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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Στο σύγχρονο και Διεθνές περιβάλλον Ασφάλειας, παράλληλα με την 

αλλαγή του είδους των απειλών, ανάλογη είναι και η προσπάθεια καταπολέμησής 

τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια κατέχει ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ), ως η μεγαλύτερη αμφικτιονία των κρατών που συνθέτουν τη Διεθνή 

Κοινότητα. 

 

 Η προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία είναι άλλωστε 

και ο ουσιαστικός λόγος που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, ο οποίος  μέσα από τη συναίνεση 

και τη Διεθνή νομιμότητα, εφαρμόζει, εξελίσσει και τροποποιεί όλα τα εργαλεία που 

έχει στη διάθεσή του μέσω των μελών του αλλά και των άλλων διεθνών 

οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται, για τη εφαρμογή διατήρηση της 

ειρήνης, αλλά και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας όπου αυτό απαιτείται. 

 

 Μέσω της μελέτης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, των νέων δεδομένων 

και των προσπαθειών βελτίωσής, θα διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι Πολυεθνικές  

Αποστολές που συγκροτούνται σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του καταστατικού 

Χάρτη του ΟΗΕ, συνεισφέρουν στο σκοπό τους καθώς και εάν το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του Οργανισμού νομιμοποιείται να αποφασίζει μονομερώς για χρήση 

βίας για αποτροπή ανθρωπιστικών καταστροφών και εγκλημάτων κατά της 

Ανθρωπότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Τα φαινόμενα του πολέμου, και κατ’ επέκταση της ειρήνης, παρουσιάζονται 

ταυτόχρονα με την οργάνωση του ανθρώπου στη Γη στις πρώτες ομάδες οι 

οποίες αποτελούσαν και τις πρώτες κοινωνίες. Οι οργάνωση των ομάδων 

βοήθησε τον άνθρωπο να επιβιώσει πρώτα από τα στοιχεία της φύσης, τα ζώα και 

την οργάνωση στην εξεύρεση τροφής και αργότερα για την προστασία των 

συμφερόντων του από άλλες ομάδες ανθρώπων ή ακόμα και την επιβολή του σε 

αυτές. Ο άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός επιστήμονας Τόμας Χομπς για να 

χαρακτηρίσει την επιθετικότητα των ανθρώπων μεταξύ τους χρησιμοποίησε τη 

φράση “Homo homini lupus est” (Hobbes 1998). Από τις πρώτες συγκρούσεις η 

ανθρωπότητα κατανόησε το τεράστιο κόστος των συγκρούσεων, πρώτιστα σε 

ανθρώπινες ζωές αλλά και υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να γίνουν προσπάθειες 

για αποφυγή του φαινομένου του πολέμου και να δημιουργηθούν μηχανισμοί 

όπως η διαπραγμάτευση, η διπλωματία, οι συμφωνίες ή συμβάσεις για αποτροπή 

συγκρούσεων και πολέμων. 

 

 Η επέμβαση πολυεθνικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους και κατ 

επέκταση η χρήση βίας για αποτροπή εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας είναι 

μια, αν όχι νομοτελειακή, τουλάχιστον χρονική μετεξέλιξη των Ειρηνευτικών 

Επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η επιθυμία για ειρήνη 

σημαίνει ότι προϋπάρχει διατάραξη της, και κατ επέκταση βίαια γεγονότα – 

συγκρούσεις και εν τέλει κάποια μορφή πολέμου. Αρχικά βλέπουμε την εξέλιξη 

των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, που η ουσιαστική τους εμπλοκή ήταν η επίβλεψη 

της ανακωχής, στην πράξη και στην του επιτυχημένου ή μη τέλους, μιας 

σύγκρουσης. Κατά την εξέλιξη των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, και σε συνδυασμό 

πάντα με τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις και τους συσχετισμούς δυνάμεων στο 

Συμβούλιο ασφαλείας, αυξάνονται και οι πυλώνες προσέγγισης των Ειρηνευτικών 

Επιχειρήσεων καθώς αναλαμβάνονται πιο ολοκληρωμένες αποστολές με 

συνδυασμό επίτευξης ειρήνης, διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, αποκατάσταση 

πολιτεύματος, επανεγκατάσταση προσφύγων, γεωργική-οικονομική ανάπτυξη 

ασφάλεια και εκπαίδευση. 
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 Πέραν από τη μορφή τα μέσα και το είδος των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, 

ταυτόχρονη εξέλιξη υπάρχει και στη καθαρά νομική πλευρά του Διεθνούς και 

Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, με την εστίαση στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την αναγνώριση της οικουμενικότητάς τους αλλά και τη 

δημιουργία ειδικών ποινικών δικαστηρίων για εγκλήματα πολέμου και κατά της 

Ανθρωπότητας γενικότερα. Το αποκορύφωμα ίσως είναι η δημιουργία του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου η οποία στέλνει το μήνυμα ότι πλέον η 

ανθρωπότητα δεν θα μείνει απαθής μπροστά στα μαζικά εγκλήματα που 

προκαλούνται για εθνικούς, θρησκευτικούς ή και πολιτικούς λόγους. 

 

 Ο κυριότερος παράγοντας της Διεθνούς Ασφάλειας παραμένει ο ΟΗΕ και 

ειδικότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο χάρτης του ΟΗΕ, και η σύνθεση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά την διεθνή εικόνα με τη λήξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον έλεγχο να παραμένει στους νικητές του, οι 

οποίοι παραμένουν και οι κύριες πυρηνικές υπερδυνάμεις του πλανήτη. Παρόλα 

αυτά βλέπουμε ότι χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά ο Χάρτης του ΟΗΕ και η σύνθεση 

και ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι Αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη, και ο ίσως γενικευμένος τρόπος με τον οποίο, σκόπιμα ίσως, 

είναι γραμμένος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τα μέλη του και από τα 26 

αρχικά μέλη, σήμερα είναι μέλη του ΟΗΕ 193 κράτη. (Περιφερειακό Κέντρο 

Πληροφόρησης Ηνωμένων Εθνών 2016) 

  

 Για την ανάλυση της νομιμότητας των πολυεθνικών επιλέχθηκαν κάποιες 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ως παραδείγματα για ανάλυση για συγκεκριμένους 

λόγους για την κάθε μια. Η περίπτωση του Πολέμου στην Κορέα επιλέχθηκε αντί 

ίσως της πιο σύγχρονης επέμβασης στο Ιράκ, λόγω της ιδιομορφίας της περιόδου 

του ψυχρού πολέμου, του τρόπου λειτουργίας ή ανωμαλίας της λειτουργίας του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, του τεράστιου αριθμού των θυμάτων, αλλά και του 

μεγάλου αριθμού κρατών αλλά και υπερδυνάμεων που συμμετείχαν ενεργά. Η 

περίπτωση στην Σομαλία επιλέχθηκε ως η πρώτη περίπτωση επέμβασης για 

Ανθρωπιστικούς λόγους, χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας που θα αναπτυχθεί και  

η οποία δεν είχε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η γενοκτονία στην Ρουάντα είναι 
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χαρακτηριστική περίπτωση όπου η απουσία ευρύτερων εθνικών συμφερόντων 

άλλων κρατών μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Η 

σφαγή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων σε διάστημα εκατόν μόνο ημερών δεν 

μπορεί να συγκριθεί με τίποτα παρόμοιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τέλος η 

περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου σαν συνδυασμός ανθρωπιστικής επέμβασης με 

αίτημα για αυτοδιάθεση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κράτους υποδοχής με εκ 

των υστέρων ή και καθόλου συμφωνία του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ, σε 

μια περιοχή που γεωγραφικά είναι στο κέντρο σχεδόν της Ευρώπης και ανήκει στα 

Βαλκάνια, που έχουν χαρακτηριστεί διαχρονικά ως η μπαρουταποθήκη της 

Ευρώπης. 

 

  



- 4 - 
 

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΗΕ 

 

 Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1945 μετά από δύο ολέθριους και 

καταστροφικούς για την ανθρωπότητα παγκόσμιους πολέμους, με απώτερο 

σκοπό να «προστατεύσει τις  επερχόμενες γενιές από τη μάστιγα του πολέμου»1.  

Από την ίδρυση του κλήθηκε, να προλάβει την κλιμάκωση διαφορών και την  

εξέλιξη  τους σε πόλεμο, να πείσει τις αντίπαλες πλευρές να χρησιμοποιήσουν 

ειρηνικές διαδικασίες διαλόγου, αντί τη βία των όπλων για την επίλυση των 

διαφορών τους, και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ειρήνης σε περιπτώσεις 

όπου εκδηλώθηκαν συγκρούσεις.  

 

 Με την ανάπτυξη επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, βασισμένες σε μια 

μη μεροληπτική και ουδέτερη επί του εδάφους παρουσία, ο ΟΗΕ επιδίωξε την 

εξομάλυνση εντάσεων, τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για ειρηνικές 

διαπραγματεύσεις και τη γεφύρωση των διαφορών ώστε να επιτευχθεί συμφωνία 

τερματισμού των συγκρούσεων.  Η ανάγκη ανάπτυξης τέτοιων επιχειρήσεων 

αρχικά δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν  συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών 

κρατών ενώ στη συνέχεια η ανάγκη αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη για την 

αντιμετώπιση ενδοκρατικών συγκρούσεων και εμφύλιων πολέμων. 

 

 Η Διατήρηση της Ειρήνης, ως  δραστηριότητα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, 

ουσιαστικά γεννήθηκε σε μία εποχή που αντιπαλότητες, απόρροια του Ψυχρού 

Πολέμου είχαν παραλύσει το Συμβούλιο Ασφαλείας (Σισιλιάνος 2003). Οι τότε 

επιχειρήσεις, κυρίως περιορίζονταν στην διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός 

και στην σταθεροποίηση καταστάσεων επί του εδάφους, προσδίδοντας σημαντική 

υποστήριξη στις σε πολιτικό επίπεδο διαδικασίες που ήταν υπό εξέλιξη για την 

επίλυση των διαφορών και στον τερματισμό των συγκρούσεων. Οι αποστολές 

αυτές αποτελούνταν από άοπλους στρατιωτικούς παρατηρητές και ελαφρά 

οπλισμένα στρατιωτικά τμήματα, με πρωταρχικό σκοπό την παρακολούθηση, 

αναφορά συμβάντων και την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών της 

σύγκρουσης. (ΟΗΕ, UNITED NATION PEACEKEEPING 2016)  

                                            
1
 (Χάρτης Ηνωμένων Εθνών 1945) Εισαγωγή- “to save succeeding generations from the scourge 

of war” 
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Δημιουργία και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της Ειρήνης 

 

 Η πρώτη ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, η UN Truce Supervision 

Organization (UNTSO) αναπτύχθηκε το 1948, όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) 

εξουσιοδότησε την ανάπτυξη στρατιωτικών παρατηρητών στην Μέση Ανατολή 

(ΟΗΕ, UNITED NATION PEACEKEEPING 2016). Ο ρόλος της αποστολής ήταν η 

παρακολούθηση των «Συμφωνιών Ανακωχής» , μεταξύ του Ισραήλ και των 

Αράβων γειτόνων του. Στη συνέχεια, το 1949 αναπτύχθηκε η δεύτερη επιχείρηση, 

ονομαζόμενη ως United Nations Military Observer Group in India and Pakistan 

(UNMOGIP), με την αποστολή τον Ιανουάριο του 1949 της πρώτη ομάδας 

άοπλων παρατηρητών στην περιοχή της Ινδίας και του Πακιστάν, με εντολή την 

επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο αυτές 

επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι αναπτυγμένες μέχρι σήμερα.  

 

 Η πρώτη ένοπλη Επιχείρηση Διατήρησης της Ειρήνης ήταν η UN 

Emergency Force (UNEF I), η οποία αναπτύχθηκε με επιτυχία το 1956 για να 

αντιμετωπιστεί η κρίση του Σουέζ. Η  UNEF I  αναπτύχθηκε για να εξασφαλίσει και 

να εποπτεύσει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, περιλαμβανομένης και της 

απόσυρσης των δυνάμεων της Γαλλίας, του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου  

από την Αίγυπτο και στη συνέχεια να ασκήσει εποπτεία μεταξύ των Ισραηλινών 

και των Αιγυπτιακών δυνάμεων. Η σύσταση της UNEF Ι, αποτελεί μια σημαντική 

εξέλιξη στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, καθότι δεν αποτελούσε μια 

επιχείρηση επιβολής της ειρήνης, όπως προνοεί το Άρθρο 42 του Χάρτη (ΟΗΕ, 

Καταστατικός Χάρτης ΟΗΕ 1947), αλλά μια επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης 

που αναπτύχθηκε με τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών. Τα μέλη της 

επιχείρησης αφενός ήταν ένοπλα, αφετέρου όμως ήταν εξουσιοδοτημένοι να 

χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό  τους μόνο σε περιπτώσεις  αυτοάμυνας και υπό 

αυστηρούς περιορισμούς 

 

 Το 1960 αναπτύχθηκε η επιχείρηση United Nation Operation in the Congo 

(ONUC), η οποία αποτέλεσε την πρώτη μεγάλης έκτασης επιχείρηση που 

απαριθμούσε στη δύναμη της στρατιωτικό προσωπικό που έφτανε περίπου στις 

είκοσι χιλιάδες. Εντολή της ήταν η εξασφάλιση της απόσυρσης των βελγικών 
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στρατευμάτων, η υποβοήθηση της Κυβέρνησης να τηρήσει το νόμο και τη δημόσια 

τάξη και να προσφέρει τεχνική βοήθεια. Η λειτουργία της επιχείρησης, διαδοχικά 

μετατράπηκε κατά τρόπο που να περιλαμβάνει και τη διατήρηση της εδαφικής 

ακεραιότητας του Κονγκό, εμποδίζοντας τους εμφύλιους πολέμους.  

  

 Κατά τη δεκαετία μεταξύ του 1960 και 1970, ο ΟΗΕ ανέπτυξε αποστολές 

μικρής διάρκειας όπως αυτές στη Δομινικανή Δημοκρατία (Mission of the 

Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic - DOMREP), 

στη Δυτική Νέα Γουινέα  (United Nations Security Force in West New Guinea - 

UNSF) και στην Υεμένη (United Nations Yemen Observation Mission - UNYOM). 

Στη συνέχεια ανέπτυξαν αποστολές και επιχειρήσεις μεγαλύτερης διάρκεια όπως 

αυτή στην Κύπρο (United Nations Force in Cyprus - UNFICYP) , τη δεύτερη 

αποστολή στην Μέση Ανατολή (UNEF II) και αυτή στο Λίβανο  (United Nations 

Interim Force on Lebanon - UNIFIL). 

 

 Μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου υπήρξε η μετάλλαξη του διεθνούς 

περιβάλλοντος και του στρατηγικού πλαισίου των επιχειρήσεων διατήρησης της 

ειρήνης. Γενικά υπήρξε μία ραγδαία αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων του 

ΟΗΕ και από το 1989 μέχρι  το 1994 αναπτύχθηκαν 20 νέες επιχειρήσεις. Τέτοιες 

επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν στην Αγκόλα  (United Nation Angola Verification 

Mission I - UNAVEM I), στην Καμποτία (United Nation Transitional Authority in 

Cambodia -UNTAC), στο Ελ Σαλβαδόρ (United Nation Observer Mission in El 

Salvador - ONUSAL), στην Μοζαμβίκη  (United Nation Operation in Mozambique -

ONUMOZ) και στην Ναμίμπια (United Nation Transition Assistance Group – 

UNTAG). Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών ήταν η εφαρμογή ειρηνευτικών 

συμφωνιών, η σταθεροποίηση της κατάστασης ασφαλείας, η ανασυγκρότηση του 

στρατού και της αστυνομίας και η διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέων 

κυβερνήσεων και  εγκαθίδρυσης δημοκρατικών θεσμών. 

 

 Η επιτυχία προηγούμενων επιχειρήσεων δημιούργησε προσδοκίες στον 

ΟΗΕ, πέραν όμως των πραγματικών του δυνατοτήτων.  Το μέσο της δεκαετίας του 

1990 αποτέλεσε μια περίοδο επαναξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών, καθότι  

υπήρξαν καταστάσεις όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) δεν μπόρεσε να 
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υιοθετήσει και να εφαρμόσει ισχυρούς και σαφείς όρους εντολής (Δίπλα and 

Δούση 2007). Αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις σε περιπτώσεις συγκρούσεων όπου οι 

εχθροπραξίες και οι συγκρούσεις δεν μπόρεσαν να τερματιστούν, όπως στην 

Πρώην Γιουγκοσλαβία (United Nation Protection Force - UNPROFOR), στην 

Ρουάντα (United Nation Assistance Mission for Rwanda -UNAMIR) και στη  

Σομαλία (United Nations Operation in Somalia II -UNOSOM II). 

  

 Στο πιο πάνω πλαίσιο, ο τότε Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) του ΟΗΕ  ανάθεσε 

τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη δράση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 

γενοκτονία στη Ρουάντα , καθώς και κατόπιν απαίτησης του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, εκπονήθηκε περιεκτική έκθεση για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν 

κατά την περίοδο 1993-1995 στην Σρεμπρένιτσα, στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 

(Δίπλα και Δούση 2007) 

 

 Κατά το διάστημα όμως αυτό, οι ειρηνευτές συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους 

στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στην Κύπρο. Η συνεχιζόμενη ανά κόσμο 

αύξηση των κρίσεων και των συγκρούσεων, οδήγησε σε επιβεβαίωση του ρόλου 

των επιχειρήσεων του ΟΗΕ και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις στην Αγκόλα Angola  [United Nation Angola 

Verification Mission III (UNAVEM III ) – United Nation Observer Mission in Angola 

(MONUA)], στην Βοσνία Ερζεγοβίνη (United Nation Mission in Bosnia and 

Herzegovina -UNMIBH), στην Κροατία (United Nation Confidence Restoration 

Operation in Croatia -UNCRO), στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (United Nation Preventive Deployment Force - UNPREDEP), στη 

Γουατεμάλα (United Nation Verification Mission in Guatemala (MINUGUA) και 

στην Αϊτή  [United Nation Support Mission in Haiti (UNSMIH) –United Nation 

Transition Mission in Haiti (UNTMIH) – United Nation Civilian Police Mission in 

Haiti (MIPONUH)]. 

 

 Με τη σημαντική εμπειρία που απέκτησε και την αναγνώριση των ορίων και 

των δυνατοτήτων του ΟΗΕ, από το 1999 και μετέπειτα, ζητήθηκε από τον 

Οργανισμό να αναπτύξει ακόμα πιο σύνθετες επιχειρήσεις, όπως όταν ανέλαβαν 

να ασκούν σε μεταβατικό στάδιο προσωρινή διοίκηση στο Κόσσοβο (United 
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Nation Interim  Administration Mission in Kosovo - UNMIK) και στο Ανατολικό 

Τιμόρ (United Nation Transitional Administration in East Timor - UNTAET).  Στα 

επόμενα χρόνια, το ΣΑ ενέκρινε μεγάλο αριθμό σύνθετων Επιχειρήσεων 

Διατήρησης της ειρήνης σε Αφρικανικές χώρες, όπως στο Μπουρούντι (United 

Nation Operation in Burundi –ONUB), στη Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία (United Nation Mission in the Central African Republic and Chad 

(MINURCAT), στην Ακτή του Ελεφαντοστού United Nation Operation in Côte d' 

Ivoire - UNOCI), στο Κόγκο (United Nation Organization Mission in the Democratic 

Republic of the Congo -MONUC), στην Αιθιοπία (United Nation Mission in Ethiopia 

and Eritrea -UNMEE), στην Λιβερία (United Nation Mission  in Liberia -UNMIL), 

στην Σιέρα Λεόνε United Nation Mission in Sierra Leone –UNAMSIL), στο Σουδάν 

(United Nation Mission in the Sudan -UNMIS), στο Νταρφούρ (United Nation 

Hybrid Operation in Darfur -UNAMID), στο Δυτικό Σουδάν (United Nation Mission 

in the  Republic of South Sudan -UNMISS) και στη Συρία (United Nation 

Supervision Mission in Syria -UNSMIS). 

 

 Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σε πολλές περιπτώσεις ζητήθηκε 

από τον ΟΗΕ να αναπτύξει επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές με αβέβαιο 

και πολιτικά ασταθές περιβάλλον. Αντιμετώπισε μια σειρά προκλήσεων, όπως  να 

σχεδιάσει και να εκτελέσει σύνθετες και πολυδάπανες επιχειρήσεις με βιώσιμες 

στρατηγικές σε περιπτώσεις όπου ένας βαθμός σταθερότητας έχει επιτευχθεί. 

Ζητήθηκε όμως από τον ΟΗΕ να αναπτύξει και επιχειρήσεις όπου έπρεπε να 

καθορίσουν στρατηγικές και απαιτήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων με αβέβαιο 

μέλλον. 

 

 Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, κατά γενικό κανόνα 

κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ή γενεές (generations). Η κατηγοριοποίηση 

αυτή γίνεται ανάλογα με τις χρονικές περιόδους όπου εγκρίθηκαν και 

αναπτύχθηκαν και σε συνδυασμό με τα καθήκοντα, τις δράσεις και τις λειτουργίες 

τους που τους είχαν ανατεθεί, βάσει των όρων εντολής τους. 
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Επιχειρήσεις  Διατήρησης της Ειρήνης Πρώτης Γενεάς. 

 

 Η πρακτική υιοθέτησης και ανάπτυξης ειρηνευτικών επιχειρήσεων ξεκίνησε 

το 1948, όπου αναπτύχθηκαν ειρηνευτές ως παρατηρητές στην Μέση Ανατολή. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, οι σκοποί των επιχειρήσεων 

περιορίζονταν στη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και σταθεροποίησης της 

επί του εδάφους καταστάσεως, υποβοηθώντας διαδικασίες σε πολιτικό επίπεδο 

για επίλυση συγκρούσεων με ειρηνικά μέσα.  

 

 Οι Επιχειρήσεις  Διατήρησης της Ειρήνης από το 1950 μέχρι το τέλος του 

ψυχρού πολέμου, χαρακτηρίστηκαν ως «παραδοσιακές επιχειρήσεις (traditional 

peacekeeping)» ή ακόμα «επιχειρήσεις τήρησης της εκεχειρίας (truce-keeping)».  

