να 

προσαρμόζεται σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικά περιβάλλον, επικαιροποιώντας με 

αυτόν τον τρόπο τα στρατηγικά θεμέλια της Συμμαχίας. Σε αντίθεση με τις 

εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχώς επαναξιολογούν τις στρατηγικές της 

αγοράς, οι νέες στρατηγικές του ΝΑΤΟ συντάσσονται ανά μακρά χρονικά 

διαστήματα. Στα 70 χρόνια της ιστορίας της Συμμαχίας μόνο επτά τέτοια έγγραφα 

έχουν εκδοθεί, τα οποία παραδοσιακά αποκαλούνται «Στρατηγικά Δόγματα». Αυτά 

είναι του 1950, 1952, 1957, 1967, 1991, 1999 και το πιο πρόσφατο, αυτό του 

2010. Τα τέσσερα πρώτα δόγματα είχαν αμιγώς στρατιωτικό προσανατολισμό, 

χαρακτηρίστηκαν Απόρρητα και διατυπώθηκαν από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, τη Στρατιωτική Επιτροπή (Military Committee - MC).  Τα υπόλοιπα τρία 

δόγματα, που έχουν συνταχθεί μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου είναι 

προσβάσιμα σε όλους και διατυπώθηκαν από το πολιτικό σκέλος της Συμμαχίας, 

αν και το καθένα από αυτά, επίσης, ενσωματώνει μυστικά πρόσθετα στρατιωτικά 

έγγραφα. 

Ωστόσο, οι στρατηγικές του ΝΑΤΟ είναι συχνά λιγότερο προσανατολισμένες 

στο μέλλον από όσο φαίνονται. Αποτυπώνεται δηλαδή κάτι στο χαρτί, το οποίο 

ήδη εφαρμόζεται από τη Συμμαχία για την αντιμετώπιση απαιτήσεων. Το 

Στρατηγικό Δόγμα του 1999, για παράδειγμα, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της 

διαχείρισης των κρίσεων, όταν το ΝΑΤΟ ήδη εκπλήρωνε τα καθήκοντά του στα 

Βαλκάνια από το 1995. Το Δόγμα του 2010 καθορίζει τη συλλογική ασφάλεια 

μέσω των εταιρικών σχέσεων ως ένα από τα βασικά καθήκοντα της Συμμαχίας, 

παρόλο που υπήρχαν πολλές συνεργασίες, πολύ πριν, χωρών της Ευρώπης με 

μεσογειακές χώρες ή με χώρες του Κόλπου. Συνεπώς, οι στρατηγικές του ΝΑΤΟ 

                                            
60 Karl-Heinz Kamp, “Why NATO Needs a New Strategic Concept”, NATO Defense College, 

file:///C:/Users/User1/Downloads/RR_09_16.pdf, (accessed December 21, 2016).  

file:///C:/Users/User1/Downloads/RR_09_16.pdf
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πάντα χρησιμεύουν επίσης για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της 

Συμμαχίας και την καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών. 

Από το 2014, η κατάσταση στην Ευρώπη από θέμα ασφάλειας έχει αλλάξει 

σημαντικά. Η ευρωπαϊκή συμφωνία ειρήνης, που «υπογράφηκε» από κοινού με τη 

Ρωσία μετά το τέλος της σύγκρουσης Ανατολής-Δύσης έχει πάψει να υπάρχει, 

καθώς έχει πέσει θύμα της επιθετικότητας της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη, η 

οποία κορυφώθηκε με τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας. Οι ελπίδες για τη 

δημιουργία από κοινού συνθηκών ασφάλειας στη Μέση Ανατολή έχουν πλήρως 

καταρρεύσει λόγω των εμφυλίων πολέμων και της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Η 

αντίδραση του ΝΑΤΟ σε αυτές τις αλλαγές ήταν πραγματικά ενιαία και άμεση, από 

κοινού με την ΕE. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο του 2014 στην 

Ουαλία ενέκρινε μία πληθώρα αρχικών μέτρων για τη βελτίωση της αμυντικής 

ικανότητας της Συμμαχίας. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2016 στη Σύνοδο 

Κορυφής της Βαρσοβίας, τα μέτρα αυτά ενισχύθηκαν και προσαρμόστηκαν στις 

απειλές εξ’ Ανατολών και το Νότο. 

Είναι όμως αρκετά αυτά τα μέτρα για την ενίσχυση των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων της Συμμαχίας, ή εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για μια 

ουσιώδη στρατηγική συζήτηση για τις μελλοντικές της υποχρεώσεις και 

αποστολές; Μήπως το ΝΑΤΟ χρειάζεται ένα νέο Στρατηγικό Δόγμα και αν ναι, 

πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτό και ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει; 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Το πρόσφατο Στρατηγικό Δόγμα, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής 

του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα το Νοέμβριο του 2010, σημαδεύτηκε, όπως ήταν φυσικό 

από τα γεγονότα που είχαν συμβεί πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύνταξής του. Η Ρωσία θεωρούνταν ακόμα εταίρος του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός 

ότι οι σχέσεις με τη Μόσχα ήταν σαφώς τεταμένες μετά τον πόλεμο Ρωσίας-

Γεωργίας το 2008. Αυτό αντανακλάται στις θέσεις εντός της Συμμαχίας, ενώ 

δηλαδή μέλη από την Ανατολική Ευρώπη υιοθέτησαν μια επικριτική στάση 

απέναντι στη Ρωσία, η πλειοψηφία επέμενε στην ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής 

πολιτικής ασφαλείας, που περιλάμβανε και τη Ρωσία. Το 2009, ο Barack Obama 

ορκίστηκε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσίασε ένα πρόγραμμα 
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που επικεντρωνόταν, μεταξύ άλλων, σε μια πολιτική ελέγχου των 

εξοπλισμών. Ανακοίνωσε το όραμά του για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα και 

υποσχέθηκε ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις με τη Ρωσία. Ο πόλεμος στο 

Αφγανιστάν, στον οποίο συμμετείχαν με διάφορους τρόπους 28 μέλη του ΝΑΤΟ 

και 22 εταίροι της Συμμαχίας, είχε αρχίσει εδώ και χρόνια και ακόμα δεν υπήρξε 

κάποιο φως στο τούνελ  για ειρήνευση της χώρας. Η είσοδος της Αλβανίας και της 

Κροατίας στο ΝΑΤΟ το 2009 υποτίθεται ότι θα ενδυνάμωνε τη σταθερότητα στα 

Βαλκάνια, ενώ η δήλωση του Κοσσυφοπεδίου για ανεξαρτησία ένα χρόνο πριν, 

απείλησε να ανοίξει εκ νέου παλιές πληγές στην περιοχή. 

Σε αυτήν την περίπτωση, το ΝΑΤΟ είδε τον εαυτό του λίγο πολύ ως 

αμυντικό οργανισμό παρά ως διαχειριστή κρίσεων, οι οποίες συμβαίνουν πέρα 

από τα σύνορά του. Είδε έναν έντιμο διαμεσολαβητή, τόσο σε σχέση με τη Ρωσία 

όσο και την παγκόσμια συνεργασία για την ασφάλεια, καθώς και ως πολιτικό 

παράγοντα μετασχηματισμού για επίδοξα κράτη μέλη στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Ενώ η συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης της 

Ουάσιγκτον ονομαστικά παρέμεινε ως ο λόγος ύπαρξης  της Συμμαχίας (Raison 

d'être), δεν θεωρείτο ως το πλέον ρεαλιστικό σενάριο, που θα μπορούσε ποτέ να 

υλοποιηθεί. Οι Ένοπλες δυνάμεις θεωρήθηκαν ως εκστρατευτικές δυνάμεις για 

επεμβάσεις εκτός της επικράτειάς του ΝΑΤΟ και επρόκειτο να αναδιοργανωθούν ή 

να μετασχηματιστούν αναλόγως. Ήδη από το 2003, το ΝΑΤΟ είχε δημιουργήσει τη 

Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού (Allied Command Transformation – ACT) 

στο Norfolk της Virginia των ΗΠΑ, με σκοπό τον εξορθολογισμό των στρατιωτικών 

δομών, των δυνατοτήτων και του δόγματος της Συμμαχίας. 

Η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι πολύ πιο διαφορετική σήμερα, 

δεδομένου ότι τρεις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ριζικά την 

κατάσταση στην ευρωατλαντική κοινότητα για την ασφάλεια. Η ετοιμότητα της 

Ρωσίας να αλλάξει τα ευρωπαϊκά σύνορα με τη βία, όπως αποδείχθηκε στην 

Κριμαία, σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην πολιτική ασφαλείας. Και το 

κυριότερο, αφότου επιτέθηκε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, το καθεστώς στη 

Μόσχα έχει αυξήσει περαιτέρω τις εχθροπραξίες. Απειλές με πυρηνικά όπλα 

εναντίον δυτικών γειτόνων, δοκιμές πτήσεων με βομβαρδιστικά αεροπλάνα ικανά 

να φέρουν πυρηνικά ή την εξαγγελία του Προέδρου Putin ότι, η Ρωσία θα 
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μπορούσε να υπερβεί τα κράτη της Βαλτικής μέσα σε λίγες ημέρες, έχουν βλάψει 

ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη στη ρωσική πολιτική. Ως εκ τούτου, η κρίση στην 

Ανατολική Ευρώπη δεν είναι μόνο μια περαστική μπόρα, αλλά στην 

πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή του κλίματος όσον αφορά 

στην πολιτική ασφάλειας. Από το 2014, το ΝΑΤΟ έχει επιστρέψει στο άρθρο 5, στο 

οποίο η αποτροπή και η συλλογική άμυνα έγιναν και πάλι πρωταρχική αποστολή 

του. Την ίδια στιγμή, και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στη διπλή 

στρατηγική, που υιοθετήθηκε απέναντι στη Ρωσία, οι επιλογές για συνέχιση του 

διαλόγου και της συνεργασίας με τη Μόσχα παραμένουν πρώτη προτεραιότητα. 

Οι αναταραχές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, 

υπερβαίνουν κάθε τι που έχουμε δει μέχρι τώρα σε ένα ήδη ασταθές μέρος του 

κόσμου. Κράτη διαλύονται αλλά και κυβερνήσεις αποδεικνύονται όλο και 

περισσότερο ανίκανες στο να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στα εδάφη τους. Αντ' 

αυτού, όλο και περισσότερες ένοπλες ομάδες ή διακρατικά καθεστώτα αναδύονται, 

όπως το Ισλαμικό Κράτος (IS).  

Οι εξελίξεις στην περιοχή της Ασίας και Ειρηνικού μπορούν να εξελιχθούν 

σε ζωτικής σημασίας απειλές για τα μέλη της Συμμαχίας, γεγονός που μέχρι 

στιγμής ως επί το πλείστον αγνοείται. Η οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της 

Κίνας και οι συγκρούσεις, που αναδύονται για εδάφη και θαλάσσιες περιοχές, θα 

μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους εμπορικούς δρόμους προς την Ευρώπη 

και την Αμερική, και ως εκ τούτου την οικονομική επιβίωση των επηρεαζόμενων 

κρατών. Επιπλέον, στην εν προκειμένω περιοχή, πέντε πυρηνικές δυνάμεις 

αντιμετωπίζουν η μία την άλλη πρόσωπο με πρόσωπο, σε ορισμένες περιπτώσεις 

με εχθρική διάθεση (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ρωσία και Βόρεια Κορέα). Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, ως έκτη πυρηνική δύναμη, ασκεί επίσης την επιρροή της στην περιοχή 

ως σταθεροποιητική δύναμη ή ως δύναμη παρενοχλήσεως, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Τέλος, η εκλογή του Donald Trump ως 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων 

Πολιτειών, θα μπορούσε να φέρει το ΝΑΤΟ αντιμέτωπο με μία άνευ 

προηγουμένου κατάσταση εάν για τις ΗΠΑ η ευρωατλαντική ασφάλεια δεν 

αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Ακόμα κι αν τα συνθήματα κατά τη διάρκεια 



- 103 - 

 

της προεκλογικής εκστρατείας θεωρηθούν ελάσσονος σημασίας για τη μελλοντική 

πολιτική της Αμερικής στο ΝΑΤΟ, είναι παρόλα αυτά ανησυχητικό ότι οι 

στρατηγικές, οι δεσμεύσεις ή και οι υποχρεώσεις της Συνθήκης φαίνεται να 

τοποθετούνται χαμηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης. 