 

Οι αρχές των επιχειρήσεων αυτών προήλθαν από την πρώτη επιχείρηση που 

αναπτύχθηκε, την UNEF I, η οποία απετέλεσε κατά κάποιο τρόπο το αρχέτυπο για 

τις μετέπειτα επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές κυρίως  βασίζονταν  σε αρχές 

παρά σε ξεκάθαρους κανόνες, καθότι ο όρος διατήρηση της ειρήνης 

(peacekeeping), δεν καθορίζεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ, 

UNITED NATION PEACEKEEPING 2016) 

 

 Η σύσταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης  κατά 

την περίοδο αυτή οφείλεται στην ανάγκη αντιστάθμισης της αδυναμίας του ΣΑ να 

εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του με βάση το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού 

Χάρτη, λόγω του ανταγωνισμού των τότε δύο υπερδυνάμεων. Οι επιχειρήσεις που 

αποτελούνται από στρατιωτικές ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών με 

ελαφρύ οπλισμό, είχαν ως καθήκοντα να επιτηρούν τη ουδέτερη ζώνη που χωρίζει 

τους εμπολέμους, να εμποδίζουν την επανάληψη των εχθροπραξιών και 

προσφέρουν προστασία στους απειλούμενους από τη σύγκρουση. Τα καθήκοντα 

αυτά δεν εμπίπτουν πλήρως στις πρόνοιες του Κεφαλαίου VI, αλλά ούτε και σε 

αυτές του Κεφαλαίου VII. Ως εκ τούτου προέκυψε ένα θεσμικό κενό στο Χάρτη για 

μία ενδιάμεση κατάσταση, των δύο αυτών  κεφαλαίων, σε τέτοιο βαθμό που 

χαρακτηρίστηκαν ως Επιχειρήσεις του « Κεφαλαίου VI και μισό (Chapter VI - and a 

half)». (ΟΗΕ, UNITED NATION PEACEKEEPING 2016) 
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 Αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές ως «προσωρινά μέτρα (interim 

measures)» για την υποβοήθηση και υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης 

συγκρούσεων, για την ανάπτυξη και συνέχιση των διαδικασιών και των 

προσπαθειών για την οριστική διευθέτηση προβλημάτων. Το έργο που 

αναλάμβαναν οι επιχειρήσεις αυτές ήταν κυρίως στρατιωτικού χαρακτήρα και 

περιλάμβανε : 

 

 - Παρακολούθηση και παρατήρηση της κατάστασης από σταθερά 

παρατηρητήρια, με εκτέλεση περιπόλων και εκτέλεση πτήσεων, πάντα με τη 

σύμφωνη γνώμη των αντιπάλων πλευρών. 

 

 - Επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός και υποστήριξη των μηχανισμών 

επαλήθευσης. 

   

 - Μεσολάβηση ως ουδέτερο και ρυθμιστικό μέρος στην οικοδόμηση μέτρων 

εμπιστοσύνης. 

 

 - Την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων που 

αναλάμβαναν τα αντιμαχόμενα μέρη, με δεσμεύσεις  οι οποίες σχετίζονταν με 

συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός ή τήρησης αποστρατικοποιημένων και 

ουδέτερων ζωνών, και μέσω της διερεύνησης των καταγγελιών που αφορούσαν 

παραβιάσεις των συμφωνιών αυτών, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις διατήρησης 

της ειρήνης περιόρισαν τα αντιμαχόμενα μέρη στο να εκμεταλλευτούν την 

κατάπαυση του πυρός  και να αποκτήσουν το οποιοδήποτε  στρατιωτικό 

πλεονέκτημα. 

  

 Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις συνήθως δεν διαδραμάτιζαν άμεσο ρόλο στις 

πολιτικές διαδικασίες για επίλυση της σύγκρουσης. Άλλοι παράγοντες,  όπως  

περιφερειακοί οργανισμοί ή ειδικοί απεσταλμένοι του ΟΗΕ εργάζονταν για 

εξεύρεση πιο μακροπρόθεσμων πολιτικών λύσεων, που θα επέτρεπαν  την 

αποχώρηση της ειρηνευτικής επιχείρησης. 
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Επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης Δεύτερης Γενεάς 

 

 Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, το στρατηγικό πλαίσιο των επιχειρήσεων 

διατήρησης της ειρήνης άλλαξε δραματικά.  Το ΣΑ άρχισε να ασχολείται και να 

ενεργεί πιο ενεργά προς την κατεύθυνση που αφορούσε στην ειρηνική επίλυση 

τοπικών συγκρούσεων. Ενώ με το τέλος του ψυχρού πολέμου παρουσιάστηκε 

μείωση των διεθνών συγκρούσεων, οι εσωτερικές συγκρούσεις αποτελούσαν την 

πλειοψηφία των προβλημάτων στο διεθνές περιβάλλον. Πολλές από αυτές τις 

συγκρούσεις ξέσπασαν  σε ορισμένες από τις  φτωχότερες χώρες του κόσμου, 

όπου οι δυνατότητες τους ήταν περιορισμένες  και όπου οι εμπόλεμοι  

υπαγορεύονταν τόσο από οικονομικά , όσο και ιδεολογικά συμφέροντα. 

 

 H φύση των συγκρούσεων άλλαξε και οι διεθνείς συγκρούσεις 

μετατράπηκαν σε ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα, σε διεθνοποιημένες 

ένοπλες συγκρούσεις, σε  ενδοκρατικές συγκρούσεις  και σε εμφύλιους πολέμους.  

Οι συγκρούσεις στην πλειοψηφία τους ήταν εθνοτικές, φυλετικές και εσωτερικές 

συρράξεις οι οποίες προέκυψαν μετά την κατάρρευση των πρώην κομμουνιστικών 

καθεστώτων και των πολυεθνικών κρατών, αλλά και με την αναβίωση των 

αιματηρών πολέμων στη Αφρική. Ως εκ τούτου η αλλαγή και η ιδιομορφία των 

νέων μορφών συγκρούσεων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα  στην απαίτηση 

για διαμόρφωση ενός νέου τύπου ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 

 

 Οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ έπρεπε πλέον να αντιμετωπίσουν πολυσύνθετα 

προβλήματα, όπως η παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παρακολούθηση συμφωνιών αφοπλισμού και 

αποστράτευσης  πρώην μαχητών.  Στο διάστημα 1989 - 1994, οι επιχειρήσεις του 

ΟΗΕ εισέρχονται σε νέα φάση. Ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά και 

διευρύνεται η εντολή τους. Εκτός από τα παραδοσιακά τους καθήκοντα, 

αναλαμβάνουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την  εποπτεία εφαρμογής των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επίβλεψη δημοκρατικών εκλογών και γενικότερα τη 

στήριξη της διαδικασίας οικοδόμησης της ειρήνης εντός των εμπολέμων κρατών.  
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 Έτσι αναδείχτηκε ένας νέος τύπος επιχειρήσεων, οι οποίες έλαβαν 

διάφορους χαρακτηρισμούς όπως «διευρυμένες επιχειρήσεις διατήρησης της 

ειρήνης (wider peacekeeping)» στρατηγικές επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης 

(stragetic piecekeeping)», πολυδιάστατες επιχειρήσεις διατήρησης της «ειρήνης 

(multidimentional peacekeeping)».  

 

 Χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων δεύτερης γενεάς είναι η σύνθετη ή 

πολυδιάστατη εντολή (integrated mandate) σχετικά με την αποστολή τους. Ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας των εντολών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

δεύτερης γενεάς αντανακλάται και στη σύνθεσή τους που εκτός από το 

στρατιωτικό σκέλος περιλαμβάνει και πολιτικό προσωπικό καθώς και στελέχη των 

αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών.  

 

 Η πρώτη επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης του είδους αυτού ήταν η 

UNTAG (UNITED NATIONS  TRANSITION ASSISTANCE GROUP) που 

αναπτύχθηκε στη Ναμίμπια από το 1988 έως το 1990, η οποία συνέβαλε στην 

εποπτεία και κατάπαυση του πυρός, στον αφοπλισμό των ενόπλων τμημάτων και 

στη διενέργεια αδιάβλητων εκλογών που οδήγησαν στην ανεξαρτησία της 

Ναμίμπια.  Άλλου τέτοιου είδους επιχείρηση είναι UNTAC (UNITED NATIONS 

TRANSITION ASSISTANCE AUTHORITY IN CAMBODIA), η οποία συνέβαλε 

στην αποκατάσταση της ειρήνης και της εσωτερικής δομής και των λειτουργιών 

του κράτους μετά την εμφύλια σύρραξη.  

 

  Ορισμένοι όμως από τους εμφύλιους πολέμους και συγκρούσεις   ήταν  

ιδιαίτερα αιματηρές, και η επικράτηση της μιας εθνοτικής ή φυλετικής ομάδας σε 

βάρος της άλλης επιτεύχθηκε με τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων σε όρια  

εθνοκάθαρσης και με κατάφωρες και μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Παραδείγματα αποτελούν η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Σομαλία, η 

Αϊτή, η Λιβερία  και η γενοκτονία στη Ρουάντα. Καθότι οι περιπτώσεις αυτές δεν 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τις παραδοσιακές δραστηριότητες των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ο ΟΗΕ έπρεπε να αναλάβει πολυδιάστατη δράση, η 

οποία όμως κάθε άλλο παρά επιτυχής ήταν, ιδίως στη Βοσνία, στη Ρουάντα και 

στη Σομαλία. Οι τρεις αυτές επιχειρήσεις,  στην Πρώην Γιουγκοσλαβία (United 
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Nation Protection Force - UNPROFOR), στην Ρουάντα (United Nation Assistance 

Mission for Rwanda -UNAMIR) και στη Σομαλία (UN Operation in  Somalia II -

UNOSOM II) δέχτηκαν αυστηρή κριτική καθότι δεν έγινε δυνατό οι αντίπαλες 

πλευρές να έρθουν σε ειρηνευτικές μεταξύ τους συμφωνίες, καθώς επίσης και για 

το λόγο ότι οι ίδιοι οι ειρηνευτές δεν έτυχαν της αναγκαίας πολιτικής υποστήριξης. 

Οι περιπτώσεις αυτές οδήγησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας σε περιορισμό του 

αριθμού ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και σε μία διαδικασία  επαναξιολόγησης 

της νέα κατάστασης, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοιες αποτυχίες. 

(Antonini, και συν. 2009) 
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Επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης Τρίτης  Γενεάς 

 

 Η ίδρυση των επιχειρήσεων στο Κόσσοβο UΝMIK (United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo) και στο Ανατολικό Τιμόρ UNTAET (United 

Nations Transition Administration in East Timour) ουσιαστικά εισήγαγαν τις 

επιχειρήσεις «Τρίτης Γενεάς (Third Generation)». Οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες 

αναπτύχθηκαν στην καμπή του 21ου αιώνα ενδεχομένως να αποτελούν και την 

πλέον φιλόδοξη δράση του ΟΗΕ.  

 

 Οι επιχειρήσεις αυτές δεν εστιάστηκαν μόνο στην αποκατάσταση της 

ειρήνης, αλλά ανέλαβαν διοικητικές αρμοδιότητες σε συνθήκες απουσίας κρατικής 

ή διοικητικής οργάνωσης. Επίσης εστιάστηκαν στην ανθρώπινη διάσταση, δηλαδή 

στην ασφάλεια των ατόμων και στον διαχωρισμό των θυμάτων και των δραστών. 

Η διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων δεύτερης και τρίτης Γενιάς, θεωρητικά 

τουλάχιστον, διασαφηνίστηκε στην Έκθεση Μπραχίμι, όπου ζητήθηκαν δραστικές 

αλλαγές στην διαδικασία διατήρησης της ειρήνης. 
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Το Διεθνές Δίκαιο και η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων 

 

Ο πόλεμος σαν ορισμός μπορεί να θεωρηθεί η ύψιστη μορφή οργανωμένης 

βίας μεταξύ κρατών ή και ομάδων εθνικών ή άλλων στο εσωτερικό ενός κράτους. 

(Λίτσας 2010, 24). Πέραν από τις άμεσες επιπτώσεις των όποιων συγκρούσεων, 

δια μέσου των πολέμων διαμορφώνεται ο παγκόσμιος πολιτικός χάρτης. Ίσως και 

για αυτό τον λόγο γίνεται τόσο συχνά αναφορά στον ορισμό του Κλαούζεβιτς ότι ο 

πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. (Howard and Paret 1976, 7) 

 

Η βούληση για την πρόληψη των συγκρούσεων αντιμετωπίζει την δυσκολία 

στον εντοπισμό των κυοφορούμενων πολέμων ή απειλών της ειρήνης και της 

σταθερότητας. Για την πρόληψη του πολέμου, πρέπει να επικεντρωθούμε στην 

αμέσως προηγούμενη κατάσταση στην ειρήνη. Η λογική που οδηγεί στην επιθυμία 

αποφυγής πολέμου περιλαμβάνει ή θα έπρεπε να περιλαμβάνει και όσους 

επικαλούνται το δικαίωμα της αντίστασης ενάντια στην τυραννία προστατεύοντας 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα με τα όποια κριτήρια θα μπορούσε να γίνει αυτό. 

 

Ένα από τα συστατικά στοιχεία του Δικαίου είναι η συνεχής και σταθερή 

εφαρμογή του διαχρονικά. Στην αρχαία Ελλάδα οι εμπόλεμοι, πράγματι, 

αναγνώριζαν μια σειρά κανόνων συμπεριφοράς που εφάρμοζαν κατά τη διάρκεια 

της μάχης. Σ’ αυτούς τους κανόνες αναφέρονται και ο Θουκυδίδης και Ευριπίδης, 

με τον χαρακτηρισμό «κοινά νόμιμα», περί το τέλος του 5ου π.χ. αιώνα. Οι 

χαρακτηριστικότεροι από αυτούς τους κανόνες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω 

(Μαρκαντωνάτος 1998): 

 

 - Η κατάσταση του πολέμου θα έπρεπε να διαδηλώνεται πριν από την 

έναρξη κάθε εχθροπραξίας. 

 

 - Οι εχθροπραξίες θεωρούνταν άτοπες κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

 - Απαγορεύονταν η τιμωρία των εχθρών μετά την παράδοσή τους. 
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 - Η καταδίωξή των εχθρών έπρεπε να είναι περιορισμένης διάρκειας. 

 

Το 1772, ο μεγάλος φιλόσοφος και ανθρωπιστής Jean Jacque Rousseau 

έγραψε το «Κοινωνικό συμβόλαιο», ένα έργο που χάραξε έντονα την εξελικτική 

πορεία του Ανθρωπιστικού Δικαίου. Στο έργο του αυτό ο Rousseau υποστήριζε 

για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία τον περιορισμό των εμπόλεμων στην 

απολύτως αναγκαία χρήση βίας, πράγμα το οποίο αποτελεί και την βασική αρχή 

του συγχρόνου πολέμου. Αντίστοιχα τον 19ο αιώνα, ένας νεαρός έμπορος από τη 

Γένοβα ο Henri Dunant πέρασε τυχαία από το πεδίο της πολύνεκρης μάχης του 

Solferino (1859) μεταξύ Αυστριακών και Γαλλοϊταλικών δυνάμεων. Οι σκέψεις και 

οι πράξεις του Dunant σημάδεψαν το ανθρωπιστικό κίνημα και οι προτάσεις του 

έγιναν το έναυσμα για να δημιουργηθεί η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

(ΔΕΕΣ) και η Συνθήκη της Γενεύης το 1864 (Γάγγας 2000). 

 

Ακολούθησαν μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και πριν φθάσουμε στις 

Διασκέψεις Ειρήνης της Χάγης, δύο σημαντικές Διακηρύξεις της Αγίας 

Πετρούπολης (1868) και των Βρυξελλών (1874) που συνέβαλαν σημαντικά στην 

τελική διαμόρφωση του Δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων. 

 

Παρ’ όλα αυτά, έπρεπε να μεσολαβήσουν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και μια 

σειρά ειδεχθών εγκλημάτων πολέμου για να καθιερωθεί τελικά ο όρος 

«Ανθρωπιστικό Δίκαιο» στις αρχές της δεκαετίας του ΄50. 

 

Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο είναι Κλάδος του Διεθνούς Δικαίου που 

έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την προστασία των θυμάτων 

των ενόπλων συγκρούσεων. Αποτελεί τμήμα του Δικαίου των Ενόπλων 

Συγκρούσεων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς κατά 

τη διάρκεια μίας ένοπλης σύγκρουσης. Θεσμικά κείμενα του Ανθρωπιστικού 

Δικαίου είναι κυρίως οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και οι Συμβάσεις 

της Χάγης του 1907. 

 

 Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σκοπός 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος και 
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απεριόριστος. Το Δίκαιο αυτό προνοεί  και κατοχυρώνει, επίσης, ότι εκείνοι που 

τίθενται εκτός μάχης κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών έχουν δικαίωμα 

ανθρωπιστικής μεταχείρισης, όσοι δε επιφορτίζονται με καθήκοντα παροχής αυτής 

της βοήθειας στα θύματα δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, νόμιμο στρατιωτικό 

στόχο. 

 

  Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 

μπορούν να συνοψισθούν στις εξής (Chemilliere 2000):   

 

 - Η στρατιωτική ανάγκη πρέπει να συμβιβάζεται με το σεβασμό για το 

ανθρώπινο πρόσωπο. Η αρχή αυτή υπαγορεύει την ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ 

του προσδοκώμενου στρατιωτικού πλεονεκτήματος και της ανάγκης να 

αποφευχθεί η ανατροπή του πνεύματος του ανθρωπισμού κατά τον χρόνο της 

ένοπλης σύγκρουσης. Η ισορροπία, όμως, αυτή, σε συνθήκες πολεμικών 

επιχειρήσεων, πολλές φορές, είναι εξαιρετικώς δυσχερής να προσδιορισθεί και- 

πολύ περισσότερο- να εκτιμηθεί αντικειμενικά. Γνωστή είναι, για παράδειγμα, η 

διχογνωμία μεταξύ όσων υποστήριζαν αφ’ ενός ότι η ρίψη των δύο ατομικών 

βομβών, στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι ήταν στρατιωτική αναγκαιότητα καθώς 

επιτάχυνε την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αφετέρου ότι η μαζική, 

αδιάκριτη και υψηλής ακτινοβολίας χρήση πυρηνικών όπλων δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. 

 

 -Οι εμπόλεμοι δεν πρέπει να προκαλούν αμοιβαία καταστροφή δυσανάλογη 

με τον σκοπό της μάχης, βάσει της αρχής του «μη απαραίτητου πόνου». Η αρχή 

αυτή τέθηκε για πρώτη φορά στην Διακήρυξη της Αγίας Πετρούπολης του 1868 και 

αναφέρεται τόσο στην αποφυγή επιμήκυνσης του πόνου των στρατιωτών του 

εχθρού, οι οποίοι είναι ήδη εκτός μάχης, όσο και στον περιορισμό των αδιάκριτων 

επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων. Για παράδειγμα η τακτική της 

«καμένης γης» ως μεθόδου στρατιωτικών επιχειρήσεων, με κλασικό παράδειγμα 

την καταστροφή που προκάλεσαν στη Ρωσία οι Γερμανοί κατά την υποχώρησή 

τους, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τακτική αυτή είναι παράνομη και τέτοιου 

είδους ενέργειες δεν δικαιολογούνται από τη στρατιωτική ανάγκη, όταν μάλιστα 

διεξάγονται στο έδαφος άλλου κράτους. 
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- Το δικαίωμα των εμπολέμων να επιλέγουν μεθόδους ή μέσα διεξαγωγής 

πολεμικών επιχειρήσεων δεν είναι απεριόριστο. Με την αρχή αυτή απαγορεύεται η 

χρήση παραπλανητικών μεθόδων για θανάτωση, τραυματισμό ή σύλληψη 

αντιπάλων και γενικότερα η παραπλάνηση για την επίτευξη οποιουδήποτε 

αποτελέσματος όπως π.χ. η εικονική συνθηκολόγηση. 

 

Παρά το περιεχόμενο των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και των 

συμπληρωματικών πρωτοκόλλων του 1997, κυρίως δε των διατάξεων που 

αναφέρονται στην υποχρέωση διάδοσης του περιεχομένου τους, εγκλήματα 

πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν διαπραχθεί, ακόμη και στο 

πρόσφατο παρελθόν.  

 

  Δεν αρκεί για τη διεθνή κοινότητα να έχουν  επικυρωθεί οι  βασικές διεθνείς 

συνθήκες που αφορούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου 

γενικότερα. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη και  οι 

κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου να είναι εφαρμοστέοι από όλη την 

διεθνή κοινότητα.  
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Προσπάθειες για τη γέννηση μιας Διεθνούς Δικαιοσύνης 

 

Με το Άρθρο 10 της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

αναγνωρίζεται στον καθένα με πλήρη «ισότητα» το δικαίωμα να εισακουσθεί η 

περίπτωση του «δίκαια και δημόσια από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο 

δικαστήριο». Η εμπειρία των δικών της Νυρεμβέργης και του Τόκιο αποτέλεσε μια 

πρώτη προσπάθεια απονομής διεθνούς δικαιοσύνης. 

 

Στη σημερινή εποχή η διάδοση των εγκλημάτων του πολέμου της Βοσνίας 

και της Ρουάντα οδήγησε στην δημιουργία για τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις 

ad hoc ποινικών δικαστηρίων. Στη Ρώμη το 1998 ψηφίστηκε η ίδρυσή  του αλλά  

δυστυχώς, οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την εξουσία του και δεν υπογράφουν την 

ίδρυσή του. Ο προφανής  λόγος είναι ότι θέλουν να εξαιρεθούν από την 

δικαιοδοσία του. Επιπλέον, αν ιδρυόταν δεν θα δέχονταν την ανεξαρτησία του από 

το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

 

Εν κατακλείδι, το Διεθνές Δίκαιο μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν προσφέρει 

μια ουσιαστική προστασία εναντίον των δημίων. Τα εγκλήματα πολέμου των 

ηττημένων διαφέρουν από τις «πατριωτικές πράξεις» των νικητών και η λογική 

αυτή του παραλόγου συνοψίζεται εύγλωττα στη λατινική φράση «vae victis» που 

σημαίνει «ουαί τοις ηττημένοις». 

 

 Η δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, παρά την αντίθεση των 

ΗΠΑ, σηματοδοτεί ένα βήμα προς την άνοδο μιας διεθνούς τάξης βασιζόμενης 

πραγματικά στις αρχές του δικαίου. Η ίδρυσή του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

προς τη διατύπωση μιας διεθνούς απάντησης στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται (Χατζηκωνσταντίνου 2009). 
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Διεθνής επέμβαση 

 

Τα θεμέλια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς τάξης που δεσμεύουν 

όλα τα κράτη είναι ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

οι αποφάσεις που προκύπτουν από αυτή, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις του 

Διεθνούς Δικαστηρίου. Αυτά τα κείμενα απαγορεύουν τη απειλή ή την χρήση βίας, 

εκτός κατόπιν ρητής άδειας του Συμβουλίου ασφαλείας, εφόσον αυτό διαπιστώσει 

αποτυχία των ειρηνικών μέσων ή μέχρι τη στιγμή που αυτό αποφασίσει να 

παρέμβει, σε περίπτωση νόμιμης άμυνας εναντίον κάποιας ένοπλης επίθεσης.  

 

O καταστατικός χάρτης των ΗΕ αποκλείει την παραβίαση της κυριαρχίας 

των κρατών, ενώ η παγκόσμια διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ένας 

άλλος πυλώνας της Διεθνούς τάξης) εξασφαλίζει τα δικαιώματα των ατόμων 

απέναντι στα κράτη. Το πρόβλημα της επέμβασης προκύπτει από αυτή τη 

διαφορά.  

 

 Μετά τον Β’ Π.Π., εμφανίζεται η έννοια του «δικαιώματος επέμβασης». Ο 

όρος αυτός αντιβαίνει στην αρχή της «μη επέμβασης», που επιστεγάζει την έννοια 

της εθνικής κυριαρχίας. 