Υπό το φως αυτών των δραστικών αλλαγών, είναι απαραίτητο το ΝΑΤΟ να 

προβεί σε στρατηγικό επαναπροσανατολισμό ή ακριβέστερα να προσαρμόσει τη 

στρατηγική του στη νέα κατάσταση. Η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία μπορεί 

να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και οι απειλές από άλλες 

περιοχές εναντίον της εδαφική ακεραιότητας των μελών της Συμμαχίας απαιτούν 

μια νέα πολιτική και στρατιωτική κατανόηση των καθηκόντων της. Ωστόσο, η 

επιστροφή του ΝΑΤΟ στο αμυντικό ρόλο τον οποίο έπαιξε κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης Ανατολής-Δύσης, δεν είναι αρκετή. Ένα νέο μείγμα καθηκόντων 

πρέπει να βρεθεί. Ακόμη και αν η στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων, που 

προχωρά πέρα από τη συλλογική άμυνα γίνεται όλο και πιο απίθανη, ιδίως στη 

Μέση Ανατολή, τέτοιου είδους αποστολές δεν μπορούν να αποκλειστούν 

εντελώς. Επιπλέον, πρέπει εντός του ΝΑΤΟ να επιτευχθεί συναίνεση για το ποια 

από τα τρέχοντα βασικά του καθήκοντα θα διατηρήσει και ποια νέα ενδεχομένως 

θα πρέπει να προσθέσει. 

Η επίτευξη αυτού του είδους συναίνεσης ωστόσο, δεν είναι ένα εύκολο 

έργο, δεδομένου ότι τα 29 μέλη του ΝΑΤΟ (μετά και την επικείμενη ενσωμάτωση 

του Μαυροβουνίου) έχουν διαφορετικά συμφέροντα ανάλογα με τη γεωγραφική 

τους θέση και ιστορία. Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική συζήτηση σχετικά με 

τις μελλοντικές εργασίες της Συμμαχίας, η οποία να οδηγήσει σε ένα νέα ευρέως 

αποδεκτό Στρατηγικό Δόγμα. 

Η δημιουργία ενός νέου στρατηγικού δόγματος καθίσταται ακόμη πιο 

επείγουσα ανάγκη, καθώς ήδη η ΕΕ αντέδρασε στη νέα δημιουργηθείσα 

κατάσταση ασφάλειας με την αναθεώρηση της στρατηγικής ασφάλειας του 2003. 

Δεδομένου ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ σχεδόν ταυτόχρονα συμφώνησαν για εντατικοποίηση 

της συνεργασίας κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη 

Βαρσοβία, ο  στρατηγικός συντονισμός μεταξύ των δύο οργανισμών είναι σχεδόν 

επιτακτική. 
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Ακόμη πάντως, υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός κυρίως εντός των 

διαδρόμων του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ή ακόμη και στις πρωτεύουσες σε σχέση με 

τα οφέλη της νέας στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι, 

μπαίνοντας σε μια τέτοια στρατηγική συζήτηση σε αυτό το σημείο του χρόνου, θα 

μπορούσε να διαβρώσει περαιτέρω τη συνοχή της Συμμαχίας και δε θα οδηγούσε 

σε καμία περίπτωση στην ενίσχυση της ενότητά της.   

Ακόμα και αν αυτή η κριτική περιέχει μια δόση αλήθειας, αγνοεί δύο 

σημαντικές και στενά συνυφασμένες πτυχές. Πρώτον, ο κίνδυνος ότι, η ουσία 

αποδυναμώνεται για χάρη της συναίνεσης, ισχύει για κάθε έργο του ΝΑΤΟ και 

είναι το κατεξοχήν δίλημμα της Συμμαχίας. Δεύτερον, σε σχέση με τις συζητήσεις 

στρατηγικής, η διαδικασία φαίνεται τουλάχιστον εξίσου σημαντική με το τελικό 

προϊόν, δεδομένου ότι αναγκάζει τους συμμάχους να καθορίσουν τις 

προτεραιότητές τους και να επικοινωνούν με τους άλλους. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Έχοντας ήδη διατυπώσει επτά στρατηγικά δόγματα κάτω από πολύ 

διαφορετικές συνθήκες, το ΝΑΤΟ έχει άφθονη εμπειρία, όταν πρόκειται να διεξάγει 

και να εφαρμόσει τις θεμελιώδεις στρατηγικές συζητήσεις. Κατά κανόνα, οι νέες 

στρατηγικές βασίζονται στο προηγούμενο έγγραφο και στην υιοθέτηση εκείνων 

των τμημάτων, που παραμένουν σε ισχύ στη νέα εποχή ως «συμφωνηθέν 

λεκτικό». Ως εκ τούτου, το πιο πρόσφατο έγγραφο, το Στρατηγικό Δόγμα του 2010, 

θα μπορούσε να είναι η βάση πάνω στην οποία θα ξεκινούσε μια νέα στρατηγική 

συζήτηση. 

Το δόγμα αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς και μερικές φορές 

κουραστικής διαδικασίας. Ήδη από τα μέσα της τελευταίας δεκαετίας, υπήρχαν 

φωνές που απαιτούσαν σαφήνεια από το ΝΑΤΟ για το μελλοντικό του ρόλο. Οι 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε πλήρη 

αναπροσανατολισμό της διεθνούς πολιτικής ασφάλειας και ο Πόλεμος στο Ιράκ 

είχαν οδηγήσει σε μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις στην ιστορία της 

Συμμαχίας. Κατά τη διάρκεια του Συνέδριο του Μονάχου για την Ασφάλεια στις 

αρχές του 2006, η ομοσπονδιακή καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel, ως 

μία από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες της Συμμαχίας, απαίτησε να 
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διαμορφωθεί μια νέα στρατηγική. Η απάντηση από τους άλλους αρχηγούς των 

κυβερνήσεων ήταν μάλλον επιφυλακτική. Μερικοί ανησυχούσαν ότι μια τέτοιου 

είδους συναίνεση δε θα μπορούσε να επιτευχθεί, δεδομένης της τεταμένης 

κατάστασης μεταξύ των Συμμάχων. Επίσης, δεν ήταν σαφές εάν τα μέλη θα ήταν 

σε θέση να συμφωνήσουν σε μια ουσιαστική στρατηγική ή μόνο σε ένα άνευ 

ουσίας έγγραφο, που δεν θα ήταν πολιτικά δεσμευτικό. Η συζήτηση σχετικά με μια 

νέα στρατηγική απέκτησε νέα ώθηση όταν ο Anders Fogh Rasmussen από τη 

Δανία διορίστηκε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ το 2009. Ο Rasmussen ήταν ο 

πρώτος πρώην Πρωθυπουργός χώρας σε αυτή τη θέση και αυτό προσέθεσε 

σημαντικό πολιτικό βάρος στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Αυτός ήταν 

υπεύθυνος για μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Δόγματος του 2010· 

ήταν ένα σύντομο και συνοπτικό έγγραφο, το οποίο συνέδεε στοιχεία στρατηγικής 

και πολιτικής.  