 

Η αρχή της «μη επέμβασης» αρχικά καταπατήθηκε από τις χώρες του 

πρώην σοβιετικού μπλοκ σαν ένα όπλο για να αποφευχθούν αποσχίσεις από το 

μπλοκ. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με την περίπτωση Ιράκ-Κουβέιτ υπήρξε 

αντικειμενική αιτία επέμβασης της παγκόσμιας κοινότητας για αποκατάσταση της 

διεθνούς έννομης τάξης και για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη 

συνέχεια, η Δύση εκμεταλλεύθηκε την επιχειρηματολογία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων για να τα θέσει σαν αφορμή σε επεμβάσεις που πέραν των 

ουσιαστικών λόγων αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση των δικών της 

οικονομικών και στρατηγικών συμφερόντων. Έτσι, το δικαίωμα της επέμβασης θα 

εξελιχθεί θεωρητικά σε «υποχρέωση ανάμειξης» και σε «υποχρέωση 

ανθρωπιστικής επέμβασης». 
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Το δικαίωμα της επέμβασης προϋποθέτει να υπάρχουν τα μέσα για να 

μπορέσει να εφαρμοστεί και έτσι εμπεριέχει μια τάση  κυριαρχίας πάνω στη διεθνή 

τάξη στο σύνολό της. Η πραγματική φύση του δικαιώματος επέμβασης (ανάμειξης) 

από ένα κράτος στις υποθέσεις ενός άλλου βασίζεται στην οικονομική  και 

στρατιωτική του δύναμη και κύριος γνώμονας της είναι η υποστήριξη των 

Στρατηγικών του συμφερόντων στην περιοχή.  

 

Η διεθνής  επέμβαση συνίσταται σε ενέργειες που στοχεύουν στον 

προσδιορισμό της διεθνούς συμπεριφοράς ή των εσωτερικών υποθέσεων ενός 

κράτους, με σκοπό την προώθηση συμφερόντων είτε του επεμβαίνοντας είτε της 

διεθνούς κοινότητας, ή την έμπρακτη επίδειξη ανθρωπιστικής αλληλεγγύης. 

 

Για να επιτευχθεί μια κατά το δυνατόν πλήρης και σαφής αντίληψη της 

έννοιας της διεθνούς επέμβασης θα πρέπει να την κατηγοριοποιήσουμε ως εξής 

(Αλμπάνης 2001): 

 

 - Η στρατηγική επέμβαση : Έχει ως αποκλειστικό ή ως πρωταρχικό σκοπό 

την πραγμάτωση εθνικών στόχων ή προώθηση εθνικού συμφέροντος του 

επεμβαίνοντος και μπορεί να περιλάβει εξαναγκαστικές κυρίως ενέργειες 

πραγμάτωσης στόχων της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. 

 

 - Η θεσμική εξωτερική επέμβαση: Αποσκοπεί  στο να εξαναγκάσει το 

κράτος, σε βάρος  του οποίου πραγματοποιείται, να προσαρμόσει τη διεθνή 

συμπεριφορά του σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες ή αρχές του Διεθνούς 

Δικαίου. Οι δύο κύριες μορφές της είναι η συλλογική άσκηση του δικαιώματος 

νόμιμης άμυνας, που προβλέπεται και από το Άρθρο 51 του χάρτη των ΗΕ και η 

λήψη  εξαναγκαστικών μέτρων για την προστασία της διεθνούς ειρήνης και 

ασφαλείας, σύμφωνα με το κεφάλαιο VΙΙ Άρθρο 39 και 43 και το κεφάλαιο VIII 

Άρθρο 52,  παρ 1 και  53.8 του χάρτη των ΗΕ 

 

 - Η θεσμική εσωτερική επέμβαση: Αποσκοπεί στο να επηρεάσει την 

διαμόρφωση και εξέλιξη των εσωτερικών υποθέσεων ενός κράτους σύμφωνα με 

συγκεκριμένους κανόνες, αρχές ή αξίες της Διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
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είναι εξαναγκαστική ή μη εξαναγκαστική, διακρίνεται δε στις εξής ειδικότερες 

κατηγορίες:  

 

  Ειρηνευτική επέμβαση: Μπορεί να είναι εξαναγκαστική (Peace-

enforcement). Να στοχεύει δηλαδή στην επιβολή της ειρήνης με χρήση της 

απαιτούμενης στρατιωτικής βίας από τον επεμβαίνοντα, είτε μη εξαναγκαστική 

(peace keeping) να στοχεύει, δηλαδή, στη διατήρηση και παγίωση της ειρήνης, 

χωρίς χρήση στρατιωτικής βίας από τον επιβαίνοντα, παρά μόνο για  αυτοάμυνα. 

Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της 

επέμβασης είναι η συγκατάθεση του κράτους στο έδαφος, του οποίου λαμβάνει 

χώρα και η συγκατάθεση των συγκρουόμενων μερών. 

 

  Ανθρωπιστική επέμβαση (humanitarian intervention): Μπορεί να 

είναι εξαναγκαστική ή μη εξαναγκαστική, στοχεύει δε κυρίως στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην εξάλειψη της ανθρώπινης εξαθλίωσης. 

 

  Επέμβαση δημοσίου συμφέροντος: Μπορεί να στοχεύει είτε στην 

οργάνωση της ζωής σε ένα κράτος ή σε μία περιοχή, με την ανασυγκρότηση ή 

θεμελίωση των πολιτικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεσμών (nation building), 

είτε στην πρόληψη ή καταστολή διεθνώς παρανόμων πράξεων (π.χ. η 

τρομοκρατία, το εμπόριο ναρκωτικών [law-enforcement]) και μπορεί να είναι 

εξαναγκαστική να περιλαμβάνει, δηλαδή, ένοπλη επιβολή ή μη εξαναγκαστική και 

να συνίσταται σε απλή τεχνική υποστήριξη, συντονισμό ή επιτήρηση. 

 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι αιτιολογική βάση της θεσμικής διεθνούς 

επέμβασης αποτελεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια τοπικά, περιφερειακά ή 

παγκόσμια, και ο ανθρωπισμός. Απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια μπορεί 

να αποτελέσουν η χρήση βίας ή επιθετικότητας στις σχέσεις των κρατών, η 

ανατροπή της ισορροπίας ισχύος, οι εξοπλισμοί, οι οικονομικές ανισότητες, η 

διεθνής τρομοκρατία και αρκετοί άλλοι παράγοντες. 

 

Ανθρωπιστικό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις ή 

συμβάντα όπως διεθνής ένοπλη σύγκρουση (πόλεμος), μη διεθνής ένοπλη 
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σύγκρουση (εμφύλια σύγκρουση, επανάσταση εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας), 

φυσικές καταστροφές και πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά αίτια. 

 

  Πέραν των ανωτέρω, το ζήτημα της διεθνούς επέμβασης δεν είναι μόνο 

ζήτημα αρχών ή ζήτημα αλληλεγγύης, αλλά πρωτίστως, ζήτημα πολιτικό και για 

αυτό αναφέρονται μερικές από τις σημαντικότερες και πιο χαρακτηριστικές διεθνείς 

επεμβάσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 20 αιώνα. (Η αναφορά γίνεται μόνο στις 

εξαναγκαστικές θεσμικές επεμβάσεις, δηλαδή στις ένοπλες επεμβάσεις, που είχαν 

ως κύριο ή ως διακηρυγμένο σκοπό την προστασία του νόμιμου συμφέροντος ή 

των αρχών του Διεθνούς Δικαίου): επέμβαση του Βιετνάμ στην Καμπότζη (1978-

1991), των ΗΠΑ στη Γρανάδα (1983), της Διεθνούς Κοινότητας στο Κουβέιτ (κατά 

του Ιράκ- 1991), του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο (1999), των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν (2001) 

και στο Ιράκ (2003). 

 

 Εν κατακλείδι, το σύνολο των ζητημάτων της διεθνούς επέμβασης θα 

πρέπει να αφορούν  την ανθρώπινη ελευθερία, ώστε να αποτελέσουν 

αδιαμφισβήτητη πρόοδο για την ανθρωπότητα. 

 

 Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σκοπός 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος και 

απεριόριστος. Το Δίκαιο αυτό προνοεί και κατοχυρώνει, επίσης, ότι εκείνοι που 

τίθενται εκτός μάχης κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών έχουν δικαίωμα 

ανθρωπιστικής μεταχείρισης, όσοι δε επιφορτίζονται με καθήκοντα παροχής αυτής 

της βοήθειας στα θύματα δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, νόμιμο στρατιωτικό 

στόχο. 

 

Παρά το περιεχόμενο των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και των 

συμπληρωματικών πρωτοκόλλων του 1997, κυρίως δε των διατάξεων που 

αναφέρονται στην υποχρέωση διάδοσης του περιεχομένου τους, εγκλήματα 

πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν διαπραχθεί, ακόμη και στο 

πρόσφατο παρελθόν. Δεν αρκεί για τη διεθνή κοινότητα να έχουν  επικυρωθεί οι  

βασικές διεθνείς συνθήκες που αφορούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 

δίκαιο του πολέμου γενικότερα. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής και 
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αδιάκοπη ανθρωπιστικού περιεχομένου. Ακόμη θα πρέπει οι κανόνες του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου να είναι εφαρμοστέοι από όλη την διεθνή 

κοινότητα.   

 

 Η δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, παρά την αντίθεση των 

ΗΠΑ, σηματοδοτεί ένα βήμα προς την άνοδο μιας διεθνούς τάξης βασιζόμενης 

πραγματικά στις αρχές του δικαίου. Η ίδρυσή του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

προς τη διατύπωση μιας διεθνούς απάντησης στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται. 

 

Η τρομοκρατία και η απειλή με όπλα μαζικής καταστροφής από άτομα ή 

ομάδες συνηγορεί στη συλλογική ανάπτυξη  στρατηγικών αντιμετώπισης από την 

Διεθνή κοινότητα και στον εννοιολογικό προσδιορισμό της τρομοκρατίας, ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπιστεί από το Διεθνές Δίκαιο. 

 

Τα θεμέλια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς τάξης που δεσμεύουν 

όλα τα κράτη είναι η χάρτα των ΗΕ και οι αποφάσεις που προκύπτουν από αυτή, 

καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αυτά τα κείμενα 

απαγορεύουν τη απειλή ή την χρήση βίας, εκτός κατόπιν ρητής άδειας του 

Συμβουλίου ασφαλείας, εφόσον αυτό διαπιστώσει αποτυχία των ειρηνικών μέσων 

ή μέχρι τη στιγμή που αυτό αποφασίσει να παρέμβει, σε περίπτωση νόμιμης 

άμυνας εναντίον κάποιας «ένοπλης επίθεσης».  

 

 Αιτιολογική βάση της θεσμικής διεθνούς επέμβασης αποτελούν η διεθνής 

ειρήνη και ασφάλεια (τοπικά περιφερειακά ή παγκόσμια) και ο ανθρωπισμός. Το 

σύνολο των ζητημάτων της διεθνούς επέμβασης θα πρέπει να αφορούν  την 

ανθρώπινη ελευθερία, ώστε να αποτελέσουν αδιαμφισβήτητη πρόοδο για την 

ανθρωπότητα. 

 

 Σήμερα, η πραγματική φύση του υποτιθέμενου δικαιώματος επέμβασης 

(ανάμειξης) από ένα κράτος στις υποθέσεις ενός άλλου βασίζεται στην οικονομική  

και στρατιωτική του δύναμη και κύριος γνώμονας της είναι η υποστήριξη των 

Στρατηγικών του συμφερόντων στην περιοχή.   
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Οι Βασικές Αρχές των Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης 

 

 Παρόλο που οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ μέσα από την 

πάροδο των χρόνων έτυχαν σημαντικών αλλαγών, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές 

που παραδοσιακά διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές. Οι υπόψη Αρχές αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο και εξυπηρετούν τους σκοπούς των επιχειρήσεων αυτών, 

καθιστώντας τις αποτελεσματικές για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υφίσταται μια σύνδεση και μια σχέση μεταξύ των 

αρχών αυτών, κατά τρόπο που η μια ενισχύει την άλλη. Βασικές προϋποθέσεις για 

να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι αρχές αυτές, από τα άτομα που εμπλέκονται 

σε μια επιχείρηση, αποτελούν τόσο η σαφής κατανόηση της πραγματικής 

σημασίας κάθε μιας από αυτές, όσο  και η πλήρης κατανόηση της μεταξύ τους 

σχέσης που παρουσιάζουν.  

 

 Οι αρχές που διέπουν τις  επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης,  

διατυπώθηκαν από τον πρώην Γενικό Γραμματέα Dag Hammarskjöld σε έκθεση 

του σχετικά με τη δραστηριότητα της UNEF I το 1958. Έκτοτε η εφαρμογή τους 

θεωρείται ότι συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση μίας επιχείρησης. Οι αρχές αυτές 

αφορούν την ανάπτυξη και τη δράση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στο έδαφος, 

ως αναλύονται παρακάτω. 

 

 Η Αρχή της Συναίνεσης  των Μερών (Consent of Parties) 

 

 Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης αναπτύσσονται κατόπιν της 

συναίνεσης των μερών μιας σύγκρουσης. Αυτό προϋποθέτει  μια δέσμευση εκ 

μέρους των μερών της σύγκρουσης, για έναρξη πολιτικής διαδικασίας και 

αποδοχή εγκαθίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης διατήρησης της ειρήνης 

με όρους εντολής να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή.  Για παράδειγμα, η UNEF I 

αναπτύχθηκε στη χερσόνησο του Σινά το 1956 με βάση τη συναίνεση της 

κυβέρνησης της Αιγύπτου.  Ομοίως η UNIMOG στάθμευσε στα εδάφη του Ιράκ και 

του Ιράν με τη συναίνεση και των δύο κρατών μετά την κατάπαυση πυρός στον 

πόλεμο του 1988. Στην περίπτωση αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στο έδαφος 

κράτους, στο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μία εμφύλια σύρραξη, η πρακτική του 
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ΟΗΕ είναι να λαμβάνει τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών, όπως για 

παράδειγμα η ανάπτυξη της UNPROFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  

 

 Η συναίνεση των μερών δίδει στην επιχείρηση του ΟΗΕ την απαραίτητη 

ελευθερία δράσης, τόσο πολιτικά όσο και φυσικά, ώστε να εκτελεί τους σκοπούς 

που τέθηκαν με τον όρο εντολής της.  Σε  περίπτωση όμως απουσίας της 

συναίνεσης των μερών, η επιχείρηση κινδυνεύει να αποτελέσει μέρος της 

σύγκρουσης και να οδηγηθεί σε δράσεις επιβολής, που δεν συνάδουν με την 

βασική αποστολή της που είναι η διατήρηση της ειρήνης. Προς το σκοπό τούτο, οι 

επιχειρήσεις  εργάζονται συνεχώς κατά τρόπο που  εξασφαλίζεται η συναίνεση 

των μερών ώστε παράλληλα να εξασφαλίζεται και η πρόοδος της όλης 

ειρηνευτικής διαδικασίας. 

 

 Η συναίνεση των μερών για ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν εγγυάται όμως 

και την συναίνεση σε τοπικό επίπεδο, κυρίως σε περιπτώσεις που τα μέρη στο 

εσωτερικό τους είναι διασπασμένα ή έχουν αδύνατο σύστημα διοίκησης. Η 

καθολικότητα της συναίνεσης γίνεται ακόμα λιγότερο πιθανή εκεί όπου υπάρχουν 

άστατες ρυθμίσεις, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ένοπλων ομάδων που 

δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο κάποιου μέρους, ή από την παρουσία  άλλων 

αποσταθεροποιητικών στοιχείων που προσπαθούν να εμποδίσουν την διαδικασία 

ειρήνης. Προς το σκοπό τούτο, η επιχείρηση αναλύει συνεχώς το περιβάλλον στο 

οποίο επιχειρεί ώστε να εντοπίζει έγκαιρα τον οποιοδήποτε ανασταλτικό 

παράγοντα. 

 

 Η Αρχή της Αμεροληψίας (Impartiality)  

 

 Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ πρέπει να εφαρμόζουν 

τους όρους εντολής τους χωρίς την οποιαδήποτε προκατάληψη. Η αμεροληψία και 

η ουδετερότητα είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση και εφαρμογή της αρχής 

της συναίνεσης, αλλά  και της συνεργασίας μεταξύ των μερών.  

 

 Για την ομαλή λειτουργία μίας ειρηνευτικής επιχείρησης απαιτείται η 

συνεχής συνεργασία των εμπλεκομένων μερών με την ειρηνευτική δύναμη. 
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Εγγύηση για αυτό αποτελεί η αμεροληψία αλλά και η ουδετερότητα της 

ειρηνευτικής επιχείρησης, δηλαδή, η μη εμπλοκή της ειρηνευτικής δύναμης στη 

διένεξη των αντιμαχομένων πλευρών λαμβάνοντας το μέρος της μίας ή της άλλης 

πλευράς, ή επιβάλλοντας συγκεκριμένη επίλυση σε μία κρίση ή σύρραξη. Η 

αμεροληψία και η ουδετερότητα μίας ειρηνευτικής επιχείρησης διασφαλίζεται μέσω 

της σαφήνειας της εντολής της και, πιο συγκεκριμένα μέσω της σαφούς 

διακρίσεως της από την έννοια της κυρωτικής δράσης.  

 

 Η αμεροληψία όμως μπορεί να τεθεί υπό αμφιβολία στην περίπτωση που 

το ΣΑ διευρύνει τον όρο εντολής της επιχείρησης κατά τρόπο που να 

περιλαμβάνουν μέτρα καταναγκαστικού χαρακτήρα και αποσκοπούν να επιβάλουν 

συγκεκριμένη λύση σε μια σύγκρουση ή να καταστήσουν την αποστολή της 

επιχείρησης αποτελεσματική. Τέτοιου είδους περίπτωση αποτελεί η επιχείρηση 

διατήρησης της ειρήνης UNPROFOR που αναπτύχθηκε στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία ως παραδοσιακή δύναμη παρεμβολής, ενώ μετά ο όρος εντολής 

διευρύνθηκε προοδευτικά με επίκληση του Κεφαλαίου VII του Χάρτη, ώστε  να 

περιλαμβάνει και χρήση βίας για τη διασφάλιση της μεταφοράς ανθρωπιστικής 

βοήθειας, την ασφάλεια των μελών της δύναμης και την προστασία αφαλών 

περιοχών. Με τον τρόπο αυτό η UNPROFOR κατέστη «μέρος  της σύγκρουσης» 

(Περράκης 2006) και οι Σέρβο- Βόσνιοι θεώρησαν ότι επρόκειτο περί στρατιωτικής 

δύναμης η οποία στράφηκε εναντίον τους. 

 

 Η Αρχή της Μη Χρήσης Βίας Έκτος της  Αυτοάμυνας και της Υπεράσπισης 

των Όρων Εντολής (Non-use of  Force Except In Self - Defense and Defense of 

The Mandate). 

 

 Η αρχή αυτή έχει τις ρίζες της στην ανάπτυξη της πρώτης ειρηνευτικής 

επιχείρησης το 1956.  Η έννοια της αυτοάμυνας σταδιακά διαμορφώθηκε κατά 

τρόπο που να περιλαμβάνει την προβολή αντίστασης σε προσπάθειες και 

ενέργειες που εμπόδιζαν την εκπλήρωση της αποστολής της  επιχείρησης 

σύμφωνα με τους όρους εντολής του ΣΑ. Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης 

του ΟΗΕ δεν λειτουργούν ως ένα εργαλείο επιβολής, ωστόσο όμως είναι ευρέως 

κατανοητό, ότι  μπορούν να κάνουν χρήση βίας σε τακτικό επίπεδο, κατόπιν 
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εξουσιοδότησης από το ΣΑ σε περιπτώσεις αυτοάμυνας και υπεράσπισης του 

Όρου Εντολής τους. 

 

  Τα περιβάλλοντα στα οποία οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του 

ΟΗΕ εντέλλονται να αναπτυχθούν, συχνά χαρακτηρίζονται από την παρουσία και 

την δράση παραστρατιωτικών ομάδων, εγκληματικών συμμοριών και άλλων 

ανασταλτικών παραγόντων και ατόμων που ενδεχομένως επιδιώκουν ενεργά την 

υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας ή ακόμα και που αποτελούν απειλή για 

τον άμαχο πληθυσμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις του παρελθόντος, το ΣΑ  έδωσε στις  

επιχειρήσεις του ΟΗΕ «ισχυρούς (robust)» όρους  εντολής που τους επέτρεπε να 

«χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα (use all necessary means)», ώστε να 

παρεμποδίσουν δυναμικές προσπάθειες διατάραξης της πολιτικής διαδικασίας, να  

προστατεύσουν τους πολίτες που βρίσκονταν υπό άμεση απειλή και / ή να 

βοηθήσουν  τις εθνικές αρχές να διατηρήσουν το νόμο και τη δημόσια  τάξη. Με 

την προληπτική  χρήση βίας για την υπεράσπιση των Όρων Εντολής  τους, οι 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ έχουν επιτύχει τη βελτίωση της 

κατάστασης  ασφάλειας και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος  

οικοδόμησης της ειρήνης. 

 

 Παρά το γεγονός ότι μερικές φορές φαίνεται όμοιο, η «διατήρηση της 

ειρήνης διά της ισχύος (robust peacekeeping)»  δεν θα πρέπει να συγχέεται με την  

«επιβολή της ειρήνης (peace enforcement)», όπως προβλέπεται από τo Κεφάλαιο 

VII του Χάρτη. Η διατήρηση της ειρήνης διά της ισχύος περιλαμβάνει τη χρήση 

βίας σε τακτικό επίπεδο, με την έγκριση του ΣΑ και την συγκατάθεση του έθνους 

στου οποίου το έδαφος έχει αναπτυχθεί η επιχείρηση ή των μερών της 

σύγκρουσης. Αντίθετα η επιβολή της ειρήνης δεν απαιτεί τη συγκατάθεση των 

βασικών μερών και μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση στρατιωτικής βίας σε 

στρατηγικό ή διεθνές επίπεδο, η οποία κανονικά απαγορεύονται σύμφωνα με το 

Άρθρο 2 (4) του Καταστατικού Χάρτη, εκτός εάν όμως έχει εγκριθεί από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας. 
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 Η Αρχή της Χρήσης Βίας στις Μεταψυχροπολεμικές Επιχειρήσεις 

Διατήρησης της Ειρήνης  

 

 Σε ότι αφορά στην αρχή της χρήσης βίας, σε όλη επί του θέματος σχετική 

βιβλιογραφία γίνεται αναφορά και ανάλυση της εφαρμογής της αρχής αυτής κατά 

τις μεταψυχροπολεμικές επιχειρήσεις που ανέπτυξε ο ΟΗΕ.  Χαρακτηριστικό 

στοιχείο των μεταψυχροπολεμικών  επιχειρήσεων του ΟΗΕ είναι ότι η νομική βάση 

για τη σύστασή τους ήταν, κυρίως, το Κεφάλαιο VII του Χάρτη, γεγονός που  

διευκόλυνε την ανάπτυξή τους στο έδαφος του κράτους της σύγκρουσης, ακόμα 

και χωρίς τη συγκατάθεση των αντιπάλων μερών. 

 

 Το σοβαρό όμως ζήτημα που τίθεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις αυτές 

είναι αν μπορούσαν να κάνουν χρήση βίας για την επιβολή της ειρήνης. Ο ίδιος ο 

Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στο έγγραφο του «An Agenda for Peace 1992», 

είχε ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας εξέλιξης. Στις σχετικές προτάσεις του για το νέο ρόλο 

του ΟΗΕ, υπογράμμιζε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης των μελλοντικών 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων με στρατιωτικό προσωπικό, αφήνοντας έτσι ανοικτό το 

ενδεχόμενο της χρήσης βίας από τις επιχειρήσεις αυτές. Είναι δε σαφές ότι η βία 

την οποία υπονοούσε, δεν αφορούσε απλώς την άμυνα των μελών της 

αποστολής, αλλά και τη δυνατότητα επιβολής εξαναγκαστικών μέτρων 

(enforcement measures), στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη (ΟΗΕ, 

Καταστατικός Χάρτης ΟΗΕ 1947). 

   

 Οι ανωτέρω όμως εξαγγελίες του Γενικού Γραμματέα διαψεύσθηκαν από τη 

διεθνή πρακτική και οι εξελίξεις στη δεκαετία του '90 έδειξαν ότι το ζήτημα της 

χρησιμοποίησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων ως μέσου επιβολής της ειρήνης 

είναι πολυσύνθετο και προϋποθέτει μεγάλες θεσμικές αλλά και πολιτικές αλλαγές 

στους κόλπους του Οργανισμού. Επίσης, μπορεί η απαλλαγή από τις πολιτικές 

αγκυλώσεις του ψυχρού πολέμου να έδωσε μια μοναδική ευκαιρία στα κράτη να 

ενεργοποιήσουν το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας του Κεφαλαίου VII του 

Χάρτη για την λήψη μέτρων καταστολής για την αποκατάσταση της ειρήνης και την 

απώθηση του επιτιθέμενου, ωστόσο όμως η πρακτική που αυτά ακολούθησαν 
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κατά την περίοδο αυτή κάθε άλλο παρά επιστροφή στο σύστημα αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί. Αν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση της Σομαλίας (περιορισμένη εξουσία 

χρήσης βίας κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη), μόνο στο Ιράκ υπήρξε εφαρμογή 

του συστήματος της συλλογικής ασφάλειας του Χάρτη. 

 

 Αυτό που προκύπτει από την πρακτική της δεκαετίας του '90 είναι ότι, όπου 

τα κράτη θέλησαν να επιβάλουν μέτρα εξαναγκασμού στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 

VII, επέλεξαν συνειδητά για το σκοπό αυτό τη μονομερή επέμβαση από 

μεμονωμένα κράτη ή από συνασπισμό κρατών, με ή χωρίς τη βοήθεια 

περιφερειακών οργανισμών και μετά από σχετική εξουσιοδότηση του ΣΑ (το 

τελευταίο δεν ίσχυσε, βεβαίως, στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου). Στις 

περιπτώσεις πέντε ειρηνευτικών επεμβάσεων του ΟΗΕ κατά τη δεκαετία του '90 

(πρώην Γιουγκοσλαβία, Σομαλία, Ρουάντα, Αϊτή, Λιβερία), για διατάραξη της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας (που, όπως υποστηρίζεται από ορισμένους, 

υποκινήθηκαν από ανθρωπιστικούς λόγους), έχουμε μεν αποστολή ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, η στρατιωτική όμως επέμβαση για την αποκατάσταση της τάξεως 

έγινε από μεμονωμένα κράτη.  

 

 Έτσι, ενώ το ΣΑ αρχικά φάνηκε έτοιμο να χρησιμοποιήσει τις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις διατήρησης αλλά και επιβολής της ειρήνης (peacekeeping – peace 

enforcement), εντούτοις στη συνέχεια και, ιδίως, μετά τα γεγονότα στη Σομαλία, 

περιορίζει τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε καθήκοντα διατήρησης της ειρήνης 

(peacekeeping), ενώ την επιβολή των μέτρων εξαναγκασμού του Κεφαλαίου VII 

(ΟΗΕ, Καταστατικός Χάρτης ΟΗΕ 1947) αναλαμβάνουν πλέον τα ισχυρά Κράτη 

(Δίπλα και Δούση 2007).  
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Προσπάθειες Μεταρρύθμισης των Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης. 

 

 Μετά την έκδοση του εγγράφου «An Agenda for Peace 1992» και υπό την 

πίεση αποτυχημένων επιχειρήσεων όπως την UNOSOM στη Σομαλία και την 

UNPROFOR στα Βαλκάνια, που δημιουργήθηκαν στη λογική της αλλαγής δράσης 

του Οργανισμού που σηματοδότησε η υιοθέτηση του πιο πάνω εγγράφου, ο ΟΗΕ 

φάνηκε να επιστρέφει στην αυστηρή διάκριση μεταξύ ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

και κυρωτικής δράσης. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι στο 

συμπληρωματικό του έγγραφο  στην «Agenda for Peace 1995», τόνισε τη σημασία 

των παραδοσιακών αρχών που διέπουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις όπως 

διατυπώθηκαν το 1958 από τον πρώην ΓΓ Dag Hammarskjöld, δηλαδή την αρχή 

της συναίνεσης, της ουδετερότητας και της χρήσης βίας μόνο στην περίπτωση 

ατομικής άμυνας των μελών μίας ειρηνευτικής δύναμης.   

 

 Ο ΟΗΕ έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να εξετάσει τις προκλήσεις που 

παρουσίασαν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις που ανέπτυξε κατά την δεκαετία του 

1990 και ξεκίνησε μια διαδικασία μεταρρύθμισης. Σκοπός να ενισχύσει τις 

δυνατότητες του και να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις επί του 

εδάφους  επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης που αναπτύσσει.  Το αποτέλεσμα, 

γνωστό ως  «Brahimi Report» (έλαβε το όνομα του από τον αλγερινό διπλωμάτη 

των ΗΕ ο οποίος ήταν πρόεδρος της επιτροπής), ζητούσε  από τα Κράτη Μέλη 

των Ηνωμένων Εθνών να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση, καθώς επίσης 

και σημαντική θεσμική αλλαγή και αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη στις 

επιχειρήσεις. Η Επιτροπή τόνισε στην Έκθεση της, ότι για να καταστούν 

αποτελεσματικές οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ, θα 

πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους , να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες 

και να επιχειρούν υπό σαφείς και εφικτούς όρους εντολής. Η Επιτροπή Brahimi 

μεταξύ άλλων φάνηκε να υποστηρίζει τη σύσταση δυναμικών επιχειρήσεων, που 

να έχουν την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν βία πέραν των απαιτήσεων της 

άμυνας του προσωπικού τους. Ως προς το σημείο αυτό η έκθεση της Επιτροπής 

επικρίθηκε διότι πρότεινε ουσιαστικά την απόκλιση από τις παραδοσιακές αρχές 

των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 
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 Η Σύνοδος Κορυφής της χιλιετίας (6 – 11 Σεπτεμβρίου 2000) είχε ως σκοπό 

να απαντήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό, την πρωταρχική αποστολή του και τον 

τρόπο που θα μπορέσει ο Οργανισμός να προσαρμοστεί στην εξέλιξη του 

διεθνούς συστήματος για να αποτελέσει στον 21ο αιώνα ένα καλά εξοπλισμένο, 

δομημένο και χρηματοδοτούμενο σύστημα που θα εξυπηρετεί επαρκώς τους 

ανθρώπους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Από τις απαντήσεις εξαρτάται ο 

μελλοντικός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών μέσα στο διεθνές σύστημα η 

προσαρμογή του στον κόσμο που το περιβάλει και τις καινούργιες αποστολές του. 

Αυτές οι ερωτήσεις σχετίζονται πάνω απ’ όλα με τα μέσα που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση του «απρόβλεπτου στοιχείου», καθώς 

επίσης με τις αρχές, τους στόχους και του μέλλοντος του συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών στο σύνολό τους. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα βαθμιαίας και 

καθημερινής προσαρμογής. Είναι ζήτημα πρόληψης και ενός οράματος που θα 

στοχεύει στ δημιουργία ενός συστήματος προσαρμοσμένου στις νέες προκλήσεις 

του αύριο όπως: 

 

 - Διεθνής τρομοκρατία 

 - Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής  

 - Οργανωμένο Έγκλημα 

 - Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 - Προστασία Περιβάλλοντος (αντιμετώπιση κρίσης νερού, προστασία του 

εδάφους, κλιματικές μεταβολές, διαφύλαξη δασών, ψαρότοπων βιοποικιλότητας) 

 - Φτώχεια 

 - Ναρκωτικά 

 - Ασθένειες (AIDS-Πανδημίες) 

 - Παγκοσμιοποίηση 

 

 Ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, στις 31 Οκτωβρίου 2014 ανακοίνωσε την 

απόφαση του για δημιουργία μιας «Υψηλού Επιπέδου ανεξάρτητης επιτροπής για 

τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών (High-level Independent 

Panel on UN Peace Operations», με εντολή να προβεί σε μια συνολική εκτίμηση 

της κατάστασης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, καθώς και για να καθορίσει τις 

μελλοντικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή εξέτασε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 
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αντιμετωπίζουν γενικά οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων της 

αλλαγής της φύσης των συγκρούσεων, την εξέλιξη των όρων εντολής, διοικητικές 

διευθετήσεις, τις συνεργασίες με άλλους οργανισμούς τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

προστασία των πολιτών κτλ. Η έκθεσή υποβλήθηκε στο ΣΑ στις 16 Ιουνίου 2015. 

 

Αναδιάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 

 

 Η εξελικτική πορεία της διαδικασίας αποαποικιοποίησης και τη διάλυση του 

ανατολικού συνασπισμού, δηλαδή από δύο πραγματικότητες οι οποίες οδήγησαν 

στην ανάδειξη νέων κρατών – μελών στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και 

εξελικτικά στην έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας, χαρακτηριστικό ενός Συμβουλίου 

Ασφαλείας που δεν προσαρμόσθηκε στη νέα πραγματικότητα της αύξησης του 

αριθμού των κρατών – μελών του Οργανισμού αυξήθηκε από 51 το 1945 σε 112 

το 1965 ( όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη και μοναδική διεύρυνση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας από 11 σε 15 μέλη ), ενώ σήμερα ο ΟΗΕ αριθμεί 193 

(ΟΗΕ, UNITED NATION PEACEKEEPING 2016) κράτη – μέλη. Την αύξηση όμως 

των μελών του Οργανισμού δεν ακολούθησε αλλαγή της σύνθεσης του 

Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία παρέμεινε αμετάβλητη από το 1965. 

 

  Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών – μελών του ΟΗΕ φαίνεται να 

συγκλίνει, στην εκτίμηση οποία, ότι η σημερινή – παραμένουσα αμετάβλητη – 

σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας αντανακλά την ψυχροπολεμική τάξη 

πραγμάτων και όχι τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα και – κυρίως – τη νέα 

κατανομή ισχύος όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω μιας σειράς κοσμοϊστορικών 

εξελίξεων και αλλαγών ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. πραγματικά, οι 

πέντε μόνιμες θέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι κατειλημμένες από τις 

νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου οι οποίες παράλληλα, 

απολαμβάνουν του δικαιώματος αρνησικυρίας (veto). Στη διάρκεια των πενήντα 

χρόνων λειτουργίας του Οργανισμού, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία – κυρίως 

λόγω της διαδικασίας αποαποικιοποίησης – απώλεσαν μεγάλο μέρος της ισχύος 

που απετέλεσε πρόκριμα για την προνομιακή μεταχείριση που έτυχαν στις 

συνδιασκέψεις του Dumbarton Oaks του San Francisco (1944-1945: Dumbarton 

Oaks and Yalta 2016). Μεγάλο μέρος της ισχύος της απώλεσε και Σοβιετική 
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Ένωση μετά τον κατακερματισμό της. Αντίθετα οι μεγάλοι ηττημένοι του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου οι οποίοι κατά το γράμμα των Άρθρων 53 (1) και 107 του 

Καταστατικού Χάρτη παραμένουν «εχθρικά κράτη» η Γερμανία και η Ιαπωνία, 

απέκτησαν ισχύ που τους δίνει το δικαίωμα να απαιτούν την ένταξή τους στην 

κατηγορία των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού. 

 

 Απόρροια της παρατεταμένης αναβλητικότητας που έχει επιδειχθεί κυρίως 

από κράτη – μέλη του Οργανισμού ως προς το αίτημα για αναδιάρθρωση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού είναι η κλιμακούμενη αμφισβήτηση σε 

πολιτικό επίπεδο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα 

με τον Καταστατικό Χάρτη έχει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας και ενεργεί εξ ονόματος των μελών του παγκόσμιου 

οργανισμού. 

 

 Η ικανοποίηση του αιτήματος για αναδιάρθρωση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας προϋποθέτει διεύρυνση της σύνθεσής του με αντίστοιχη αύξηση των 

μονίμων και μη μονίμων μελών, περιορισμό της άσκησης του δικαιώματος 

αρνησικυρίας και τροποποίηση των διαδικαστικών κανόνων2 του οργάνου. Ευρεία 

διεύρυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός 

δύσκαμπτου και έντονα γραφειοκρατικού σώματος που θα αντιμετώπιζε 

δυσχέρειες στη λήψη των αποφάσεων και στην ανάληψη ταχείας δράσης. Για το 

σκοπό αυτό η αύξηση του αριθμού των μελών, μονίμων και μη, πρέπει να είναι 

περιορισμένη. 

 

 Ο Καταστατικός Χάρτης δεν προβλέπει ρητά κριτήρια επιλογής νέων 

μονίμων μελών. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός εκτελεστικού οργάνου στο 

οποίο θα συμμετέχουν όλες εκείνες οι δυνάμεις που έχουν τα μέσα να επιβάλλουν 

κυρώσεις, να διεξάγουν σύγχρονο πόλεμο ή να στηρίζουν οικονομικά τον 

Οργανισμό με σκοπό ο τελευταίος να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις απετέλεσε 

τη βασική αιτία της μόνιμης συμμετοχής των πέντε μεγάλων δυνάμεων του 1945 

στους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας . 

                                            
2
 Rules of Procedure 
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 Συγκεκριμένα, ως κριτήρια καταλληλότητας για την επιλογή μονίμων μελών 

πρέπει να θεωρούνται : 

 

 -Η κατοχή ισχυρής στρατιωτικής δύναμης και η βούληση του αιτούντος να 

τη θέσει στη διάθεση του Οργανισμού. 

 

 - Η οικονομική ευρωστία του αιτούντος κράτους και η επιθυμία του να 

συμβάλει αποφασιστικά στα συνεχώς αυξανόμενα οικονομικά βάρη του 

Οργανισμού. 

 

 Οι μόνες χώρες που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλογής 

μονίμων μελών είναι η Γερμανία και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος χρηματοδότης του προϋπολογισμού του ΟΗΕ μετά τις ΗΠΑ ενώ η 

Γερμανία συνεισφέρει ποσοστό επί του προϋπολογισμού που είναι κοντά στο 

μέσο όρο συνεισφοράς των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι με δεδομένη την επιθυμία τους να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και να ενταχθούν ως μόνιμα μέλη στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας, οι δύο αυτές χώρες ήραν πρόσφατα τις συνταγματικές 

επιφυλάξεις που αφορούσαν στην εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων τους σε 

διεθνείς και συγκρούσεις. 

 

 Εκτός από τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ως επιβεβλημένη κρίνεται στην 

κατηγορία των μονίμων μελών και η ένταξη τριών αναπτυσσομένων κρατών που 

θα εκπροσωπούν την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία προκειμένου να 

διευρυνθεί η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα του οργάνου και να 

αποφευχθούν οι έντονοι κραδασμοί που θα δημιουργούνταν στην περίπτωση που 

μόνο οι δύο προαναφερθείσες πλούσιες βιομηχανικές χώρες γίνονταν τελικά 

δεκτές ως μόνιμα μέλη. Ειδικότερα, η επιλογή των τριών αναπτυσσομένων χωρών 

μπορεί να γίνει με βάση τη γεωγραφική αντιπροσώπευση και το συνδυασμό 

άλλων κριτηρίων όπως αυτό της εδαφικής έκτασης, του μεγέθους του πληθυσμού 

και της περιφερειακής ισχύος καθώς και της δυνητικής συνεισφοράς στις 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Επισημαίνεται, ότι η συμβολή των μελών του Οργανισμού 

στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας ( και στους άλλους σκοπούς 
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και στόχους του ΟΗΕ ) καθώς και η δίκαιη κατανομή από άποψη γεωγραφικής 

θέσης εξακολουθούν να παραμένουν ασφαλή κριτήρια όσον αφορά στην επιλογή 

των πρόσθετων μη-μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

 

 Αξίζει να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι η διεύρυνση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να συνδυαστεί με τον περιορισμό του δικαιώματος 

αρνησικυρίας, το οποίο τα πέντε μόνιμα μέλη δεν είναι διατεθειμένα να 

απεμπολήσουν. Ολική κατάργηση του δικαιώματος αρνησικυρίας είναι πολύ 

πιθανό να οδηγήσει τα κράτη που το απολαμβάνουν στο να άρουν την υποστήριξή 

τους στο διεθνή οργανισμό με συνέπειες ανάλογες εκείνων που οδήγησαν την 

Κοινωνία των Εθνών σε αποτυχία. Ο περιορισμός αυτού του δικαιώματος μπορεί 

να συντελεσθεί εάν επιτευχθεί συμφωνία – κύρια ανάμεσα στα πέντε μόνιμα μέλη 

– με την οποία να διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος. Απαιτείται 

δηλαδή να οριστεί με σαφή τρόπο η διάκριση ανάμεσα σε ζητήματα διαδικασίας 

και σε ζητήματα ουσίας. Χρήσιμη ενδέχεται σε αυτή την κατεύθυνση να αποδειχθεί 

η εισαγωγή μίας νέας πρακτικής αρνησικυρίας, το veto της συνδυασμένης ψήφου ( 

combined – vote veto ). Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτούνται περισσότερες της 

μίας αρνητικές ψήφοι από τα μόνιμα μέλη για να παρεμποδίσουν τη λήψη 

απόφασης από το Συμβούλιο. Ο αριθμός αυτών των ψήφων πρέπει να εξαρτηθεί 

από το όποιο μέγεθος της διεύρυνσης του οργάνου. 

 

 Η αναδιάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αλλαγές στους διαδικαστικούς κανόνες του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου 

να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η συνεργασία με τα κράτη-μέλη του 

Οργανισμού που δεν συμμετέχουν στο όργανο καθώς επίσης και με τα άλλα 

όργανα του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να 

συνεργάζεται και να διαβουλεύεται συχνότερα με τα κράτη-μέλη εκτός του 

Συμβουλίου Ασφαλείας που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε ζητήματα που 

εξετάζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού, να δημοσιεύει όλα τα 

πρακτικά των συζητήσεων, να συντάσσει τακτικά λεπτομερείς εκθέσεις προς τη 

Γενική Συνέλευση, ή και να διαβουλεύεται συχνότερα με το Γενικό Γραμματέα για 

καίρια ζητήματα.               

  



- 37 - 
 

 

 ΤO ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 

 

Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ 

 

 Ο  Χάρτης του ΟΗΕ υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο 

Φραγκίσκο και αποτελεί το θεμελιώδες έγγραφο του Οργανισμού. Ο ΟΗΕ 

ιδρύθηκε για να σώσει γενεές από τη δίνη του πολέμου και ένας από τους κύριους 

αντικειμενικούς σκοπούς του είναι η διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και 

ασφάλειας. Η σύσταση ειρηνευτικών επιχειρήσεων από τον ΟΗΕ δεν προβλέπεται 

ρητά πουθενά στο Χάρτη. Ερείσματα για τη δημιουργία των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων αναζητήθηκαν σε διατάξεις του Χάρτη όπως το Άρθρο 40 και το 

Κεφάλαιο VI. Το γεγονός ότι ο Χάρτης επιτρέπει ρητά στον Οργανισμό να 

λαμβάνει στρατιωτικά κυρωτικά μέτρα στο Κεφάλαιο VII και ενθαρρύνει την 

ειρηνική επίλυση των διαφορών, στο Κεφάλαιο VI, δεν καθιστά παράνομη ή 

αντίθετη με το Χάρτη τη δραστηριότητα που έχει ενδιάμεσο χαρακτήρα, όπως οι 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις της μη κυρωτικής στρατιωτικής παρουσίας που έχουν ως 

σκοπό τον τερματισμό των συγκρούσεων και τη διευκόλυνση της ειρηνικής 

επίλυσης των διαφορών. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σύσταση των 

επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης αποτελεί θεσμό που εξελίχθηκε 

αποκλειστικά μέσα από την πρακτική του ΟΗΕ, χωρίς να συναντήσει την αντίθεση 

των κρατών μελών. (ΟΗΕ, UNITED NATION PEACEKEEPING 2016) 

 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Χάρτη, το  ΣΑ  έχει ως  κύρια αρμοδιότητα 

΄του τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας3. Επομένως, ερμηνεύοντας 

το Άρθρο 24, προκύπτει ότι το ΣΑ έχει την κύρια αρμοδιότητα για τη σύσταση των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του αυτής, το ΣΑ 

μπορεί να υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης μιας 

επιχείρησης διατήρησης της ειρήνης. Προς επιβεβαίωση του κανόνα, αναφέρεται 

                                            
3
  Καταστατικός Χάρτης ΟΗΕ Άρθρο 24 «In order to ensure prompt and effective action by the 

United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the 
maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this 
responsibility the Security Council acts on their behalf.» 
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ότι  το ΣΑ έχει προχωρήσει στη σύσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης. 

 

  Συνεπώς η νομική βάση μιας τέτοιας ενέργειας προκύπτει από τα Άρθρα 

VI, VII αλλά και το Άρθρο VIII του Χάρτη.  Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο VI 

προβλέπει την «Ειρηνική Διευθέτηση των Διαφορών (Pacific Settlements of 

Dispute)», το Κεφάλαιο VII  περιέχει πρόνοιες οι οποίες σχετίζονται με την 

«Ενέργεια-Δράση σε Περίπτωση Απειλής της Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης 

και Επιθετικών Πράξεων»4 και το Κεφάλαιο VIII με τίτλο  «Τοπικές Συμφωνίες 

(Regional Arrangements)», προβλέπει περιφερικές διευθετήσεις για τη διατήρηση 

της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, προβλέποντας δραστηριότητες οι οποίες 

συμφωνούν με τις αρχές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ι του Καταστατικού 

Χάρτη. 

 

 Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ, παραδοσιακά σχετίζονται 

με το Κεφάλαιο VI του Χάρτη. Πέραν όμως τούτου, το ΣΑ δεν απαιτείται να 

αναφέρεται σε συγκεκριμένο Κεφάλαιο του Καταστατικού Χάρτη, όταν απαιτηθεί η 

έκδοση ψηφίσματος που να εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη μιας τέτοιας επιχείρησης.  

Κατά τα τελευταία χρόνια το ΣΑ επικαλείται το Κεφάλαιο VII του Χάρτη για να 

αναπτύξει μια  επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης σε μια χώρα η οποία δεν 

μπορεί από μόνη της να διατηρήσει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.  Η 

επίκληση εκ μέρους του ΣΑ του Άρθρου VII, πέραν του ότι δηλώνει τη νομική 

βάση, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως δήλωση για επίσημη πολιτική βούληση και 

ένα μέσο που να υπενθυμίζει τα μέρη  μιας σύγκρουσης καθώς και τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη σε ότι αφορά στην υποχρέωσή τους να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις 

αποφάσεις του ΣΑ. 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Action with Respect to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression 
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Η νόμιμη άμυνα κατά τον χάρτη του Ο.Η.Ε. 