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Ως απάντηση στην αναβίωση των άμεσων απειλών για την εδαφική 

ακεραιότητα της επικράτειας της Συμμαχίας, υπάρχουν φωνές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, που κάνουν έκκληση για επιστροφή στις στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων Ανατολής-Δύσης, δηλαδή 

σε έννοιες, που είναι κατά κύριο λόγο στρατιωτικής φύσεως και υπόκεινται σε 

απόρρητο. Τώρα, που ο σκοπός του ΝΑΤΟ έχει γίνει ξανά εμφανής, ισχυρίζονται 

ότι, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για «λαϊκή αυτοεπιβεβαίωση». Αντίθετα, υπάρχει 

ανάγκη για σαφή σχεδιασμό στρατιωτικών απαιτήσεων και για την προσαρμογή 

των μέσων στα άκρα. 

Ένα τέτοιο επιχείρημα, παρόλα αυτά αποτυγχάνει να αναγνωρίζει ότι, σε 

αντίθεση με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, υπάρχει τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, 

μια υποχρέωση να αιτιολογήσει δημοσίως την πολιτική ασφάλειας. Σε περιόδους 

αυξημένου δημόσιου συμφέροντος στην εξωτερική πολιτική και στις απειλές για 

την πολιτική ασφαλείας ειδικότερα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη να εξηγήσει το 

πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεων. Αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα 

σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγουν 

τις πύλες της παραπληροφόρησης και των θεωριών συνωμοσίας. Το πιο 
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κραυγαλέο παράδειγμα αυτού είναι η σημερινή επίθεση προπαγάνδας της Ρωσίας 

ενάντια στο ΝΑΤΟ. Η ανάπτυξη επομένως, ενός νέου Στρατηγικού Δόγματος θα 

πρέπει, να διέπεται από τρεις αρχές. 

Πρώτον, η διαδικασία αυτή θα πρέπει και πάλι να είναι διαφανής και χωρίς 

αποκλεισμούς. Δεύτερον, δύο μη Νατοϊκές χώρες πρέπει να περιλαμβάνονται ως 

ισότιμα μέλη, η Σουηδία και η Φινλανδία. Αυτές οι δύο χώρες, των οποίων οι 

πολιτικές και στρατιωτικές δεσμεύσεις για τη Συμμαχία υπερβαίνουν εκείνων 

ορισμένων τακτικών μελών, συμμετέχουν ήδη πολύ στενά στις διαδικασίες του 

ΝΑΤΟ. Παρά το γεγονός ότι δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου στο 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, όταν αυτό αργότερα θα αποφασίσει για τη νέα 

στρατηγική, η συμβολή τους στην αναπτυξιακή στρατηγική θα αποδειχθεί 

απαραίτητη. 

Τρίτον, η κατάσταση στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού απαιτεί 

διαβουλεύσεις με σημαντικούς εταίρους στην περιοχή, όπως την Αυστραλία, την 

Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και, ενδεχομένως τη Νέα Ζηλανδία. Άλλωστε, έχουν ήδη 

αποδείξει έμπρακτα ότι, μπορούν να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους 

συμμετέχοντας ενεργά στο Αφγανιστάν και ως δυτικές δημοκρατίες, είναι 

απαραίτητες για τη διατήρηση των κανόνων, στους οποίους βασίζεται η διεθνής 

τάξη. Επιπλέον, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ιδίως, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στη συζήτηση του ΝΑΤΟ περί πυρηνικών, δεδομένου ότι 

βρίσκονται επίσης υπό την «πυρηνική ομπρέλα» των ΗΠΑ. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

Η Συνθήκη της Ουάσιγκτον, η οποία ως ιδρυτικό κείμενο του ΝΑΤΟ, 

κάποιες φορές αποκαλείται το «πρώτο Στρατηγικό Δόγμα», καθορίζει μια σειρά 

από καθήκοντα. Εκτός από την άμυνα και τη συμμαχική αλληλεγγύη, αυτά 

κλιμακώνονται από την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και της δικαιοσύνης μέχρι 

και τη στενή συνεργασία μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ σε όλη τη διαδρομή 

προς τη βελτίωση της διεθνούς οικονομικής πολιτικής. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η Συμμαχία στην πραγματικότητα 

επικεντρώνεται στο κύριο καθήκον της αποτροπής και άμυνας ενάντια στην 
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επιθετικότητα της Σοβιετικής Ένωσης ή ακόμη και των χωρών του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας. 

Το πρώτο Στρατηγικό Δόγμα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, που 

δημοσιεύθηκε το 1991, καθόρισε τέσσερις βασικές λειτουργίες. Τη διατήρηση της 

σταθερότητας στην Ευρώπη, παρέχοντας ένα φόρουμ για τις συμμαχικές 

διαβουλεύσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, την 

αποτροπή και την υπεράσπιση ενάντια σε επίθεση και τη διατήρηση της 

στρατηγικής ισορροπίας. 

Το Στρατηγικό Δόγμα του 1999 πλέον κάνει κάποιου είδους αναφορά στις 

παραπάνω βασικές λειτουργίες, αλλά παρέχει μια κάπως περίπλοκη περιγραφή 

των τεσσάρων καθηκόντων ασφαλείας του ΝΑΤΟ, δηλαδή της ασφάλειας μέσω 

της επίλυσης με φιλειρηνικές συγκρούσεις, της διατλαντικής διαβούλευσης και της 

αποτροπής, της άμυνα και της σταθερότητας μέσω της διαχείρισης κρίσεων και 

της εταιρικής σχέσης. Το Στρατηγικό Δόγμα του 2010, το οποίο ακολούθησε, 

επικεντρώθηκε στις τρεις προαναφερθείσες βασικές λειτουργίες, δηλαδή της 

συλλογικής άμυνας, της διαχείριση κρίσεων και της συνεργατικής ασφάλειας. 