 

 Στις 12 Σεπτεμβρίου 2001 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων . 

Εθνών εξέδωσε ψήφισμα5 με το οποίο καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις 

εναντίον των Η.Π.Α, θεωρώντας αυτές σαν απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και 

ασφάλεια. Επίσης κάλεσε τα κράτη να συνεργαστούν ώστε οι ένοχοι να 

οδηγηθούν στην δικαιοσύνη6 και αναγνώρισε την άσκηση από τις Η.Π.Α. του 

φυσικού δικαιώματος της ατομικής και συλλογικής νόμιμης άμυνας σύμφωνα με 

τον χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

. 

 Η ερμηνεία του ψηφίσματος αυτού , που σημειωτέον έγινε χωρίς 

προηγούμενη προσφυγή των Η.Π.Α. , δημιουργεί έναν θεμελιώδη προβληματισμό 

. Ειδικότερα οι φράσεις «να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη» και «νόμιμη άμυνα» 

θεωρούνται αλληλοσυγκρουόμενες και οδηγούν σε ένα σημαντικό ερώτημα 

σχετικά με το αν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον των ΗΠΑ είναι εγκληματική 

ενέργεια ή ένοπλη επίθεση, που σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου. Στην 

πρώτη περίπτωση που θα θεωρηθεί δηλαδή εγκληματική ενέργεια , οι ΗΠΑ θα 

μπορούσαν να ζητήσουν από το Αφγανιστάν την έκδοση του Οσάμα Μπιν Λάντεν 

και των άλλων πιθανών υπόπτων, για να δικαστούν στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας 

όμως το ενδεχόμενο οι Ταλιμπάν να εγείρουν τη νομική αξίωση να δικάσουν οι 

ίδιοι τους υπόπτους. Η συνθήκη του Μόντρεαλ περί αεροπειρατείας, που 

υπεγράφη το 1971, καθόρισε ότι τα κράτη πρέπει να δικάσουν ή να εκδώσουν 

τους υπόπτους, αρχή που ακολουθούν και οι περισσότερες συμφωνίες που 

αφορούν τρομοκρατικές ενέργειες. 

 

 Αν τελικά, με παρέμβαση του ΟΗΕ, εκδίδονταν οι ύποπτοι θα έπρεπε να 

επιλυθούν ζητήματα όπως το αν θα δικάζονταν σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο ή 

όχι, σε Αμερικανικό ή Διεθνές Δικαστήριο. Οι επιλογές αυτές θα αποτελούσαν 

πολιτική απόφαση με γνώμονα όμως το γεγονός ότι η αμερικανική κοινή γνώμη θα 

επιθυμούσε να είναι οι ΗΠΑ αυτές που θα καθόριζαν τις παραμέτρους της δίκης 

και οι ίδιες οι ΗΠΑ θα επιθυμούσαν να είναι αυτές που θα απέδιδαν δικαιοσύνη. 

                                            
5
 Ψήφισμα 1368/12 Σεπτεμβρίου 2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

6
 “ bring to justice..” 
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 Η δεύτερη περίπτωση, να ερμηνευτεί δηλαδή η τρομοκρατική ενέργεια σαν 

ένοπλη επίθεση, είναι αυτή που επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανότατα γιατί 

το πλεόνασμα στρατιωτικής ισχύος τους επέτρεψε να την υποστηρίξουν, αλλά και 

να την επιβάλλουν στην Διεθνή Κοινότητα. Πέρα από τις δηλώσεις του Αμερικανού 

Προέδρου στα Μ.Μ.Ε. τις ημέρες αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση, την 7η 

Οκτωβρίου 2001 ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών απηύθυνε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας στην 

οποία εκ μέρους της Κυβέρνησης των ΗΠΑ πληροφορούσε τον Οργανισμό ότι 

σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη και κατά την άσκηση του δικαιώματος της 

ατομικής και συλλογικής νόμιμης άμυνας μετά την εκδήλωση της ένοπλης 

επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου , οι ΗΠΑ ανέλαβαν ενέργειες με σκοπό να 

εμποδίσουν μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ενέργειες 

αυτές περιλαμβάνουν μέτρα κατά των στρατοπέδων εκπαίδευσης τρομοκρατών 

της Αλ Κάιντα και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ταλιμπάν στο 

Αφγανιστάν.  

 

 Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έγινε φυσικά από ένα 

κράτος αλλά από μια τρομοκρατική ομάδα, την οποία κατηύθυνε ένας οργανισμός. 

Πως νομιμοποιεί το γεγονός αυτό την ένοπλη επίθεση κατά ενός Κράτους; Ο 

Οσάμα Μπιν Λάντεν ελέγχει τους Ταλιμπάν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός 

των συνόρων του Αφγανιστάν. Τις πρώτες ημέρες μετά την επίθεση στις ΗΠΑ, 

εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένοι να δικάσουν τον 

Οσάμα Μπιν Λάντεν, αν οι ΗΠΑ τους έδιναν επαρκή ενοχοποιητικά στοιχεία και 

αργότερα αρνήθηκαν να τον εκδώσουν γιατί δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία για την 

ενοχή του. Αρκούν οι δηλώσεις αυτές για να αποδείξουν έστω και έμμεση 

υπευθυνότητα του Αφγανιστάν για την εκδήλωση των τρομοκρατικών επιθέσεων ή 

απλά αποδεικνύουν την άρνηση συμμόρφωσης του στις απαιτήσεις των ΗΠΑ; Το 

βέβαιο πάντως είναι ότι, όπως έχει ήδη προηγούμενα αναφερθεί, η Απόφαση 

3314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπου ορίζεται μια ένοπλη επίθεση μπορεί 

έμμεσα να εκδηλωθεί μέσω ένοπλων συμμοριών η ανταρτών, νομιμοποιεί την 

χρήση ένοπλης δύναμης από τις ΗΠΑ εναντίον του Αφγανιστάν.  
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 Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VI του Χάρτη τα κράτη – μέλη αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να επιλύσουν με ειρηνικά μέσα τις διαφορές τους, η παράταση των 

οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τα μέσα 

αυτά μπορεί να είναι είτε πολιτικά όπως διαπραγμάτευση, καλές υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης , συνδιαλλαγή, είτε νομικά με διαιτησία, ή δικαστικό 

διακανονισμό. Σε περίπτωση αποτυχίας των παραπάνω μέσων, τα εμπλεκόμενα 

μέρη ή ένα κράτος – μέλος ή ο Γενικός Γραμματέας μπορούν να φέρουν την 

διαφορά ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην άσκηση του δικαιώματος της 

νόμιμης άμυνας εναντίον του Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν 

εξάντλησαν αλλά ούτε καν προσέγγισαν τα ειρηνικά μέσα. Ακόμη και όταν οι 

Ταλιμπάν, τη δεύτερη εβδομάδα των βομβαρδισμών, δήλωναν ότι είναι 

διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν την παράδοση του Οσάμα Μπιν Λάντεν σε μια 

τρίτη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν μέχρι την άνευ 

όρων παράδοσή του. 

 

 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη 

έχει την δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα να αναλάβει κατάλληλες ενέργειες για τη 

διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας περιορίστηκε απλά στην έκδοση 

του Ψηφίσματος 1373 την 28η Σεπτεμβρίου 2001 που αναφέρεται στην εφαρμογή 

μέτρων με σκοπό την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής υποστήριξης της 

τρομοκρατίας και στην ίδρυση μιας επιτροπής παρακολούθησης των μέτρων 

αυτών. Περιορίζεται δηλαδή στην εξαγγελία μέτρων και όχι στην ανάληψη 

ενεργειών σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του Χάρτη των Ην. Εθνών, 

υιοθετώντας μια επιλεκτική και συνεπώς περισσότερο ασυνεπή εφαρμογή των 

αρχών του Διεθνούς Δικαίου. 

 

 Αυτή η αδράνεια του Συμβουλίου Ασφαλείας επιτρέπει στις ΗΠΑ την 

εξακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που επέλεξαν, στα πλαίσια της νόμιμης 

άμυνας ανεξάρτητα από το βαθμό νομιμοποίησης αυτών. Ενδεικτικό των 

προθέσεων αυτών είναι και η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι, ο πόλεμος 

εναντίον της τρομοκρατίας θα είναι μακροχρόνιος. 
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Η Εσωτερική Νομιμοποίηση στις ΗΠΑ 

 

 Θεωρήθηκε σκόπιμο στο κομμάτι της νομιμοποίησης, να συμπεριληφθεί και 

η ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ, ως η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά, πέραν 

από οικονομική στο σύνολο του ΟΗΕ, αλλά και πολιτική και επιχειρησιακή όσον 

αφορά την εμπλοκή και δημιουργία ή μη πολυεθνικών επιχειρήσεων εφρμογής της 

ειρήνης. 

  

 Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Ν. Υόρκη και την 

Ουάσινγκτον και καθώς ο αριθμός των νεκρών άρχισε να ανέρχεται σε χιλιάδες, οι 

Αμερικανοί και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος άρχισαν να ψάχνουν την απάντηση 

σε αυτό που σύντομα αποκαλέστηκε «η νέα τρομοκρατία». Ο πρόεδρος των 

Η.Π.Α. μίλησε για τον πρώτο πόλεμό του νέου αιώνα, με στόχο την εξόντωση του 

Οσάμα Μπιν Λάντεν, την καταστροφή του τρομοκρατικού  κέντρου της Αλ Κάιντα  

και την κατάργηση του καθεστώτος των Ταλιμπάν που τους προστάτευε, 

επέμβαση που νομιμοποιήθηκε με την επίκληση από τις Η.Π.Α. του δικαιώματος 

της νόμιμης άμυνας. Αυτή η επίκληση του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας 

σύμφωνα με το Άρθρο 51 το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δημιούργησε πολλά 

ερωτηματικά σχετικά με την νομιμοποίηση της ένοπλης επίθεσης και τη μετεξέλιξη 

του Διεθνούς Δικαίου. 

 

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα το 

Άρθρο 1 Παράγραφος 8, αρμόδιο για την «κήρυξη του πολέμου» (declaration of 

war) είναι το Κογκρέσο. Η εξουσία αυτή του Κογκρέσου δεν αντιπροσωπεύει μόνο 

την ενεργοποίηση της τυπικής δήλωσης της κήρυξης πολέμου αλλά και την 

εξουσιοδότηση χρήσης «ένοπλης δύναμης – military force», η οποία πρέπει να 

είναι ανάλογη της βίας που την προκάλεσε.  Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έντεκα 

δηλώσεις κήρυξης πολέμου με τελευταία αυτή του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και 

πολυάριθμες εξουσιοδοτήσεις χρήσης ένοπλης δύναμης με τελευταία αυτή 

εναντίον του Ιράκ το 1991. Ένα εσωτερικό αποτέλεσμα της δήλωσης κήρυξης 

πολέμου είναι ότι θέτει σε ισχύ συγκεκριμένα νομοθετήματα που παρέχουν 

απεριόριστη εξουσία στον πρόεδρο των Η.Π.Α. (Friedman 2011) 
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 Σύμφωνα με το Άρθρο ΙΙ, παράγραφος 1 του Συντάγματος η εκτελεστική 

εξουσία της κυβερνήσεως ασκείται από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., ενώ στην 

παράγρ. 2 καθορίζεται ότι ο Πρόεδρος είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος έχει την εξουσία διεξαγωγής του πολέμου ή άλλης 

στρατιωτικής επέμβασης ,για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από το κογκρέσο. 

Υπάρχουν όμως διαφωνίες σχετικά με το αν το σύνταγμα ή η φυσική 

εξουσιοδότηση προς τον πρόεδρο από την ίδια την ύπαρξη των Ην. Πολιτειών σαν 

κυρίαρχο έθνος , παρέχει στον πρόεδρο των Η.Π.Α. την εξουσία κήρυξης πολέμου 

ή χρήσης ένοπλης δύναμης για αμυντικούς ή επιθετικούς σκοπούς . 

 Για να προστατεύσει το συνταγματικό του δικαίωμα στην εμπλοκή των 

ενόπλων δυνάμεων το κογκρέσο ενεργοποίησε το 1973 επί προεδρίας Νίξον το 

«Ψήφισμα Εξουσίας Πολέμου» (War Powers Resolution)  . Το ψήφισμα αυτό 

αναγνώριζε στον πρόεδρο την εξουσία εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που δημιουργεί επίθεση εναντίον των Η.Π.Α., χωρίς 

προηγούμενη εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο. Απαιτεί όμως από τον πρόεδρο 

να διακόψει τις εχθροπραξίες σε διάστημα εξήντα έως ενενήντα ημερών από την 

έναρξη τους ,εκτός αν στο μεταξύ έχει διατυπωθεί Δήλωση Κήρυξης Πολέμου ή 

εξουσιοδότηση χρήσης ένοπλης δύναμης από το κογκρέσο ή αν η επίθεση 

εναντίον των Η.Π.Α. εξακολουθεί. Όλοι οι πρόεδροι των Η.Π.Α. μετά τον Νίξον, 

θεώρησαν το «Ψήφισμα  Εξουσίας Πολέμου» αντισυνταγματικό . Στις 18 

Σεπτεμβρίου 2001 , το κογκρέσο με το νόμο 107-40 ( Public Law 107-40 )  

εξουσιοδότησε τον πρόεδρο των Ην. Πολιτειών να χρησιμοποιήσει την απαραίτητη 

και κατάλληλη ένοπλη δύναμη (Necessary and appropriate force) εναντίον εκείνων 

των εθνών , οργανισμών και προσώπων , που αυτό θα αποφασίσει ότι σχεδίασαν 

, εξουσιοδότησαν , διέπραξαν ή υποβοήθησαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 

11ης Σεπτεμβρίου. Η εξουσιοδότηση χρήσης ένοπλης δύναμης πρέπει να 

στοχεύει στο να εμποδίσει οποιαδήποτε μέλλουσα πράξη διεθνούς τρομοκρατίας 

κατά των Ην. Πολιτειών . Η εξουσιοδότηση αναφερόταν επίσης στην άσκηση του 

δικαιώματος της νόμιμης άμυνας  και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών των 

Η.Π.Α. εντός και εκτός των συνόρων. 

 

 Είναι λοιπόν φανερό ότι πριν την ανάληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

χρήσης ένοπλης δύναμης εναντίον του Αφγανιστάν , υπήρξε εσωτερική 
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νομιμοποίηση με την εξουσιοδότηση της χρήσης της από το Κογκρέσο προς τον 

πρόεδρο των Ην. Πολιτειών.   
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Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

 Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια διακήρυξη 

που υιοθετήθηκε από τη Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

στις 10 Δεκεμβρίου 19487 (Διεθνής Αμνηστία (Ελληνικό τμήμα) 2016). Σύντομα 

μετά την ίδρυση του Οργανισμού άρχισαν να φτάνουν στην γραμματεία του  

πληθώρα παραπόνων για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

διάφορες περιοχές της υφηλίου. Στο προοίμιό της Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στο Άρθρο 1, η Διακήρυξη δηλώνει 

κατηγορηματικά τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρωπίνων όντων: «Η 

παραβίαση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε 

πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η 

προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να 

πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η 

πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου… Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι και 

ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά τους». 

 

 Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την εργασία του για τον καθορισμό των 

βασικών αρχών, ο ΟΗΕ εστιάζει πλέον τις προσπάθειές του στην εφαρμογή των 

νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, που συντονίζει τη δράση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις και τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των Ηνωμένων Εθνών, για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. (Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ηνωμένων Εθνών 2016) 

 

 Η προστασία και εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος των Ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Οι Ειρηνευτικές 

Επιχειρήσεις στη σύγχρονή τους μορφή μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ακόμα 

ένα εργαλείο για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Murphy and 

Mansson 2008) 

 

                                            
7
 RES 217, 10 Δεκεμβρίου 1948  
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 Οι εξελίξεις στις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις καταδεικνύουν μεγάλες 

προκλήσεις στον πολιτικό και νομικό τομέα αλλά και στον καθαρά επιχειρησιακό 

τομέα των Επιχειρήσεων με μεγάλη επιρροή στον τρόπο σχεδιασμού και 

φιλοσοφία. 

 

 Στον καθαρά νομικό τομέα η έλλειψη μηχανισμού επίβλεψης των 

Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων από τον ΟΗΕ, τα ασαφή όρια νομικής ευθύνης των 

εμπλεκομένων και η δυσκολία καταλογισμού ευθυνών στους Ειρηνευτές, 

δημιουργούν ανησυχίες για ασυδοσία και ατιμωρησία. Επιχειρησιακά, η δυσκολία 

εφαρμογής τρόπου επιβολής του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

παραμένει πρόκληση για το μετασυγκρουσιακό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό η 

στενή θεσμική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που συγκροτούν τις 

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, πολιτικών και στρατιωτικών, προϋποθέτει 

αλληλοκατανόηση αλλά ταυτόχρονα και γνώση από τους εμπλεκόμενους, των 

βασικών αρχών του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 Οι σύγχρονες Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, συνεπάγονται σύνθετους όρους 

εντολής (Mandate). Ο παθητικός ρόλος της Διατήρησης της Ειρήνης (Peace 

Keeping) εξελίσσεται στον πιο δυναμικό ρόλο της Δημιουργίας της Ειρήνης (Peace 

Making) που συμπεριλαμβάνει την αναδόμηση μιας χώρας, τη μετάπτωση του 

όποιου πολιτεύματος σε Δημοκρατικό, διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

αστυνόμευση και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εκτείνονται πέραν του 

τομέα της ασφάλειας. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των σύγχρονων Ειρηνευτικών 

Επιχειρήσεων συνίσταται στους παρακάτω παράγοντες (Murphy and Mansson 

2008) που δεν συμμετείχαν στον ίδιο βαθμό στο παρελθόν : 

 

 - Αναπτύσσονται τόσο εντός των συνόρων ενός κράτους αλλά υπάρχουν 

και περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναπτύσσονται διασυνοριακά μεταξύ δύο ή και 

περισσοτέρων κρατών. 

 

 - Διεξάγονται σε όλες της φάσεις του φάσματος μιας σύγκρουσης, από την 

αποτροπή μέχρι την ανοικοδόμηση μετά την σύγκρουση. 
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 - Εξαρτούνται από την στενή συνεργασία μεταξύ τόσο πολιτικών, 

αστυνομικών όσο και στρατιωτικών αρχών που προέρχονται από τη Διεθνή 

Κοινότητα με τα εμπλεκόμενα μέρη να έρχονται σε επαφή με τα μέρη της 

σύγκρουσης αλλά και με τον επηρεαζόμενο από τη σύγκρουση πληθυσμό. 

 

 - Διανοίγουν νέους τομείς διεθνούς συνεργασίας με τις επηρεαζόμενες 

χώρες, όπως την αναμόρφωση του τομέα της Ασφάλειας.  

 

 Η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων αυτών, η εμπλοκή τους σε όλο και 

περισσότερους τομείς των κρατικών δομών των επηρεαζόμενων κρατών, σε 

συνδυασμό με την μη αναφορά του θεσμού των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του 

ΟΗΕ (ΟΗΕ, UNITED NATION PEACEKEEPING 2016) στον Καταστατικό Χάρτη, 

δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή χειραγώγηση των κρατών ή τη δημιουργία 

προτεκτοράτων που εξαρτούνται από τη Διεθνή κοινότητα και τους όποιους 

μηχανισμούς της, για την εφαρμογή της εσωτερικής κυριαρχίας, ασφάλειας και 

γενικότερα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

 Οι στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, 

δεσμεύονται για την υποχρέωση σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

εφόσον δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο ακόμα και αν δεν επιχειρούσαν υπό τον 

ΟΗΕ (Roberts and Guelff 2000). Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται και εκτός των 

συνόρων της χώρας προέλευσης και στις περιοχές που τα στρατεύματα αυτά 

διατηρούν τον έλεγχο, παρόλο που τα εδάφη ανήκουν σε άλλο κράτος. 
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Ερμηνεία Άρθρων Κεφαλαίου VII 

 

 Το κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περιλαμβάνει τα Άρθρα 

υπ’ αριθμό 39 μέχρι και 51 κάτω από τον τίτλο «Ενέργειες σε Περίπτωση Απειλής 

Εναντίων της Ειρήνης, Διατάραξης της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων». 

(Χάρτης Ηνωμένων Εθνών 1945). Η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 

αποτελούσε κατά τη σύνταξη του Χάρτη τον κρίσιμο στόχο της διεθνούς 

οντότητας. Την περίοδο 1939−1945, η διαμάχη μεταξύ βίας και νόμου, όπως και 

κάθε ομάδας ανθρώπων είχε μεγιστοποιηθεί από τον πόλεμο. Είχε γίνει σαφές ότι 

αν δεν έμπαιναν σοβαροί φραγμοί στη χρήση βίας, ο κόσμος θα όδευε προς την 

καταστροφή. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, ωστόσο, ότι οι ηγέτες ήταν τόσο αφελείς 

ώστε να πιστεύουν ότι, το 1945, θα μπορούσε να υπάρξει ριζική ρήξη της 

προσέγγισης που τόσο ωμά είχε τεθεί στην αποδιδόμενη στον Βίσμαρκ φράση τον 

19ο αι.: «Τα ζητήματα της εποχής μας δεν θα λυθούν με ψηφίσματα και 

πλειοψηφίες, αλλά με αίμα και σίδερο» (Cassese 2005). 

 

 Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών αναπτύχθηκαν στη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου σαν μία νέα τεχνική αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων, λόγω της αδυναμίας του Συμβουλίου Ασφαλείας την εποχή εκείνη 

να κάνει χρήση των εκτεταμένων αρμοδιοτήτων που έχει σύμφωνα με το Χάρτη 

του ΟΗΕ για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

 

 Τα αντίθετα στρατηγικά συμφέροντα των Μονίμων μελών του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και των συμμάχων τους, δεν επέτρεψαν στο όργανο αυτό να θέσει σε 

εφαρμογή το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας που θεμελιώνεται στο Κεφάλαιο 

VII του Χάρτη, το οποίο έχει σχεδιαστεί από αυτούς που συνέταξαν το καταστατικό 

κείμενο του Οργανισμού για την αποτροπή ενός μελλοντικού πολέμου. Σύμφωνα 

με το σύστημα αυτό, η ειρήνη και η ασφάλεια κάθε κράτους είναι ευθύνη όλων των 

άλλων κρατών, και το Συμβούλιο είναι το πανίσχυρο όργανο που καλείται να 

υλοποιήσει το στόχο αυτό. Οι ευρύτατες εξουσίες που διαθέτει για το σκοπό αυτό, 

και οι οποίες θεμελιώνονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη, του 

επιτρέπουν να παίρνει μέτρα εξαναγκαστικά εναντίον των κρατών μελών, εφόσον 

όμως αποφασίσει προηγουμένως ότι συντρέχει διατάραξη της ειρήνης και της 
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ασφάλειας ή πράξη επίθεσης8, και ότι οι περιστάσεις απαιτούν την επιβολή 

οικονομικών ή και στρατιωτικών κυρώσεων9 προκειμένου να διατηρηθεί η διεθνής 

ειρήνη. 

 

 Η συνεχής άσκηση του βέτο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου από τα 

Μόνιμα μέλη του Συμβουλίου σε ότι αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών, 

ιδίως των στρατιωτικών μέτρων του Άρθρου 42 του Χάρτη εναντίον του 

επιτιθέμενου ή του κράτους που παραβιάζει την ειρήνη, είχε σαν αποτέλεσμα να 

παραλύσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για σαράντα πέντε περίπου χρόνια και να μην 

μπορεί να αντιδράσει ακόμα και στις πιο σοβαρές διεθνείς προκλήσεις της εποχής 

εκείνης. Οι βασικές αντιρρήσεις των κρατών για την εφαρμογή του συστήματος 

συλλογικής ασφάλειας του Κεφαλαίου VII, εστιάζονταν κυρίως στην αποτυχία 

συνάψεως των ειδικών συμφωνιών που προβλέπει το Άρθρο 43 του Χάρτη, βάσει 

των οποίων τα κράτη μέλη θα έθεταν στη διάθεση του Συμβουλίου στρατιωτικές 

δυνάμεις για να μπορεί το όργανο αυτό να προβεί σε εξαναγκαστική δράση. 

Σύμφωνα με την ίδια άποψη, τα Άρθρα 42 και 43 του Χάρτη είναι αλληλένδετα, και 

δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση του Συμβουλίου κατά το Άρθρο 42 

χωρίς τον προβλεπόμενο στο Άρθρο 43 του Χάρτη μόνιμο στρατό και τη βοήθεια 

της Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου10. Πάντως, η διεθνής πρακτική δεν 

εφάρμοσε στην πράξη την ανωτέρω ερμηνεία, η οποία περιορίζει σημαντικά τις 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου ως οργάνου που έχει ταχθεί για τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 Η επέμβαση του ΟΗΕ το 1950 στην Κορέα αποτελεί τη μόνη περίπτωση 

στρατιωτικής επέμβασης του Οργανισμού στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του 

Χάρτη την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό, οφείλεται στη συγκυρία μιας σειράς 

εξαιρετικών περιστάσεων, όπως η πολύμηνη απουσία της Σοβιετικής Ένωσης 

από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στο 

Συμβούλιο να υιοθετήσει μια σειρά αποφάσεων επί τη βάσει του Κεφαλαίου VII. Η 

επιχείρηση όμως αυτή δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί πιστή 

                                            
8
 Άρθρο 39 του Χάρτη του ΟΗΕ 

9
 Άρθρα 41 και 42 του Χάρτη του ΟΗΕ 

10
 Άρθρα 45,46, 47 του Χάρτη του ΟΗΕ 
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εφαρμογή του συστήματος συλλογικής ασφάλειας, όπως το σύστημα αυτό το είχαν 

φανταστεί στο Σαν Φρανσίσκο στο πνεύμα του Χάρτη του ΟΗΕ. 

 

 Στην Κορέα, όπως και στο Ιράκ μετά από πενήντα χρόνια, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας ζήτησε από τα Κράτη μέλη να συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση 

στρατιωτικές δυνάμεις και άλλη βοήθεια και να θέσουν τις δυνάμεις αυτές υπό την 

ενιαία διοίκηση των ΗΠΑ. Έτσι η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, στην οποία 

συμμετείχαν τα στρατεύματα δεκαπέντε κρατών, έφερε τη σημαία των Ηνωμένων 

Εθνών, ο έλεγχος και η εντολή αυτής ανετέθη εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ. 

 

 Σε άλλες περιπτώσεις Δυτικές χώρες και, κυρίως, οι ΗΠΑ, προσπάθησαν 

να ξεπεράσουν την απραξία του Συμβουλίου, λόγω της χρήσης του βέτο, 

καταφεύγοντας στη Γενική Συνέλευση και στην απόφασή της (Resolution) 

«Ενωμένοι για την Ειρήνη» της 3ης Νοεμβρίου 1950, η οποία προβλέπει τη 

δυνατότητα της Συνέλευσης να κάνει συστάσεις για την λήψη συλλογικών μέτρων 

σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατεί να λάβει απόφαση στο 

πλαίσιο του Κεφάλαιο VII του Χάρτη. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την 

υιοθέτηση σειράς τέτοιων συστάσεων, οι οποίες, μάλιστα, σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρείχαν ακόμα και τη δυνατότητα χρήσης βίας πρακτική η οποία 

όμως εγκαταλείφθηκε την επόμενη δεκαετία. 

 

  Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με την ενεργοποίηση μετά τη λήξη του 

Ψυχρού Πολέμου και, ιδίως, στις αρχές της δεκαετίας του '90, του συστήματος της 

συλλογικής ασφάλειας, όπου πράγματι το Συμβούλιο Ασφαλείας άρχισε να κάνει 

συχνή χρήση των εξουσιών του στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη με 

σκοπό την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας (Ιράκ). Τα γεγονότα 

αυτά δημιούργησαν κλίμα ευφορίας και πολλοί πίστεψαν ότι στο εξής το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, ελεύθερο πλέον από το εμπόδιο του βέτο, θα είναι το 

πρωταρχικό όργανο διατήρησης και επιβολής της διεθνούς ειρήνης. Οι 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις θεωρήθηκαν ότι θα αποτελέσουν το μέσο για την 

εκπλήρωση του στόχου αυτού. 
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 Τις εντυπώσεις αυτές ενίσχυσαν και οι φιλόδοξες εξαγγελίες του Γενικού 

Γραμματέα, κ. Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι για το μέλλον του Οργανισμού, οι 

οποίες εμπεριέχονται στο Κείμενό του An Agenda for Peace του 1992. Στο Κείμενο 

αυτό ο Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απορρίπτει τον όρο «ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις», κάνει χρήση και νέων όρων, όπως: "peacemaking, peace building, 

peace enforcement, humanitarian assistance", υπονοώντας ότι οι ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του μέλλοντος, πέραν του παραδοσιακού τους ρόλου, θα 

επεκτείνονται και σε άλλες δραστηριότητες στήριξης της ειρήνης. (OHE 1992)  

Επίσης, στο κείμενο αυτό ο Γ.Γ. υπαινίσσεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν 

να αναπτύσσονται και χωρίς τη συναίνεση των μερών. (OHE 1992) 

 

 Επιχειρήσεις, πάντως, του ΟΗΕ με διευρυμένες αρμοδιότητες στήριξης της 

ειρηνευτικής διαδικασίας υπήρχαν και την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όπως η 

UNTAG στη Ναμίμπια, και η ONUVEM στη Νικαράγουα. Η διαφορά τους όμως με 

τις διευρυμένες επιχειρήσεις της δεκαετίας του '90 είναι, ότι στις περιπτώσεις 

εκείνες η συναίνεση των μερών στη διαφορά ήταν δεδομένη τόσο σε σχέση με τη 

σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών όσο και με την εφαρμογή 

από την ειρηνευτική δύναμη των όρων της συμφωνίας αυτής. 

 

 Ένας άλλος παράγων που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων δεύτερης γενιάς, είναι και η ιδιομορφία των νέων 

συγκρούσεων της δεκαετίας του '90, οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους 

εθνοτικές ή φυλετικές συρράξεις. Οι νέες αυτές εστίες συγκρούσεων προέκυψαν 

κυρίως μετά την κατάρρευση των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων, αλλά και 

την αναβίωση των αιματηρών εμφυλίων πολέμων στην Αφρικανική Ήπειρο. 

(Vaugan, και συν. 2008) 

 

 Τα γεγονότα αυτά αύξησαν τη ζήτηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, 

συγχρόνως όμως, άλλαξαν και τις ανάγκες και φυσιογνωμία τους. Πράγματι, οι 

περισσότερες από τις συγκρούσεις αυτές, στις οποίες χρειάστηκε να αποσταλούν 

ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ,δεν έχουν καν το χαρακτήρα διεθνούς διαφοράς, 

αλλά είναι εσωτερικές διενέξεις, χωρίς τακτικό στρατό και κεντρική κυβέρνηση για 

να μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή της στην ανάπτυξη της ειρηνευτικής δύναμης 
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ή να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Επίσης, ορισμένες από 

τις εμφύλιες αυτές συγκρούσεις είναι ιδιαίτερα αιματηρές, και η επικράτηση της 

μιας εθνοτικής ή φυλετικής ομάδας σε βάρος της άλλης επιτυγχάνεται με τη 

διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, όπως η εθνοκάθαρση, οι κατάφωρες και μαζικές 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων -πρώην Γιουγκοσλαβία, Σομαλία, Αϊτή, 

Λιβερία, ή ακόμα και με γενοκτονία -Ρουάντα. 

 

 Οι περιπτώσεις αυτές δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τις 

παραδοσιακές δραστηριότητες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και ο ΟΗΕ έπρεπε 

να αναλάβει πολύπλοκη και πολυδιάστατη δράση, η οποία όμως κάθε άλλο παρά 

επιτυχής ήταν (ιδίως, στη Βοσνία, Ρουάντα και Σομαλία). Οι λόγοι που οδήγησαν 

τις αποστολές αυτές σε (μερική) αποτυχία είναι πολλοί, και δεν είναι αντικείμενο 

της παρούσης μελέτης. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι οι επιχειρήσεις αυτές έφεραν 

στην επιφάνεια τα τεράστια προβλήματα και τις επιχειρησιακές ελλείψεις των 

ειρηνευτικών δυνάμεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εντολή του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ. Μπορεί μεν τα προβλήματα αυτά να μην έγιναν εμφανή στον 

Πόλεμο του Κόλπου, εφόσον ο επιχειρησιακός έλεγχος του συνασπισμού των 

δυνάμεων του ΟΗΕ είχε ανατεθεί κυρίως στις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις όμως στη 

Βοσνία, Ρουάντα και Σομαλία έφεραν στο φως τις αδυναμίες αυτές. Κυρίως, όμως, 

οι επιχειρήσεις αυτές έδειξαν ότι η διεθνής κοινότητα είναι έτοιμη να επέμβει για 

την αποτροπή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής μόνο όταν υπάρχουν στενά 

εθνικά συμφέροντα των αναπτυγμένων κρατών. 

 

 Η Ρουάντα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης τέτοιου 

ενδιαφέροντος (στενών εθνικών συμφερόντων). Η ολιγωρία του ΟΗΕ και, κυρίως, 

του Συμβουλίου Ασφαλείας να αντιδράσει εγκαίρως, αυξάνοντας τον αριθμό της 

ειρηνευτικής δύναμης, όταν χρειάζονταν, αλλά και η απροθυμία των Δυτικών, 

κυρίως, κρατών να προσφέρουν δυνάμεις στην ειρηνευτική δύναμη υπό την 

εντολή του ΟΗΕ, βοήθησε στη διάπραξη γενοκτονίας σε βάρος αθώων πολιτών 

στη χώρα αυτή. Λόγοι εθνικού συμφέροντος βρίσκονται εξάλλου και πίσω από το 

αίτημα της Γαλλίας για μονομερή επέμβαση προκειμένου να εμποδίσει την 

επιδείνωση της κατάστασης, αίτημα όμως που υπεβλήθη αφού είχαν ήδη 

σφαγιασθεί ένα εκατομμύριο άνθρωποι. (Κουπριτζιώτης 2014)  
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 Μπορεί μεν οι μεταψυχροπολεμικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ (ή 

διευρυμένες επιχειρήσεις) να χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις δεύτερης γενιάς, 

εντούτοις δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν 

σε μια ομοιόμορφη κατηγορία. Αυτό που προκύπτει από τη διεθνή πρακτική είναι 

ότι το βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών είναι η πολυμορφία και η 

προσαρμοστικότητά τους στους σκοπούς της συγκεκριμένης αποστολής. Επίσης, 

η συχνή ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων δεν σημαίνει και τον παραμερισμό 

των ειρηνευτικών επιχειρήσεων της πρώτης γενιάς (επιχειρήσεις που 

προϋποθέτουν τη συναίνεση των μερών), οι οποίες εξακολουθούν και κατά την 

περίοδο αυτή να αποτελούν σημαντικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης σε 

πολλές περιοχές συγκρούσεων (UNTAG, UNIIMOG, MINURSO, ONUCA, κλπ.). 

 

 Επίσης, ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις μεταψυχροπολεμικές 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι ότι η νομική βάση για τη σύστασή τους είναι, 

κυρίως, το Κεφάλαιο VII του Χάρτη. Αυτό διευκολύνει την ανάπτυξή τους στο 

έδαφος του κράτους της σύγκρουσης ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των 

αντιπάλων μερών. Το ζήτημα που τίθεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις αυτές είναι 

αν μπορούν να κάνουν χρήση βίας για την επιβολή της ειρήνης.  

 

 Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το 1992, στο κείμενο An Agenda for 

Peace, είχε ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας εξέλιξης. Στις σχετικές συστάσεις του για το 

νέο ρόλο του ΟΗΕ, υπογράμμιζε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης των 

μελλοντικών ειρηνευτικών επιχειρήσεων με στρατιωτικό προσωπικό, αφήνοντας 

έτσι ανοικτό το ενδεχόμενο της χρήσης βίας από τις επιχειρήσεις αυτές. Είναι δε 

σαφές ότι η βία την οποία υπονοούσε τότε δεν αφορούσε απλώς την άμυνα των 

μελών της αποστολής, αλλά και τη δυνατότητα επιβολής εξαναγκαστικών μέτρων 

(enforcement measures), στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη.[ 

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι συστάσεις εκείνες του Γ.Γ. δεν 

αποτελούσαν καινοτομία, εφόσον και την εποχή του Ψυχρού Πολέμου υπήρχαν 

ορισμένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανέλαβαν δραστηριότητες με τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά. Έτσι, π.χ. η ONUC, εκτός από τις παραδοσιακές 
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αρμοδιότητες, είχε ως εντολή και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του 

Κονγκό, εντολή που δημιούργησε και τότε προβλήματα σχετικά με τα όρια της βίας 

που είχε εξουσία να ασκήσει η επιχείρηση εκείνη για να επιτύχει το σκοπό της. 

(Sambanis και Doyle 2006). Οι ανωτέρω όμως εξαγγελίες του Γενικού Γραμματέα 

διαψεύσθηκαν από τη διεθνή πρακτική και οι εξελίξεις στη δεκαετία του '90 έδειξαν 

ότι το ζήτημα της χρησιμοποίησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων ως μέσου 

επιβολής της ειρήνης είναι πολυσύνθετο και προϋποθέτει μεγάλες θεσμικές αλλά 

και πολιτικές αλλαγές στους κόλπους του Οργανισμού. Μπορεί μεν η απαλλαγή 

από τις πολιτικές αγκυλώσεις του Ψυχρού Πολέμου να έδωσε μια μοναδική 

ευκαιρία στα Κράτη να ενεργοποιήσουν το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας του 

Κεφαλαίου VII του Χάρτη για την λήψη μέτρων καταστολής για την αποκατάσταση 

της ειρήνης και την απώθηση του επιτιθέμενου, όμως, η πρακτική που αυτά 

ακολούθησαν κατά την περίοδο αυτή κάθε άλλο παρά επιστροφή στο σύστημα 

αυτό μπορεί να θεωρηθεί. Αν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση της Σομαλίας 

(περιορισμένη εξουσία χρήσης βίας κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη), μόνο στο 

Ιράκ υπήρξε εφαρμογή του συστήματος της συλλογικής ασφάλειας του Χάρτη. 

Αντιθέτως, αυτό που προκύπτει από την πρακτική της δεκαετίας του '90 είναι ότι, 

όπου τα κράτη θέλησαν να επιβάλουν μέτρα εξαναγκασμού στο πλαίσιο του 

Κεφαλαίου VII, επέλεξαν συνειδητά για το σκοπό αυτό τη μονομερή επέμβαση 

από μεμονωμένα κράτη ή από συνασπισμό κρατών, με ή χωρίς τη βοήθεια 

περιφερειακών οργανισμών και μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας (το τελευταίο δεν ίσχυσε, βεβαίως, στην περίπτωση του Κοσόβου. 

Έτσι, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας αρχικά φάνηκε έτοιμο να χρησιμοποιήσει τις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ και για τους δύο σκοπούς (peacekeeping - 

peace enforcement), εντούτοις στη συνέχεια και, ιδίως, μετά τα γεγονότα στη 

Σομαλία, περιορίζει τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε καθήκοντα επίβλεψης της 

ειρήνης (peacekeeping), ενώ την επιβολή των μέτρων εξαναγκασμού του 

Κεφαλαίου VII αναλαμβάνουν πλέον τα ισχυρά Κράτη. 

 

 Η δήλωση που έκανε ο Γ.Γ. κ. Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι ενώπιον του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, μετά την επίσκεψή του στη Σομαλία το 1993, στην οποία 

τόνιζε ότι «...τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, και ο ρόλος 

τους είναι η διατήρηση της ειρήνης», είναι ενδεικτική του σκεπτικισμού που 
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επικράτησε μετά τις επιχειρήσεις του ΟΗΕ στη Βοσνία και τη Σομαλία σχετικά με 

τη δυνατότητα του Οργανισμού να πραγματοποιήσει ξανά στο μέλλον αυτού του 

είδους ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος Γ.Γ. δήλωνε τότε, σε σχέση με τη χρήση 

βίας από τις μελλοντικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο 

επικίνδυνο από τη χρήση βίας όταν η ειρηνευτική δύναμη λόγω της σύνθεσης, του 

οπλισμού, των οικονομικών προβλημάτων και της λειτουργίας της δεν είναι σε 

θέση να προβεί σε κάτι τέτοιο. 

  

 Στη Σομαλία η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών UNOSOM I, που 

συγκροτήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 1992 μετά 

την κατάπαυση των αιματηρών εμφυλίων συγκρούσεων, εκτός από την επιτήρηση 

της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών, είχε εντολή να συνοδέψει και τη 

διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στον εξαθλιωμένο από την πείνα 

πληθυσμό.11 

 

  H αδυναμία όμως της UNOSOM I να φέρει σε πέρας την αποστολή της 

λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας να 

εξουσιοδοτήσει ομάδα Κρατών να λάβει «όλα τα αναγκαία μέσα» 

(συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης βίας) για την αποκατάσταση της τάξεως. 

Έτσι συγκροτήθηκε12 η UNITAF (United Task Force- γνωστή ως «Operation 

Restoration Hope»), της οποίας ηγούντο οι ΗΠΑ και συμμετείχαν και άλλα Κράτη. 

Η απόσυρση όμως των ΗΠΑ τον Μάϊο του 1993 ανάγκασε τον Γ.Γ. του ΟΗΕ να 

ζητήσει την επέμβαση και πάλι των Ηνωμένων Εθνών για την αποτροπή νέων 

αιματηρών επεισοδίων. Με την απόφαση 814 της 26ης Μαρτίου 1993 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας συγκροτήθηκε μία από τις μεγαλύτερες ειρηνευτικές 

δυνάμεις του ΟΗΕ η UNOSOM II με πάνω από 28,000 προσωπικό, η οποία είχε 

πράγματι πολυδιάστατο χαρακτήρα (ανθρωπιστική βοήθεια, αφοπλισμό, 

εκκαθάριση ναρκών, καθήκοντα συμφιλίωσης κλπ.), και περιορισμένη εντολή για 

χρήση βίας για την προστασία των μελών της αποστολής και τον αφοπλισμό των 

ενόπλων ομάδων. Η εντολή αυτή επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και με την 

                                            
11

 Ψήφισμα 751, 24 Απρ 1992 του ΣΑ του ΟΗΕ. Είχε προηγηθεί η απόφαση 733 της 23 Ιαν του ΣΑ 
για εμπάργκο όπλων κατά τον εμφύλιο. Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση 775 για αποστολή 
στρατευμάτων. 
12

 Ψήφισμα 751, 24 Απρ 1992 του ΣΑ του ΟΗΕ. 
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απόφαση 837 του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 1993. Έτσι, στην περίπτωση της 

Σομαλίας το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε την ειρηνευτική δύναμη να κάνει 

χρήση βίας στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη. 

 

 Η εντολή όμως αυτή του Συμβουλίου χρησιμοποιήθηκε για την εμπλοκή της 

ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη δύσκολη αυτή διαμάχη, γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα να χάσει την ουδετερότητά της, και να κατηγορηθεί και για τη 

διάπραξη σοβαρών αδικημάτων εναντίον Σομαλών πολιτών. Τα γεγονότα αυτά 

υπήρξαν αιτία να επικρατήσει έντονος σκεπτικισμός μεταξύ των Κρατών, αλλά και 

στα Ηνωμένα Έθνη, σχετικά με τη σκοπιμότητα ανάθεσης στις ειρηνευτικές 

δυνάμεις του ΟΗΕ καθηκόντων επιβολής της ειρήνης στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 

VII του Χάρτη. 

 

  ΟΙ θέσεις των Μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το 

θέμα των νέων διευρυμένων ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ διαφέρουν, με 

τις ανάλογες επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά 

και τη συμμετοχή τους σε αυτές. 

 

 Σχετικά με τις ΗΠΑ, η διπλή θέση που κατέχει η χώρα αυτή στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας και στο ΝΑΤΟ, καθιστά καθοριστικό το ρόλο της στη λήψη αποφάσεων 

για τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας στο πλαίσιο και των δύο οργανισμών. Η 

επίσημη, πάντως, θέση των ΗΠΑ (αμερικανικός στρατός) είναι υπέρ της 

διαφοροποίησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων από τις επιχειρήσεις επιβολής 

μέτρων καταστολής κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη. Οι παραδοσιακές 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις δεν πρέπει κατά τη γνώμη των Αμερικανών να 

χρησιμοποιούνται για την επιβολή στρατιωτικών κυρώσεων σε εκτέλεση σχετικής 

αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην πράξη πάντως, Αμερικανοί 

στρατιωτικοί έχουν τονίσει ότι η συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών ειρηνευτικών επιχειρήσεων, στις 

οποίες δεν μπορούν να κάνουν χρήση βίας, ακόμα και υπερβολική προκειμένου 

να επιτύχουν το στόχο τους, είναι προβληματικ ή. Μετά τα γεγονότα, πάντως, στην 

Αγκόλα, Σομαλία, Βοσνία και Αϊτή, οι ΗΠΑ είναι επιφυλακτικές σε ότι αφορά την 
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αποστολή παραδοσιακών ειρηνευτικών επιχειρήσεων σε περιοχές στις οποίες δεν 

έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. (Bellamy and Williams 2010). 

 

 Η Αγγλία διακρίνει τις επιχειρήσεις σε δύο είδη. (P. British Army Field 

Manual 1988) Η χώρα αυτή αν και υποστηρίζει την ανάπτυξη διευρυμένων 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων, εντούτοις, θεωρεί ότι η βασική διαφορά μεταξύ των 

επιχειρήσεων αυτών και εκείνων του άρθρου 42 του Κεφαλαίου VII, είναι το 

στοιχείο της συγκατάθεσης των μερών στη σύγκρουση για την πραγματοποίηση 

της αποστολής.  