Είναι προφανές ότι, δεδομένης της μακρόχρονης σύγκρουσης με τη Ρωσία 

και τις πολύπλευρες απειλές, που αντιμετωπίζει το έδαφος της Συμμαχίας, πρέπει 

να βρεθεί ένας συνδυασμός καθηκόντων-έργων προερχόμενος πριν και μετά τον 

Ψυχρό Πόλεμο. 

Ως εκ τούτου, το πρώτο βασικό καθήκον σε ένα νέο Στρατηγικό Δόγμα θα 

πρέπει να είναι η αποτροπή και η άμυνα ή η προστασία της συμμαχικής 

επικράτειας. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίοδο μετά το 1991, αυτό δεν είναι 

πλέον απλώς ένα ζήτημα που τίθεται για φιλολογικούς λόγους, αλλά πρέπει να 

υποστηρίζονται από αξιόπιστες στρατιωτικές δυνατότητες.  

Το δεύτερο βασικό καθήκον, σύμφωνα και με τη γνωστή διπλή στρατηγική 

εκτός από την αποτροπή θα ήταν η επιδίωξη ύφεσης στις σχέσεις με τη Ρωσία.  

Ένα τρίτο έργο συνίσταται από τη δημιουργία ή τουλάχιστον την 

προώθηση ενός σταθερού περιβάλλοντος ασφάλειας στις γειτονικές με το ΝΑΤΟ 

χώρες, είτε μέσω στενών εταιρικών σχέσεων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω 
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της στρατιωτικής επέμβασης. Στο Στρατηγικό Δόγμα του 2010, αυτά εξακολουθούν 

να παρουσιάζονται ως δύο ξεχωριστές βασικές λειτουργίες, κάτι το οποίο είχε 

προκαλέσει συζήτηση, ήδη από τη φάση της ανάπτυξης του δόγματος.  

Το τέταρτο έργο είναι απολύτως καινούργιο και προέρχεται από τις 

τρέχουσες και κυρίως από τις υβριδικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν εμφανιστεί με 

τη μορφή της ισλαμικής τρομοκρατίας, του πολέμου στον κυβερνοχώρο ή ακόμη 

και με τις επιθέσεις προπαγάνδας της Ρωσίας. Από τη στιγμή, που οι πιθανότητες 

για σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή είναι πολύ περιορισμένες 

και αφού οι ισλαμιστές τρομοκράτες, όχι μόνο αποτελούν μια εξωτερική απειλή για 

τις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά είναι ήδη εγκατεστημένοι εντός των δυτικών κοινωνιών, 

η τρομοκρατία με θρησκευτικά ή ιδεολογικά κίνητρα δεν μπορεί να προβλεφθεί 

πλήρως.  Η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα από τη Ρωσία έχουν παρόμοιο 

στόχο, δηλαδή την αποσταθεροποίηση των δυτικών κοινωνιών.  

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας της, η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ θα 

πρέπει να καθοριστεί από το ανώτατο πολιτικό όργανο του ΝΑΤΟ, το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Η 

επόμενη ευκαιρία θα είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία έχει 

προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το 2017. Ήδη προορίζεται η 

συνάντηση αυτή να λάβει τη μορφή μίας μίνι συνόδου κορυφής. Ο κύριος σκοπός 

της θα είναι να δώσει στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ την ευκαιρία να κάνει 

την πρώτη του εμφάνιση σε σύνοδο της Συμμαχίας. Δίνοντας το σήμα εκκίνησης 

για μια συζήτηση στρατηγικής, η σημασία της συνάντησης θα λάβει μεγαλύτερη 

αξία, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε συμφωνία σε δύσκολα θέματα ουσίας.  

Θεωρώντας ότι οι σύνοδοι κορυφής πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 

δύο χρόνια, το νέο Στρατηγικό Δόγμα θα μπορούσε να εκδοθεί το 2018 ή 2019 το 

αργότερο, όποτε και συμπίπτει με την 70η επέτειο του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία θα 

διατηρήσει με τον τρόπο αυτό την πρακτική της να εκδίδει μια νέα στρατηγική 

περίπου μία φορά κάθε δέκα χρόνια. Είναι υπό συζήτηση κατά πόσο μια τέτοια 

θεμελιώδεις στρατηγική συζήτηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται πολύ πιο 

συχνά, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για τις ταχείες αλλαγές στην 
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παγκόσμια πολιτική. Ωστόσο, σε μια Συμμαχία, που αριθμεί σήμερα 28 κράτη-

μέλη, όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προφανώς απαιτείται για την επίτευξη 

συναίνεσης σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ61 

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, θεωρείται η βασικότερη 

διασυλλογική δομή  άμυνας και ασφάλειας. Απαρτίζεται από 28 κράτη-μέλη. 

Θεωρείται οργανισμός, στον οποίο τα κράτη-μέλη διατηρούν την πλήρη πολιτική 

και στρατιωτική τους ανεξαρτησία και κυριαρχία. Το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως ένας 

διασυλλογικός και διακυβερνητικός οργανισμός σύμμαχων-κρατών με κοινά 

συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας. 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δομές της στρατιωτικής συγκρότησης του 

ΝΑΤΟ, έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι πάντοτε έτοιμες να προασπίσουν 

τους όρους της ειρήνης, δημοκρατίας και σταθερότητας όπως διευκρινίζεται στον 

Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε. Από  την άλλη πλευρά, το ΝΑΤΟ ως ένα 

υπερεθνικό φόρουμ πολιτικών και στρατιωτικών διαβουλεύσεων, λαμβάνει 

αποφάσεις πάνω στα θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και των 28 κρατών-

μελών της. 

Κατά τον 21ο αιώνα, οι προκλήσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ άλλαξαν. Για να 

μπορέσει η Συμμαχία να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νέου αυτού αιώνα, 

αποφάσισε μέσω της συνόδου της Πράγας το 2002 να μετασχηματισθεί. Το 2004, 

στην σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να εντείνει τις 

συνεχόμενες προσπάθειες επαναπροσδιορισμού των επιχειρησιακών ικανοτήτων 

της Συμμαχίας. Κατά το 2006 στη σύνοδο της Ρίγας, επικύρωσε τόσο τις νέες 

επιχειρησιακές της ικανότητες, όσο και την πρόθεσή της για μια νέα 

παγκοσμιοποιημένη πολιτική ατζέντα. 

Σήμερα, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε πολλές περιοχές εκτός των τυπικών του 

συνόρων. Από μια αμυντική συμμαχία, εξελίχτηκε σε μια συμμαχία παροχής και 

διασφάλισης της ασφάλειας. Μέσω των νέων συνεργασιών του, τόσο σε πολιτικό 

όσο και στρατιωτικό επίπεδο με τα υφιστάμενα μέλη αλλά και τα συνεργαζόμενα, 

το ΝΑΤΟ και με την νέα του δομή, είναι έτοιμο να συμβάλει, όπως πιστεύεται, στις 

νέες πλέον παγκόσμιες προκλήσεις. 

                                            
61 Ευθυμιόπουλος Μάριος Παναγιώτης, “Ξετυλίγοντας το γεωστρατηγικό πλάνο ασφάλειας: 

το ΝΑΤΟ, το αντιπυραυλικό σύστημα των Η.Π.Α και η Ρωσική Ομοσπονδία”, ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ., 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_10.htm,  (accessed December 28, 2016). 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_10.htm
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Ο δρόμος για την παγκόσμια παροχή ασφάλειας ωστόσο, είναι μακρύς. Τα 

εμπόδια πολλά. Το διεθνές περιβάλλον μεταλλάσσεται συνεχώς. Οι παρούσες 

ανάγκες δεν θα είναι απαραίτητα και οι προκλήσεις του μέλλοντος. 

Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο μοχλό παροχής διασυλλογικής 

ασφάλειας, καθώς οι αποφάσεις για πολυμερή θέματα, σχετικά με την 

ευρωατλαντική ασφάλεια, αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου συνομιλιών μεταξύ 

των Συμμάχων. 

Δεδομένου των γεωπολιτικών αλλά και γεωστρατηγικών αλλαγών στον 

χάρτη της ασφάλειας  μετά το 2001, θεωρείται πως η Συμμαχία εμπλέκεται σε ένα 

μόνιμο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας αλλά και ανταποκρίνεται σε όποιες 

προκλήσεις συσχετίζονται με την ανάγκη παροχής ασφάλειας. 

  Είναι συνεπώς σαφές πως, η Συμμαχία έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα 

από τα μέσα του 1990, όπου είχε τεθεί σε αμφισβήτηση. Επιδιώκοντας τη 

συνεχόμενη μετάλλαξη αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη παροχή εξωστρεφούς 

ασφάλειας, το ΝΑΤΟ ευελπιστεί ως πολυεθνικός Οργανισμός να εξασφαλίσει την 

μακροχρόνια διαβίωσή του, διαπρέποντας σε καίριες πολιτικές, όπως είναι ο 

πόλεμος ενάντια της τρομοκρατίας. 

   Τα παραπάνω δεδομένα δεν αποτελούν ωστόσο την πλήρη ρεαλιστική 

εικόνα περί των πολιτικών ασφάλειας. Σε πολλές περιπτώσεις ανά την ιστορία στα 

τέλη του 20ού αλλά και μέσα στον 21ο αιώνα, το ΝΑΤΟ έχει κατηγορηθεί πως 

αντιγράφει και γίνεται εντολοδόχος κρατών με δυναμική, σε πολιτικό, και 

οικονομικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο. Πολλαπλά σαφώς είναι τα 

παραδείγματα σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα· Κόσσοβο, Αφγανιστάν κλπ. 

Θεωρείται από πολλά κράτη, κυρίως Ευρωπαϊκά ότι η πολιτική του ΝΑΤΟ 

ακολουθεί, και σε ποικίλες περιπτώσεις, αντιγράφει την πολιτική των Η.Π.Α. 

Από την άλλη μεριά, οι Η.Π.Α. έχουν κατηγορηθεί, πως καταχρώνται το 

σημαντικό, κατά κοινή ομολογία, ρόλο τους στη Συμμαχία, προκειμένου να 

θεωρηθούν δάσκαλοι των νέων πολιτικών και στρατιωτικών προκλήσεων του 

ΝΑΤΟ. 
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Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, από τη δική τους μεριά, θα μπορούσε 

να πει κανείς, πως δεν κατέχουν και δεν παρέχουν σαφή πολιτικό και στρατιωτικό 

ρόλο στη Συμμαχία. Τάσσονται υπέρ τόσο της Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και 

ασφάλειας όσο επίσης και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αλλαγές των τελευταίων ετών, το 

ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποφύγει την προσαρμογή των στρατηγικών τοθ βασικών 

σημείων στη νέα τάξη πραγμάτων στο πλαίσιο του άρθρου 5. Η συμφωνία για τα 

νέα καθήκοντα και τις αποστολές και η αποτύπωση στο χαρτί δεν θα είναι ένα 

εύκολο εγχείρημα σε εποχές, όπου διαφορετικοί σύμμαχοι επηρεάζονται από 

διάφορες απειλές σε διαφορετικό βαθμό. Ωστόσο, το παράδειγμα του Στρατηγικού 

Δόγματος του 2010 έχει δείξει ότι, όχι μόνο η διαδικασία από μόνη της, αποκτά 

ιδιαίτερη αξία αλλά ότι και το στρατηγικό έγγραφο, που προέκυψε ήταν πολύ πιο 

ουσιώδες από ό, τι πολλοί κριτικοί περίμεναν. Η αποφυγή μιας στρατηγικής 

συζήτησης για χάρη της αποφυγής οποιασδήποτε διαφωνίας, δεν πρέπει να 

αποτελεί επιλογή μιας Συμμαχίας, που συχνά έχει χαρακτηριστεί ως η 

θεσμοθέτηση των διατλαντικών διαφορών, αλλά και που επιβιώνει για σχεδόν 

επτά δεκαετίες. 
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	Διπλωματική Εργασία
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΓΕΝΙΚΑ
	Ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ή North Atlantic Treaty Organization – NATO, όπως αποκαλείται στην αγγλική γλώσσα, δημιουργήθηκε το 1949 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), τον Καναδά και κάποια ακόμη έθνη της Δυτικής Ευρώπης , για ...
	Το ΝΑΤΟ ήταν η πρώτη, εν καιρώ ειρήνης στρατιωτική συμμαχία εκτός δυτικού ημισφαιρίου, στην οποία συμμετείχαν οι ΗΠΑ. Μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι λαοί της Ευρώπης αγωνίστηκαν για την ανοικοδόμηση των οικονομιών τους ...
	Έτσι, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ήταν πρόθυμες να εξετάσουν μια συλλογική λύση ασφάλειας. Ως απάντηση στην αύξηση των εντάσεων και των ανησυχιών για την ασφάλεια, εκπρόσωποι πολλών χωρών της Δυτικής Ευρώπης συγκεντρώθηκαν με σκοπό τη δημιουργία μιας...