 

 Η συνδρομή της συγκατάθεσης αυτής είναι απαραίτητη μόνο στην 

περίπτωση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ακόμα και των διευρυμένων, όχι όμως 

και για τη λήψη στρατιωτικών μέτρων κατά το άρθρο 42 του Χάρτη. Στην 

περίπτωση επιχειρήσεων εδάφους η ανωτέρω συγκατάθεση δεν έχει την έννοια 

της έγκρισης κάθε μεμονωμένης ενέργειας της επιχείρησης, αλλά υπονοεί μια 

«γενική δημόσια συμπεριφορά ανοχής της ειρηνευτικής επιχείρησης με επαρκή 

στοιχεία συνεργασίας». (V. British Army Field Manual 1995) 

 

 Όσον αφορά τη Γαλλία, η χώρα αυτή ήδη από την εποχή του Ψυχρού 

Πολέμου θεωρούσε ότι όλες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ που 

καθιερώνονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη, έχουν υποχρεωτικό 

χαρακτήρα (εξαναγκαστικές πράξεις του Συμβουλίου Ασφαλείας), ανεξαρτήτως 

του αν έχουν λάβει εντολή χρήσης βίας. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις παρατηρητών 

(missions d' observations), οι οποίες στηρίζονται στο Κεφάλαιο VI του Χάρτη και 

προϋποθέτουν συστάσεις και όχι αποφάσεις του Συμβουλίου (ή και της Γενικής 

Συνέλευσης), έχουν χαρακτήρα συναινετικό. Ειδικότερα, μετά την εποχή του 

Ψυχρού Πολέμου, η επίσημη γαλλική άποψη δεν κάνει διάκριση μεταξύ 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Κεφαλαίου VII του Χάρτη και των επιχειρήσεων 

επιβολής της ειρήνης του Άρθρου 42 του Χάρτη. Κατά την άποψη αυτή, οι 

στρατιωτικές αποστολές του ΟΗΕ, ακόμα και αν από πολιτικής σκοπιάς 

προϋποθέτουν τη συγκατάθεση του κράτους στο έδαφος του οποίου 

προορίζονται, από νομικής σκοπιάς εμπίπτουν στο Κεφάλαιο VII του Χάρτη και 

δεν διακρίνονται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Άρθρου 42. Υπάρχει, 
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δηλαδή, μία συνέχεια μεταξύ ειρηνευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

επιβολής της ειρήνης, υπό την έννοια ότι αμφότερες εμπίπτουν στην 

εξαναγκαστική δράση του Συμβουλίου ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

δυνατότητα αλλαγής της εντολής της συγκεκριμένης στρατιωτικής αποστολής, έτσι 

ώστε να μπορεί η τελευταία να επιβάλει μέτρα εξαναγκασμού, 

συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης βίας, παρά το γεγονός ότι η αρχική εντολή 

δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. 

 

 Τέλος, κατά τη ρωσική άποψη που είναι η ίδια από την εποχή της ΕΣΣΔ, 

όλες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των 

αποστολών παρατηρητών, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, θέση που υπαγορεύεται, όπως είναι ευνόητο, από τη δυνατότητα 

προβολής του βέτο σε σχέση με την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 

επιχείρησης, αλλά και με το περιεχόμενο της εντολής της. Σήμερα η Ρωσία είναι 

υπέρ της διάκρισης των παραδοσιακών ειρηνευτικών επιχειρήσεων από την 

εξαναγκαστική δράση του Συμβουλίου κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη. Η Ρωσία 

κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη σχέδιο Διακήρυξης που περιέχει τις βασικές νομικές 

αρχές που πρέπει, κατά τη γνώμη της, να διέπουν τις παραδοσιακές ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

εντάσσονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VI του Χάρτη, το οποίο σημαίνει ότι δεν 

είναι υποχρεωτικές και απαιτούν τη συγκατάθεση των Κρατών.[53] Ειδικότερα, τα 

βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με τη ρωσική 

πρόταση, είναι τα εξής: Η ουδετερότητα και η αμεροληψία τους, η μη επέμβαση 

στα εσωτερικά των μερών στη διαφορά, ο ακριβής καθορισμός της εντολής των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο 

προσδιορισμός των ορίων της χρήσης βίας για τους σκοπούς της άμυνας των 

μελών της αποστολής, ο καταμερισμός της ευθύνης μεταξύ του ΟΗΕ και των 

κρατών στα οποία ανήκουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις σε περίπτωση ζημίας που 

προκαλείται από τις δυνάμεις αυτές κλπ. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι η 

πολιτική θέση της Ρωσίας είναι υπέρ της διατηρήσεως των παραδοσιακών 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων και της καταγραφής των χαρακτηριστικών τους σε 

κείμενο πολιτικά δεσμευτικό, αλλά και της διαφοροποίησής τους από την εξουσία 

του Συμβουλίου Ασφαλείας να επιβάλει μέτρα εξαναγκασμού με βάση το Κεφάλαιο 
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VII του Χάρτη. Οι ειρηνευτικές αυτές επιχειρήσεις κατά τη Ρωσία πρέπει να 

βασίζονται στην ουσιαστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να ασχολείται 

με καταστάσεις η εξακολούθηση των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια (Κεφάλαιο VI του Χάρτη). Για τους λόγους αυτούς η χώρα 

αυτή προτείνει τη χρήση του όρου «multifaceted peacekeeping» αντί του όρου 

«wider peacekeeping». 

 

 Η συμμετοχή της Κίνας στις Ειρηνευτικές αποστολές φαίνεται να είναι 

έντονη στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί  

στρατηγική επιλογή από το 1981 (Matsuda 2016). Η καθυστέρηση στην εφαρμογή 

της οφείλεται στην έλλειψη ετοιμότητας του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας αλλά 

και των δυνατοτήτων του Κινεζικού Λαϊκού Στρατού. Η συμμετοχή της Κίνας στις 

Ειρηνευτικές αποστολές δίνει ώθηση στην Κινεζική Διπλωματία και αυξάνει την 

επιρροή της για αντιμετώπιση των προκλήσεων της ως ανερχόμενη περιφερειακή 

δύναμη ή υπερδύναμη, του θέματος την Ταιβάν αλλά και των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και των γεγονότων που επακολούθησαν την εξέγερση της Πλατείας 

Τιέν Αν Μεν.  
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Περιπτωσιολογική Ανάλυση Νομιμότητας Επεμβάσεων Κεφάλαίου VII 

 

 Για την περαιτέρω εξέταση των ορίων της νομιμότητας της χρήσης βίας 

κατά τις πολυεθνικές αποστολές που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII 

του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, επιλέχθηκε η μέθοδος της περιπτωσιολογικής  

ανάλυσης των κυριοτέρων τέτοιων επεμβάσεων στις οποίες, εξετάζοντας την κάθε 

μια ξεχωριστά,  θα μπορέσει να οδηγήσει στα ανάλογα συμπεράσματα. 

Οποιαδήποτε περίπτωση από μόνη της, και με δεδομένο ότι έχει συγκροτηθεί 

πολυεθνική αποστολή από τον ΟΗΕ με εξουσιοδότηση για χρήση βίας με 

επίκληση του Κεφαλαίου VII, αποτελεί μια πολύπλοκη κατάσταση, συνήθως 

προϋπάρχουσα, και κλιμακούμενα από πολλά χρόνια, πολλές φορές και αιώνες, 

με πολυάριθμες μεταβλητές και με μεγάλο υλικό κόστος και τεράστιες απώλειες σε 

ανθρώπινες ζωές. Τέτοιες καταστάσεις σπανίως είναι συγκρίσιμες (Sambanis και 

Doyle 2006) όσον αφορά τα αίτια, τους συμμετέχοντες και τις ανάλογες 

ακολουθούμενες μεθόδους αντιμετώπισης εκτός μόνο με το μέτρο του σεβασμού 

της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των οικουμενικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

Ο Πόλεμος στην Κορέα 

 

 Η περίπτωση του Πολέμου στην Κορέα (1950-1953) κρίνεται ως σημαντική 

στην ανάλυση της Νομιμότητας των Επεμβάσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII 

του Χάρτη του ΟΗΕ διότι, πέραν από την τεράστιά του έκταση με τη συμμετοχή 

πέραν των 25 κρατών, τη διάρκεια (3 χρόνια), και το τεράστιο κόστος σε 

ανθρώπινες ζωές (1,000,000 απώλειες μάχης και υπολογίζονται πέραν των 

2,000,000 σε άμαχο πληθυσμό), σηματοδοτεί χρονικά την πρώτη μεγάλη 

δοκιμασία του ΟΗΕ σε μια εποχή με χαρακτηριστικά δεδομένα στις Διεθνής 

Σχέσεις, αυτή του Ψυχρού Πολέμου. 

   

 Στη συνδιάσκεψη της Γιάλτας (4-11 Φεβρουαρίου 1945)  οι επικείμενοι 

νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν να αναλάβουν την τύχη της 

χερσονήσου της Κορέας. Η χερσόνησος χωρίστηκε τεχνητά στον 38ο παράλληλο 

με το βόρειο μέρος να είναι υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας 
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με ηγέτη τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τη Δημοκρατία της Κορέας ή τη Νότια Κορέα με 

επικεφαλή τον Σίνγκμαν Ρι. Η Σοβιετική Ένωση είχε καταστήσει πανίσχυρο τον 

Βορειοκορεατικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και αεροπλάνα, ενώ οι 

Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παραμελήσει σημαντικά τον στρατό των Νοτιοκορεατών 

(Σαν Σήμερα.gr 2010). 

 

 Στις 25 Ιουνίου 1950 η Βόρειος Κορέα εξαπέλυσε επίθεση εναντίων των 

Νοτιοκορεατών και των Αμερικανικών δυνάμεων νότια του 38ου παράλληλου και 

μέσα σε τρεις μέρες κατέλαβαν την Σεούλ και όλο σχεδόν το έδαφος της Νοτίου 

Κορέας, με εξαίρεση την περιοχή του Λιμανιού του Πουσάν στα ανατολικά της 

χώρας. 

 

 Ως ενεργός συμμετέχοντας στη δημιουργία της Δημοκρατίας της Κορέας 

(Νότιας Κορέας) ο νεοσύστατος ΟΗΕ αντιμετώπισε την κατάσταση ως την πρώτη 

πρόκληση του σαν όργανο συλλογικής ασφάλειας. (Vaugan, et al. 2008) Κατά την 

περίοδο της εισβολής της Βορείου Κορέας, η Σοβιετική Ένωση απείχε ήδη από 

τον Ιανουάριο του 1950 από τις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη αντικατάσταση της θέσης του Μόνιμου Μέλους 

του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας της Κίνας (Φορμόζα ή Εθνικιστική 

Κίνα) με τη (Κομμουνιστική) Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 

 

 Στο πρώτο εικοσιτετράωρο της σύγκρουσης εκδόθηκε ψήφισμα13 από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο καλούσε τη Βόρειο Κορέα να αποσύρει τα 

στρατεύματά της πίσω από τον 38ο παράλληλο, και ταυτόχρονα καλούσε τα μέλη 

του ΟΗΕ να συνδράμουν για το σκοπό αυτό. Σε διάστημα 2 ημερών ακολούθησε 

και 2ο ψήφισμα14 με το οποίο το Συμβούλιο Ασφαλείας καταγράφει την άρνηση της 

Βορείου Κορέας να συμμορφωθεί και να αποσύρει τα στρατεύματά της πίσω από 

τον 38ο παράλληλο, και ταυτόχρονα «συστήνει»15 (Τσιτσελίκης 2001, 281) στα 

κράτη μέλη να συνδράμουν στη Νότιο Κορέα με όποια μέσα απαιτούνται για την 

απόκρουση της επίθεσης και την αποκατάσταση της Διεθνούς ειρήνης και της 

ασφάλειας στην περιοχή. Στις 7 και 31 Ιουλίου 1950, το Συμβούλιο ασφαλείας με 

                                            
13

 Ψήφισμα 82, 25 Ιουν 1950 του ΣΑ του ΟΗΕ 
14

 Ψήφισμα 83, 27 Ιουν 1950 του ΣΑ του ΟΗΕ 
15

 “furnish such assistance..” 
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3ο και 4ο ψήφισμα16 συστήνει στα μέλη που θα συνδράμουν για την αποκατάσταση 

της ασφάλειας στην Κορέα, η όποια βοήθεια να τεθεί υπό ενιαία διοίκηση που θα 

ασκείται από τις ΗΠΑ που θα διόριζαν και τον Διοικητή. Η έξι εβδομάδων περίοδος 

της πρωτοβουλίας των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας έλαβε τέλος την 1η 

Αυγούστου 1950 όπου η Σοβιετική Ένωση ανέλαβε και πάλι καθήκοντα στο 

Συμβούλιο. Μετά την επιστροφή της Σοβιετικής Ένωσης και από άγονες 

συζητήσεις στο Συμβούλιο ασφαλείας, το θέμα της Κορέας τέθηκε ενώπιων της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπου στις 3 Νοεμβρίου 1950 εκδόθηκε το ψήφισμα 

377 που ονομάστηκε “Uniting for Peace” για λήψη μέτρων δεδομένης της 

αδυναμίας του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

 

 Στις 16 Σεπτεμβρίου 1950, οι Αμερικανοί αποβιβάζουν ένα ολόκληρο σώμα 

στρατού στο Ίντσον, στα νώτα των βορειοκορεατικών δυνάμεων και τις 

αποκόπτουν. Η Σεούλ ανακαταλαμβάνεται στις 26 Σεπτεμβρίου 1950 και 

επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις δυνάμεις του Πουσάν. Γρήγορα, οι Βορειοκορεάτες 

υποχωρούν στον 38ο παράλληλο. Οι Αμερικανοί τους καταδιώκουν και 

εισέρχονται στο έδαφός τους, με στόχο τώρα την επανένωση της Κορέας προς 

όφελός τους. Στις 26 Νοεμβρίου 1950 μπαίνουν στον πόλεμο και οι Κινέζοι, που 

ενισχύουν με 189.000 άνδρες τον Βορειοκορεατικό Στρατό. Εξοντώνουν μια 

αμερικανική μεραρχία και αναγκάζουν τους Αμερικανούς να αποτραβηχτούν στον 

38ο παράλληλο. Έπειτα από εφτά μηνών σκληρές μάχες, το μέτωπο 

σταθεροποιείται στον 38ο παράλληλο, γεγονός που επέτρεψε στην έναρξη 

διαπραγματεύσεων ειρήνευσης και την υπογραφή ανακωχής στις 27 Ιουλίου 1953.  

 

 Στην απουσία της Σοβιετικής Ένωσης οι ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν πλήρως το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την έκδοση Ψηφισμάτων στο λεκτικό και 

περιεχόμενο που επιθυμούσαν. Στην περίπτωση του Πολέμου στην Κορέα δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί η διατάραξη της Διεθνούς Ειρήνης και ασφάλειας από την 

επίθεση και κατάληψη της Νοτίου Κορέας από τη Βόρειο Κορέα, άρα και η έκδοση 

των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας κάτω από το Κεφάλαιο VII. Τα 

ψηφίσματα, έστω και με τη συγκεκριμένη σύνθεση του Συμβουλίου, έδιναν ή οι 

Αμερικανοί θεωρούσαν πως έδιναν, την απαραίτητη εξωτερική αλλά και ίσως 

                                            
16

 Ψηφίσματα 84, 7 Ιουλ 1950 και 85, 31 Ιουλ 1950 του ΣΑ του ΟΗΕ. 
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εσωτερική νομιμοποίηση στο εγχείρημά τους για συμμετοχή στον πόλεμο εναντίων 

της Βορείου Κορέας μαζί με τη ενεργή συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι άλλων 

κρατών.  

 

 Πέραν από τα ψηφίσματα, το Κεφάλαιο VII για το συντονισμό των 

συμμετεχουσών δυνάμεων προβλέπει στο Άρθρο 45, τη δημιουργία Στρατιωτικής 

Επιτροπής, η οποία δεν είχε καταφέρει να συγκροτηθεί από το 1947 λόγω 

διαφωνιών ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης   Πρακτικά η συμμετοχή των Αμερικανών 

ήταν προαποφασισμένη ανεξαρτήτως ψηφισμάτων και παρά το γεγονός ότι οι 

χώρες ενεργούσαν κάτω από τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, οι Αμερικανοί 

εξασκούσαν πλήρη διοίκηση (σύμφωνα και με τα ψηφίσματα 84 και 85 του ΣΑ) και 

οι συμφωνίες των συμμετεχόντων κρατών γινόντουσαν κατευθείαν με τις ΗΠΑ και 

όχι μέσω του ΟΗΕ (Vaugan, et al. 2008).    

 

 Παρά την αρχική απουσία της Σοβιετικής Ένωσης στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας, και την πλήρη σύμπλευση των Δυτικών Κρατών με τις ΗΠΑ, εντούτοις 

ακούστηκαν και απόψεις, μη μονίμων μελών του Συμβουλίου ασφαλείας που 

ασκούσαν κριτική στα προτεινόμενα Ψηφίσματα από Αίγυπτο, Ινδία, 

Γιουγκοσλαβία και αργότερα Ζιμπάμπουε. Με την επάνοδο της Σοβιετικής 

Ένωσης, οι συζητήσεις από όλες τις πλευρές στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγιναν 

περισσότερο ατέρμονες εκφράσεις εξωτερικής πολιτικής για σκοπούς δημιουργίας 

εντυπώσεων, παρά ουσιαστικές προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος 

(Vaugan, και συν. 2008).     
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Οι Επιχειρήσεις στη Σομαλία 

 

 Η Σομαλία είναι μία χώρα της Ανατολικής Αφρικής, στην είσοδο της 

Ερυθράς θάλασσας, με έκταση 638 χιλιάδες τετρ. χλμ περίπου, βρέχεται 

ανατολικά από τον Ινδικό ωκεανό και τον κόλπο του Άντεν και συνορεύει δυτικά με 

την Αιθιοπία την Κένυα και το Τζιμπουτί. Ο πληθυσμός εκτιμάται σήμερα σε 10 εκ. 

περίπου.  

 

 Η πρωτεύουσα της Σομαλίας είναι η Μογκαντίσου και μέχρι τον Ιανουάριο 

του 1991 είχε πρόεδρο τον Σιάντ Μπαρέ ο οποίος, είχε καταφέρει έστω και 

δεσποτικά να, κυβερνά τα 7 περίπου εκ. ανομοιογενούς πληθυσμού. Ο 

πληθυσμός της Σομαλίας αποτελείται από 14 φυλές. 

 

 Με την ανατροπή του Σιάντ Μπαρέ η χώρα οδηγήθηκε στο χάος από 

τέσσερις κυρίως ανθρώπους που προσπάθησαν να πάρουν της εξουσία της 

χώρας στα χέρια τους. Κυριότερος είναι ο στρατηγός Μοχάμεντ Φαράχ Αϊντίντ του 

Σομαλικού Εθνικού Κογκρέσου ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε Πρόεδρος της χώρας 

και ήρθε σε ρήξη με τον μεταβατικό πρόεδρο Αλή Μαχντί Μοχάμεντ 

προσπαθώντας να θέσει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της 

πρωτεύουσας και τις κεντρικές επαρχίες της χώρας. 

  

 Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν από στην πρωτεύουσα και γρήγορα 

γενικεύτηκαν σε όλη τη χώρα. Ο πληθυσμός της χώρας υπέφερε από δύο λόγους. 

Πρώτον από τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των φυλών που προσπαθούσαν να 

καταλάβουν την εξουσία και δεύτερον από τον λιμό. Ολόκληρη την δεκαετία του 

1980 η παρατεταμένη ξηρασία κατέστρεφε τις φτωχές καλλιέργειες, έτσι ο ΟΗΕ 

ανταποκρίθηκε άμεσα με αποστολές τροφίμων και φαρμάκων, αλλά οι 

ανθρωπιστικές αυτές προσπάθειες περιοριζόντουσαν από τις λεηλασίες των 

εμπολέμων. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους ζούσαν σε συνθήκες 

υποσιτισμού και εκατοντάδες πέθαιναν καθημερινά. 
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 Βλέποντας την τραγική αυτή κατάσταση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 

αποφάσισε τη λήψη αποφασιστικότερων μέτρων και έτσι ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις 

στην Σομαλία.  

  

 Οι πρώτες ενέργειες έγιναν στις αρχές του 1992, όπου κλιμάκιο ανωτέρων 

στελεχών του ΟΗΕ επισκέφτηκε τη Σομαλία για συνομιλίες, με στόχο τον 

τερματισμό των εμφυλίων συγκρούσεων. Όλοι οι αντιμαχόμενοι ηγέτες 

συμφώνησαν, εκτός του στρατηγού Αϊντίντ ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση 

ως εσωτερική διαμάχη. Οι συνομιλίες επαναλήφθηκαν, συμφωνήθηκε εκεχειρία και 

υπεγράφη από όλους η συμφωνία η οποία προέβλεπε την συγκρότηση 

επιχείρησης του ΟΗΕ στην Σομαλία με το όνομα (UNOSOM) (United Nations 

Operation in Somalia), αποτελούμενη από άοπλους παρατηρητές της εκεχειρίας 

και ένοπλους συνοδούς για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

  

 Τα πρώτα τμήματα της UNOSOM έφτασαν στην Μογκαντίσου στις αρχές 

του Ιουλίου 1992. Το σχέδιο του ΟΗΕ περιελάμβανε την επικράτηση της εκεχειρίας 

ταυτόχρονα σε ολόκληρη την χώρα. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε η δημιουργία 

τεσσάρων επιχειρησιακών ζωνών, στην κάθε μία από τις οποίες μία ενιαία 

επιχείρηση του ΟΗΕ θα αναλάμβανε δραστηριότητες πρώτης ανάγκης, όπως, 

προγράμματα περίθαλψης και ανασυγκρότησης, εποπτεία της κατάπαυσης 

πυρός, περιορισμό δυνητικών εχθροπραξιών τήρηση ασφάλειας, 

αποστρατιωτικοποίηση και αφοπλισμό. 

  

 Η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται από τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω 

έλλειψης κεντρικής κυβέρνησης με την οποία θα μπορούσαν να γίνουν 

διαπραγματεύσεις. Ορισμένες από τις φυλές που θέλανε την διακυβέρνηση της 

Σομαλίας εμπόδιζαν την UNOSOM σε κάθε έργο της. Τεράστια ποσά χρημάτων  

και βοήθειας διακυβεύονταν, ενώ το προσωπικό κινδύνευε άμεσα. Το αποτέλεσμα 

ήταν ότι ενώ έφτανε αρκετή ανθρωπιστική βοήθεια, ελάχιστη κατέληγε στον 

προορισμό της σε αυτούς που πραγματικά την είχαν ανάγκη. Σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς, 3.000 άνθρωποι πέθαιναν κάθε μέρα από ασιτία.  
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 Η κατάσταση ήταν πλέον ανεξέλεγκτη και ο ΟΗΕ αποφάσισε την επιβολή 

της ειρήνης σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη το οποίο 

προέβλεπε στρατιωτικές επιχειρήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας για τη 

δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την προώθηση της ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Έτσι δημιουργήθηκε η Ενιαία Δύναμη Επιβολής (UNITAF) (Unified Task 

Force). 

 

  Οι πρώτες μονάδες αναπτύχθηκαν από τις ΗΠΑ στη Μογκαντίσου 

στις 9 Δεκεμβρίου και αργότερα ενισχύθηκαν με μονάδες από άλλες χώρες. 