	Την ίδια στιγμή, η Προεδρία Truman είχε συστήσει ένα σχέδιο για τον καιρό της ειρήνης, αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες και κάλεσε το Κογκρέσο να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας στρατιωτικής συμμαχίας με την Ευρώπη. Το Μάιο του 1948, ο Γερουσια...
	Παρά τη συμφωνία επί της αρχής σχετικά με τη γενική ιδέα της Συνθήκης, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες προκειμένου να επεξεργαστούν και να εξελιχθούν οι ακριβείς όροι. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε αγκαλιάσει την πρωτοβουλία της διεθνούς συμμαχίας, αλλά εξακολου...
	Επιπλέον, η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη συλλογική ασφάλεια θα απαιτούσε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνεισφορά στην ανοικοδόμηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Δυτικής Ευρώπης. Ένα τρίτο θέμα ήταν το ζήτημα του π...
	Το αποτέλεσμα αυτών των εκτεταμένων διαπραγματεύσεων ήταν η υπογραφή της Συνθήκης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου το 1949. Στην παρούσα συμφωνία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβη...
	Λίγο μετά τη δημιουργία του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το ξέσπασμα του Πολέμου της Κορέας οδήγησε τα μέλη να κινηθούν γρήγορα για να ενσωματώσουν και να συντονίσουν τις αμυντικές τους δυνάμεις μέσω ενός κεντρικού Αρχηγείου. Η επίθεση τη...
	Οι συλλογικές ρυθμίσεις άμυνας στο ΝΑΤΟ χρησίμευσε για να θέσει ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη υπό την αμερικανική «πυρηνική ομπρέλα». Τη δεκαετία του 1950, ένα από τα πρώτα στρατιωτικά δόγματα του ΝΑΤΟ προέκυψε με τη μορφή της «Μαζικής Ανταπόδοσης» ή με τ...
	Παρότι δημιουργήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εξέλιξης του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ συνέχισε να υπάρχει και μετά το τέλος αυτής της σύγκρουσης, και μάλιστα με τη συμμετοχή ακόμη περισσοτέρων κρατών κάποια από τα ο...

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΤΟ
	ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
	Η πρωτοβουλία του Μεσογειακού Διαλόγου (Mediterranean Dialogue – MD) του ΝΑΤΟ ξεκίνησε το 1994 από το Συμβούλιο της Συμμαχίας. Επί του παρόντος, σε αυτή συμμετέχουν 7 μη Νατοϊκές χώρες της περιοχής της Μεσογείου, ήτοι η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ,...
	Ο διάλογος αντικατοπτρίζει την άποψη της Συμμαχίας ότι, η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσαρμογής του ΝΑΤΟ στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον ...
	Ο γενικός στόχος του Μεσογειακού Διαλόγου είναι να:
	 Συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.
	 Πετύχει καλύτερη αμοιβαία κατανόηση.
	 Διώξει κάθε παρανόηση σχετικά με το ΝΑΤΟ μεταξύ των χωρών του Διαλόγου.
	Επιπρόσθετα, ο Διάλογος είναι φύση προοδευτικός όσον αφορά στη συμμετοχή και στην ουσία. Η ευελιξία αυτή επέτρεψε την αύξηση του αριθμού των εταίρων. Αυτό το μαρτυρά η ένταξη της Ιορδανίας, το Νοέμβριο του 1995 και της Αλγερία το Μάρτιο του 2000, αλλά...
	Είναι κατά κύριο λόγο διμερής στη δομή του (ΝΑΤΟ + 1). Παρά τον κυρίως διμερή χαρακτήρα του, ο διάλογος επιτρέπει, ωστόσο και τις πολυμερείς συναντήσεις σε τακτική βάση (ΝΑΤΟ + 7).
	ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

	ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 1949
	ΓΕΝΙΚΑ
	Από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, έχουν υπάρξει τρεις διακριτές περίοδοι εντός των οποίων έχει εξελιχθεί η στρατηγική του σκέψη:
	Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
	ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
	Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
	ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
	Τα Μαζικά Αντίποινα υπό Αμφισβήτηση. Από τη στιγμή που εκδόθηκε το Τρίτο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ, μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις σημειώθηκαν, που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την στρατηγική της Συμμαχίας περί μαζικών αντιποίνων.
	ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ
	Η ΕΚΘΕΣΗ HARMEL

	ΕΙΣΑΓΩΓΗ


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΟΥΣΙΩΔΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΤΟ - ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
	Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
	ΓΕΝΙΚΑ
	Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το ζήτημα των πυρηνικών είχε χαθεί από το επίκεντρο των συζητήσεων του Δυτικού κόσμου. Η γενική αντίληψη εντός της Συμμαχίας ήταν ότι, το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει άμεσες απειλές στο έδαφος και στα σύνορά του. Το ΝΑΤΟ π...
	Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις εκσυγχρονίζουν το πυρηνικό τους δυναμικό δίνοντάς τους έναν κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη στρατηγική στάση τους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η αποτροπή ως ...
	ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ουκρανία και η νέα στάση της Ρωσίας αμφισβητούν ευθέως τα ίδια τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η αμυντική και αποτρεπτική στάση της Συμμαχίας θα μπορούσε να δο...
	Η Ρωσία με επιτυχία ακολουθεί μια πολιτική «Ιερής Επιθετικότητας» με ένα σημαντικό πυρηνικό συστατικό, σύμφωνα με τo οποίo δε διστάζει να χρησιμοποιήσει συμβατικές δυνάμεις και την πυρηνική της ρητορική για να αποτρέψει κάθε εξωτερική ανάμειξη, η οποί...
	Είναι όμως σημαντικό για τη Συμμαχία, πέραν της ρωσικής πυρηνικής πολιτικής, να λάβει υπόψη της και τους εν εξελίξει κινδύνους, από την εξάπλωση των πυραυλικών και πυρηνικών όπλων στη Μέση Ανατολή, καθώς και το φαινόμενο, που λαμβάνει χώρα τελευταία σ...
	Η επανεξέταση και προώθηση της αποτροπής και της αμυντικής στάσης της Συμμαχίας είχε ήδη ξεκινήσει και δοθεί μια σημαντική ώθηση από τη Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας έως και τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας. Παραμένει ωστόσο εξαιρετικά σημαντικό, πέρα από...
	Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
	Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το πυρηνικό σκέλος της αποτρεπτικής στάσης του ΝΑΤΟ υπήρξε σκιώδες. Συζητήσεις εντός της Συμμαχίας έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη σύνταξη με την πλευρά, που υποστηρίζει τον αφοπλισμό των πυρηνικών...
	"Η Αποτροπή ξεκινά με αποφασιστικότητα» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου στις 13 Φεβρουαρίου 2016.
	Ακόμη και αν η Ρωσία τείνει να προσεγγίσει το κατώφλι των πυρηνικών όπλων και φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πρόωρης χρήσης τους σε μια κρίση ή σύγκρουση, η Συμμαχία δεν πρέπει να συμπορεύεται με την πολιτική αυτή και να ακολουθήσει αυτό το ε...
	Το ΝΑΤΟ, ωστόσο, θα πρέπει να στείλει το μήνυμα στη Ρωσία ή σε οποιαδήποτε άλλο πιθανό πυρηνικό αντίπαλο, ότι η χρήση ή η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, που ενδεχομένως εμπλέξουν και τη Συμμαχία, θα αλλάξουν αμέσως τον χαρακτήρα της κρίσης. Όπως είχε ...
	ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΝΑΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ;
	Καμία ριζική αλλαγή στο πυρηνικό μοντέλο της Συμμαχίας σε αριθμούς ή εγκαταστάσεις δεν απαιτείται υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς και το ΝΑΤΟ αλλά και οποιοδήποτε άλλο δυτικό κράτος, που διαθέτει πυρηνικά όπλα δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην κούρσ...
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
	Η αμυντική και αποτρεπτική στάση του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών και συμβατικών δυνατοτήτων, δίχως όμως να απαιτούνται αναγκαστικά αντίστοιχες δυνατότητες ή και πολιτικές από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλη μη-Συμμαχικό κράτος, που δι...
	Όπως αποφασίστηκε στην Ουαλία, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσει την ετοιμότητά του σε όλους τους τομείς και να μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και οποιαδήποτε ειδικά συμβατικά κενά παρουσιαστούν, όποτε αυτά κι αν εντοπιστούν. Αυτό δεν συνεπάγεται μόνο αποτε...
	Το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει μία πιο σαφή και άμεση στάση για το ρόλο, που διαδραματίζουν τα πυρηνικά όπλα στη Συμμαχία στον τομέα της αποτροπής και της άμυνας. Η ρητορική της Συμμαχίας για την αποτροπή, ειδικά όσον αφορά το πυρηνικό της σκέλος, συνεχώ...
	Σύμφωνα με τα λόγια του πυρηνικού στρατηγιστή Hermann Kahn «Ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε αποφασιστικότητα είναι μερικές φορές πολύ απλό να επιλυθεί». Από αυτή την άποψη, ο πρώτος στόχος είναι να δημιουργήσουμε βεβαιότητα στη σκέψη ενός πιθανού α...
	ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ;
	Τόσο οι συμβατικές όσο και οι πυρηνικές δυνατότητες συμβάλλουν στη δημιουργία μίας ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας και είναι πολιτικά συνδεδεμένες, ακόμη και αν ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες. Όλα τα παραπάνω, αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων και έχ...
	Ένα ισχυρό σύνολο συμβατικών δυνατοτήτων, όπως η πυραυλική άμυνα,  είναι κεντρικής σημασίας για την αποτροπή και την αμυντική στάση του ΝΑΤΟ, καθώς η πολιτική αξιοπιστία της υπερβολικής εξάρτησης στην πυρηνική δυνατότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ερωτ...
	Σαφή μηνύματα στην πολιτική της Συμμαχίας και μέσω δημοσιευμένων εγγράφων της, όσον αφορά την αποτρεπτική της πολιτική, είναι χρήσιμα για την αποφυγή περαιτέρω δοκιμών της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο δεν επιτρέπει αδύναμα ή α...
	Προώθηση της πυρηνικής συζήτησης εντός της Συμμαχίας είναι απαραίτητη καθώς η δραματική απώλεια της πολιτικής κουλτούρας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη εμπειρία πολλών Συμμάχων δημιουργεί ανισορροπίες, που έρχονται σε έντονη αντίθεση με τους πιθανο...
	Έμφαση στην έσχατη λύση και στον αποτρεπτικό χαρακτήρα των πυρηνικών όπλων θα μπορούσε να επισημανθεί σε άμεση αντίθεση με τις στάσεις μικροπολιτικής, που μερικές φορές υιοθετείται από τους πιθανούς αντιπάλους. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει επίσης να τονίσει ότι,...
	Σαφείς προειδοποιήσεις για το γεγονός ότι, η είσοδος στο παιχνίδι των πυρηνικών όπλων (χρήση ή απειλή) θα αλλάξει δραματικά τη φύση της κρίσης.
	ΣΥΝΟΨΗ
	Το ΝΑΤΟ διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο συμβατικών και πυρηνικών δυνατοτήτων, που εάν χρειαστεί μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε θελήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά  του. Η Στρατηγική επικοινωνία για την αποτροπή και την άμυνα είναι απαραίτητη για ...
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
	ΓΕΝΙΚΑ
	Ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά περίπλοκες τεχνολογίες και σχεδόν κάθε κοινωνική, οικονομική ή στρατιωτική υποδομή έχει υποστεί κάποιου είδους διάρρηξη ή έχει γίνει ευάλωτο σε διάρρηξη, είτε προ...
	Σε ένα παγκοσμιοποιημένο αλλά και πιο επιθετικό και πολύπλοκο κόσμο, η ανθεκτικότητα θα παραμείνει μια συνεχιζόμενη ανησυχία για τους Συμμάχους, που απαιτεί συνεχή προσαρμογή όσο νέα τρωτά σημεία και απειλές συνεχώς αναδύονται.
	ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΕΣ
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