Μερικές ημέρες αργότερα ο Διοικητής της UNITAF μαζί με αντιπροσώπους του 

ΟΗΕ συναντήθηκαν με τους κυριότερους αρχηγούς της χώρας, τον μεταβατικό 

πρόεδρο Αλί Μαχντί και τον Στρατηγό Αϊντίντ, κατέληξαν σε συμβιβασμό και οι δύο 

αρχηγοί κάλεσαν τον λαό της Σομαλίας να σταματήσει τις εχθροπραξίες. 

  

 Ένα μεγάλο ποσοστό όμως, συνέχισε την παρενόχληση των δυνάμεων του 

ΟΗΕ με κλοπές εφοδίων και καταστροφές υλικών. Καθώς όμως οι ντόπιοι 

παράγοντες ισχύος έβλεπαν την επιρροή τους να εξασθενεί, η κατάσταση άρχισε 

πάλι να γίνεται έντονη και στη συνέχεια εκρηκτική. Το αποκορύφωμα ήταν στις 5 

Ιουνίου 1993, όταν μέρος της Πακιστανικής δύναμης του ΟΗΕ έπεσε σε ενέδρα 

από άνδρες του Στρατηγού Αϊντίντ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 24 Πακιστανοί 

στρατιώτες  

  

 Άμεση ήταν η αντίδραση του ΟΗΕ ο οποίος αποφάσισε εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις και την σύλληψη του Αϊντίντ. Το κύριο βάρος της εκτέλεσης της 

απόφασης, έπεσε στην Αμερικανική στρατιωτική δύναμη.  Μετά από συλλογή 

πληροφοριών εντοπίστηκε το κρησφύγετο του Αϊντίντ και προγραμματίστηκε η 

επίθεση για τις 14 Ιουνίου. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ, πέτυχαν την καταστροφή 

σημαντικών βάσεων των ανταρτών και την εξουδετέρωση του ραδιοσταθμού τους 

που αποτελούσε σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης. Δόθηκε ένα καλό 

μάθημα προς τους αντάρτες αλλά ο αντικειμενικός σκοπός, δηλαδή η σύλληψη του 

Αϊντίντ δεν επετεύχθη. 
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 Τα πράγματα ηρέμησαν για λίγο, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1993, οπότε οι 

δυνάμεις του ΟΗΕ αποφάσισαν μια νέα επιχείρηση για την σύλληψη του Αϊντίντ 

μέσα στο ίδιο του το αρχηγείο στην Μογκαντίσου.  Η επίθεση έγινε τη νύκτα 3 

προς 4 Οκτωβρίου 1993 από Αμερικανούς Rangers με υποστήριξη από αέρος 

από ελικόπτερα. Η επιθετική δύναμη των Ranger καθηλώθηκε στο έδαφος ενώ 

ένα ελικόπτερο μεταφοράς τους καταρρίφθηκε. Το νεκρό πλήρωμα διαπομπεύτηκε 

από το αγριεμένο πλήθος στους δρόμους του Μογκαντίσου ενώ ένας βαριά 

τραυματισμένος κρατήθηκε σαν όμηρος. Παρά την απόλυτη υπεροχή των 

Αμερικανών στον αέρα, οι Rangers είχαν εγκλωβιστεί στους δρόμους της 

πρωτεύουσας, με άμεσο τον κίνδυνο αποδεκατισμού τους. Μόνο με την επέμβαση 

τεθωρακισμένων από Πακιστανικές και Μαλαισιανές δυνάμεις αποφεύχθηκε η 

πανωλεθρία. Δεν πρέπει όμως να παραλειφθούν οι αντίξοες και απάνθρωπες 

συνθήκες στις οποίες οι ντόπιοι ήταν συνηθισμένοι. (Δημόπουλος 2015) 

  

 Μετά από αυτή την κατάληξη των πραγμάτων και εφόσον δεν υπήρχε 

εμφανής βούληση από μέρους του Σομαλικού λαού για βοήθεια, οι Αμερικανικές 

δυνάμεις αποσύρθηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 1994, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 

επομένου έτους, είχαν αποσυρθεί και οι υπόλοιπες δυνάμεις του ΟΗΕ. 

 

 Η ανθρωπιστική επέμβαση στη Σομαλία χαρακτηρίστηκε ως μοναδική 

περίπτωση υπαγωγής στο Άρθρο 39 του Χάρτη του ΟΗΕ τόσο από το Γενικό 

Γραμματέα (Schott 2007) όσο και από το Συμβούλιο Ασφαλείας. (Τσιτσελίκης 

2001). Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ψήφισμα 751/24 Απριλίου 1992 εξέφρασε 

την βαθιά ενόχλησή του για το μέγεθος του ανθρώπινου πόνου και την ανησυχία 

του ότι η συνέχιση της κατάστασης αυτής αποτελεί απειλή για την διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια.17 Σε επόμενο ψήφισμά, το 794/3 Δεκ 1992 για το ίδιο ζήτημα, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας διαπίστωσε ότι το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας που 

προκαλείται από την σύγκρουση στην Σομαλία, το οποίο επιδεινώθηκε περαιτέρω 

εξαιτίας των εμποδίων που δημιουργήθηκαν στην διανομή της ανθρωπιστικής 

βοήθειας, αποτελεί απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, εκφράζοντας την 

σοβαρή ανησυχία του για την χειροτέρευση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην 

                                            
17

 «The Security Council, … Deeply disturbed by the magnitude of the human suffering caused by 
the conflict and concerned that the continuation of the situation in Somalia constitutes a threat to 
international peace and security, …» 
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περιοχή και υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για διανομή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη την χώρα.18 Πέραν αυτών, τα ψηφίσματα 

δεν αναφέρουν ρητά ότι η κρίση στη Σομαλία μπορεί να επεκταθεί ή αποτελεί 

κίνδυνο για τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. 

 

 Η επιχείρηση στην Σομαλία ήταν ο πρώτη επιχείρηση η οποία 

αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας με βάση καθαρά Ανθρωπιστικούς 

λόγους (Τσιτσελίκης 2001), ενώ έγινε και χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας 

υποδοχής (Τσιτσελίκης 2001) (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2015), κυρίως λόγω 

της μη ύπαρξης κεντρικής κυβέρνησης με εξουσία σε όλη την επικράτεια της 

χώρας. 

 

 Παρά την ήδη έμμεση μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτυχία της επιχείρησης, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 814/25 Μαρτίου 1993 έθεσε ακόμα 

ψηλότερους τον πήχη της συγκεκριμένης αποστολής, θέτοντας ως στόχο των 

αφοπλισμό των αντίπαλων φατριών στη Σομαλία. Ο χρονικός συνδυασμός με την 

αλλαγή στην αμερικανική κυβέρνηση και την άνοδο των Δημοκρατικών στην 

εξουσία και του Μπιλ Κλίντον, η Ουάσινγκτον άρχισε να μιλά για Οικοδόμηση 

Κράτους19 και λιγότερο για Ανθρωπιστική Επέμβαση20 οδηγώντας σε ακριβώς 

αντίθετα αποτελέσματα. 

 

 Με την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων η Σομαλία με την μετάπτωσή 

της σε Αποτυχημένο Κράτος21, παραμένει σαν «τρύπα» στο Παγκόσμιο Σύστημα 

Ασφάλειας. Η Πειρατεία στο κέρας της Αφρικής αλλά και η δημιουργία 

τρομοκρατικών οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα όπως η Al Sabaab η οποία 

πιθανόν να συνδέεται με την Al Qaeda, αλλά και η ανησυχία και εμπλοκή των 

                                            
18

 «The Security Council, … Recognizing the unique character of the present situation in Somalia 
and mindful of its deteriorating, complex and extraordinary nature, requiring an immediate and 
exceptional response, Determining that the magnitude of the human tragedy caused by the conflict 
in Somalia, further exacerbated by the obstacles being created to the distribution of humanitarian 
assistance, constitutes a threat to international peace and security, Gravely alarmed by the 
deterioration of the humanitarian situation in Somalia and underlining the urgent need for the quick 
delivery of humanitarian assistance in the whole country, ... reports of looting of relief supplies 
destined for starving people, attacks on aircraft and ships bringing in humanitarian relief supplies, 
and attacks on the Pakistani UNOSOM contingent in Mogadishu, … ». 
19

 State Building 
20

 Humanitarian Intervention 
21

 Failed State 
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γειτονικών χωρών της Αιθιοπίας και Ερυθραίας μπορούν να εντείνουν την 

ανασφάλεια διεθνώς.   
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Η Γενοκτονία στη Ρουάντα 

 

 Η Δημοκρατία της Ρουάντα  βρίσκεται στην ανατολική κεντρική Αφρική, έχει 

έκταση είναι 26.338 τ.χλμ. και ο πληθυσμός 13.000.000 κάτοικοι περίπου. (CIA 

Factbook 2016). Το 85% των κατοίκων της Ρουάντα ανήκουν στη φυλή των 

Χούτου, ωστόσο για πολλά χρόνια η μειοψηφία των Τούτσι κυριαρχούσε στη 

χώρα. Το 1959 οι Χούτου ανέτρεψαν τη μοναρχία των Τούτσι και δεκάδες χιλιάδες 

Τούτσι κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουγκάντα. Μια 

ομάδα εξόριστων Τούτσι σχημάτισε το Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα (RPF), 

που εισέβαλε στη χώρα το 1990 - οι συγκρούσεις σταμάτησαν μόλις το 1993 

έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία. 

 

 Το βράδυ της 6ης Απριλίου 1994 το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο 

της χώρας κατερρίφθη, οδηγώντας τον ίδιο και όλους τους επιβαίνοντες στον 

θάνατο. Οι εξτρεμιστές Χούτου κατηγόρησαν το RPF και αμέσως ξεκίνησαν μια 

καλά οργανωμένη εκστρατεία σφαγής κατά των Τούτσι. Από την πλευρά του το 

RPF έκανε λόγο για προβοκάτσια προκειμένου να ξεκινήσει η εκκαθάριση εναντίον 

τους. Λίστες με κυβερνητικούς αντιπάλους παραχωρήθηκαν στις πολιτοφυλακές 

των Χούτου - οι ίδιοι και οι οικογένειές τους δολοφονήθηκαν με συνοπτικές 

διαδικασίες.  

 

 Οδοφράγματα στήθηκαν παντού: κανείς Τούτσι δεν περνούσε ζωντανός. 

Όπλα και λίστες θανάτου παραδόθηκαν σε τοπικά «τάγματα θανάτου», τα οποία 

γνώριζαν πού ακριβώς να βρουν τα θύματά τους. Το ρατσιστικό πογκρόμ εναντίον 

των Τούτσι ήταν πρωτοφανές: εκτιμάται ότι στη γενοκτονία δολοφονήθηκε 

περίπου το 70% των Τούτσι - δηλαδή περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. 

Οι εξτρεμιστές Χούτου έστησαν προπαγανδιστικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και 

εφημερίδες, καλώντας τον κόσμο να «εξολοθρεύσει τις κατσαρίδες», δηλαδή να 

σκοτώσει τους Τούτσι. Τα ονόματα των στόχων ανακοινώνονταν στο ραδιόφωνο. 

(Κουπριτζιώτης 2014) 

 

 Παρότι τα Ηνωμένα Έθνη και το Βέλγιο διατηρούσαν δυνάμεις στη 

Ρουάντα, δεν δόθηκε ποτέ εντολή να συνδράμουν προκειμένου να μπει τέλος στη 
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γενοκτονία. Ένα χρόνο μετά το φιάσκο στη Σομαλία και τον χαμό αμερικανών 

στρατιωτών, η Ουάσιγκτον δεν ήταν διατεθειμένη να εμπλακεί και σε άλλη 

αφρικανική χώρα. Οι Βέλγοι και οι περισσότεροι κυανόκρανοι αποσύρθηκαν. Οι 

Γάλλοι, σύμμαχοι της κυβέρνησης των Χούτου, έστειλαν δυνάμεις προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, αλλά κατηγορούνται από τη σημερινή 

κυβέρνηση της Ρουάντα, όχι μόνο ότι δεν έκαναν αρκετά προκειμένου να 

σταματήσουν τη σφαγή αλλά και ότι συνέδραμαν σε αυτή - κατηγορία που μετά 

βδελυγμίας αντικρούει το Παρίσι. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα 

σπίτια τους αναζητώντας καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Τον Ιούλιο του 1994 

δυνάμεις του καλά οργανωμένου RPF κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Ρουάντα, 

Κιγκάλι. Ως αποτέλεσμα περίπου δύο εκατομμύρια Χούτου, εξτρεμιστές που 

συμμετείχαν στη γενοκτονία αλλά  και πολίτες, κατέφυγαν στη Λαϊκή Δημοκρατία 

του Κονγκό (τότε Ζαΐρ). Το RPF κατατρόπωσε τις κυβερνητικές δυνάμεις, 

υποχρεώνοντας τη μεταβατική κυβέρνηση να καταφύγει και αυτή στο Ζαΐρ, 

θέτοντας τέλος στη γενοκτονία. 
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Κοσσυφοπέδιο 

 

 Η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου αναφορικά με τη νομιμότητα της χρήσης 

βίας θα μπορούσε να λεχθεί ότι εξετάζεται περισσότερο για το πώς μπορεί να 

αποφασιστεί η χρήση βίας χωρίς αυτό να έχει εξουσιοδοτηθεί παρά το αντίθετο. 

   

 Το υψίπεδο του Κοσσυφοπεδίου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της 

Βαλκανικής Χερσονήσου επί των Δυναρικών Άλπεων σε υψόμετρο 600 περίπου 

μέτρων. έχει έκταση 10.908 τετ. χλμ. (αποτελεί το 12,5% του εδάφους της Σερβίας- 

στο μέγεθος της Κύπρου). Από το υψίπεδο πηγάζουν πολλοί ποταμοί οι οποίοι 

εξέρχονται του υψιπέδου μέσα από κοιλάδες που διαπερνά το οδικό δίκτυο με την 

Αδριατική Θάλασσα, την κεντρική Ευρώπη, το υψίπεδο της Σόφιας- Στενά 

Δαρδανελίων και το Αιγαίο Πέλαγος- Ανατολική Μεσόγειο. 

 

 Στις αρχές του 1989 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας Σλόμπονταν 

Μιλόσεβιτς διαβλέποντας ότι θα είχε σοβαρά προβλήματα συνοχής προέβη σε 

αναθεώρηση του συντάγματος της Σερβίας, με την οποία καταργήθηκε το 

καθεστώς της ευρείας αυτονομίας του Κοσσυφοπεδίου. Με την υποκίνηση 

αλβανικών εθνικιστικών στοιχείων, προκλήθηκαν μαζικές απεργίες και βίαιες 

λαϊκές αντιδράσεις με αιτήματα μεταξύ των οποίων και την ανεξαρτησία της 

επαρχίας. Οι αντιδράσεις εκείνες παρέλυσαν την οικονομική ζωή της επαρχίας και 

εξελίχτηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν πολεμικά όπλα (τραυματίστηκαν 114 άνδρες των δυνάμεων 

ασφαλείας (οι 2 πέθαναν αργότερα) και φονεύτηκαν 22 διαδηλωτές). 

 

  Έτσι άρχισε ένας φαύλος κύκλος δράσεως και αντιδράσεως μεταξύ των 

δύο πλευρών. Οι Αλβανοί εκδιωκόμενοι ή με τη θέλησή τους ή υπό την πίεση των 

εθνικιστικών στοιχείων απείχαν ή εγκατέλειπαν τις θέσεις και εργασίες τους στον 

κρατικό μηχανισμό και μποϋκοτάριζαν κάθε τι το σερβικό και οι Σέρβοι 

αντικαθιστούσαν τους Αλβανούς με Σέρβους και απαγόρευαν τη λειτουργία των 

υπηρεσιών και ιδρυμάτων που δρούσαν αντικαθεστωτικά. (Pauwels 2007) 
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 Τότε για τη Διεθνή Κοινότητα προτεραιότητα είχε η επίλυση του βοσνιακού 

προβλήματος για την οποία ήταν αναγκαία η βοήθεια του Μιλόσεβιτς, Έτσι στις 

διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και την επίλυση του 

προβλήματος της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, η οποία επιτεύχθηκε με τη Συμφωνία του 

Ντέϊτον (21 Νοεμβρίου 1995), παρά τα υπομνήματα και διαβήματα των Αλβανών, 

από καμία πλευρά δεν ετέθη θέμα Κοσσυφοπεδίου. 

 

 Η αγνόηση του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία 

αποσύνθεσης της Γιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα στην ειρήνευση στη Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη (Συμφωνία του Ντέϊτον), η οποία αποσύνθεση είχε δημιουργήσει 

πολλές ελπίδες στους Αλβανούς για την δικαίωσή τους αφού αυτοί «δεν ζητούσαν 

τίποτα περισσότερο από το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που άσκησαν οι άλλες 

εθνότητες της Ομοσπονδίας» απογοήτευσε αυτούς.  

 

 Από το 1995 η τρομοκρατική δράση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου 

εντάθηκε, με ληστείες, απαγωγές, εκτελέσεις, βομβιστικές ενέργειες, ενέδρες και 

επιθέσεις κατά αστυνομικών και άλλων ειδών βιαιότητες τρομοκρατούσαν τους 

Σέρβους, Μαυροβούνιους και άλλους κατοίκους ακόμη και Αλβανούς που 

παρέμειναν νομοταγείς στο κράτος. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των 

τρομοκρατικών ενεργειών, οι συνεχώς ενισχυόμενες σερβικές δυνάμεις ασφαλείας 

λάμβαναν καταπιεστικά μέτρα (έρευνες, ανακρίσεις, συλλήψεις, δίκες, καταδίκες, 

φυλακίσεις) 

 

 Στο τέλος 1997 (28 Νοεμβρίου, ημέρα της εθνικής εορτής των Αλβανών) 

στην τελετή της κηδείας ορισμένων Αλβανών τρομοκρατών, οι οποίοι είχαν 

φονευθεί σε σύγκρουση με την αστυνομία, άνδρες φέροντες κουκούλες και στολές 

και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης του Κοσσυφοπεδίου 

δήλωσαν μέλη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου (ΑΣΚ ή UCK 

στην Αλβανική γλώσσα και KLA- Kosovo Liberation Army στην Αγγλική).  

 

 Τον Ιανουάριο του 1999 αποκαλύπτεται η εκτέλεση 45 Αλβανών του Racak  

και η επιδρομή της σερβικής αστυνομίας σε κρησφύγετο του ΑΣΚ, όπου 

σκοτώνονται 24 αντάρτες.  Η Διεθνής Ομάδα Επαφής και με την απειλή των 
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βομβαρδισμών, πίεσε για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο 

πλευρών και την επίλυση του προβλήματος. Ο κύκλος των διαπραγματεύσεων, 

που έγινε στο Ραμπουγιέ στις 6 έως 17 Φεβρουαρίου του 1999, έληξε χωρίς 

σημαντικά αποτέλεσμα.   

 

 Οι αεροπορικές επιθέσεις του ΝΑΤΟ εναντίων της Γιουγκοσλαβίας άρχισαν 

την 24η Μαρτίου και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση της αεροπορικής επίθεσης 

έγινε από τον Γ. Γ. του ΝΑΤΟ Χαβιέρ Σολάνα, ο οποίος επισήμανε ότι η Συμμαχία 

είχε «ηθική υποχρέωση να παρέμβει για να αποτρέψει μια ανθρωπιστική 

καταστροφή μεγάλων διαστάσεων». Στη συνέχεια ακολούθησε η ανακοίνωση του 

προέδρου Κλίντον, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο στόχος της επίθεσης είναι «να 

σταματήσει η σερβική επιθετικότητα, να διακόψει τις εκκαθαρίσεις του 

αλβανόφωνου πληθυσμού και αν χρειαστεί, να καταστρέψει τη γιουγκοσλαβική 

πολεμική μηχανή».   

 

 Εν μέσω των βομβαρδισμών, και συγκεκριμένα την 78η μέρα στις 9 Ιουνίου 

1999, υπογράφηκε η συμφωνία του Κουμάνοβο (ΠΓΔΜ), που προέβλεπε την 

ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων στο Κοσσυφοπέδιο υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ 

μέχρι να διευθετηθεί το καθεστώς αυτονομίας του. Μία ημέρα αργότερα, στις 10 

Ιουνίου 1999, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψηφίζει την απόφαση 1244 και 

αρχίζει η ανάπτυξη 37200 στρατιωτών από 36 χώρες. Το Κοσσυφοπέδιο στην 

απόφαση αυτή αναφέρεται ρητά ως αναπόσπαστο τμήμα της Σερβίας. (ΑΠΕ-ΜΠΕ 

24-3-2016) 

 

 Ο βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας ήταν η πρώτη φορά που ένας 

περιφερειακός οργανισμός βομβάρδιζε ένα ανεξάρτητο κράτος υπό το πρόσχημα 

να προστατεύσει τους πολίτες του από τη βιαιότητα της ίδιας τους της 

κυβέρνησης. Παράλληλα δε υπήρχε και αντίστοιχο αίτημα ανεξαρτητοποίησης. 

(Τσιτσελίκης, Επεμβάσεις στο Κόσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ: Καταστρατήγηση ή 

Επαναπροσδιορισμός του Διεθνούς Δικαίου 2001) 

  

 Η προσπάθεια νομιμοποίησης, έστω και εκ των υστέρων, των 

βομβαρδισμών από τις χώρες του ΝΑΤΟ  είναι έντονα προβληματικός. Το 
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Συμβούλιο Ασφαλείας είχε αναγνωρίσει στα αρχικά ψηφίσματά του22 ότι, η 

επικρατούσα κατάσταση εμπίπτει στις απειλές κατά της Ασφάλειας και της Ειρήνης 

του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, αλλά δεν είχε 

εξουσιοδοτήσει καμιά χώρα ή περιφερειακό οργανισμό για χρήση βίας. Αντίθετα τα 

μέτρα που είχαν εγκριθεί είχαν περισσότερο ειρηνικό, εμπορικό χαρακτήρα όπως 

εμπάργκο όπλων κα. 

 

 Το ψήφισμα 1244, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα μόνιμα μέλη 

του Συμβουλίου Ασφαλείας και επιβεβαιώνει το σεβασμό του στην κυριαρχία και 

την εδαφική ακεραιότητα της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας χωρίς 

να αναφέρεται ρητά για χρήση βίας έστω και εκ των υστέρων, γεγονός που σε 

καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί απόψεις που εκφράστηκαν από μέλη του ΝΑΤΟ 

για εκ των υστέρων έγκριση. Το ίδιο το Κοσσυφοπέδιο τίθεται υπό διεθνή διοίκηση 

για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών, στο τέλος των οποίων θα λαμβανόταν 

απόφαση για το μέλλον της περιοχής. Η απόφαση προνοούσε την εγκατάσταση 

της «Προσωρινής Διοίκησης Κοσόβου» (UNMIK) και στρατιωτικών δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ (KFOR) οι οποίες ανέλαβαν την ασφάλεια της περιοχής 

 

 Παρ' όλα αυτά και αφού προηγήθηκαν βιαιότητες και διώξεις κατά του 

σερβικού πληθυσμού, το 2008 η περιοχή ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος, που 

μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρίσει 108 χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και όλες 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ισπανίας, της Ελλάδας, της 

Σλοβακίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. (ΑΠΕ-ΜΠΕ 24-3-2016) 

 

 Μπορεί να λεχθεί ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα σημαντικότερα 

θέματα των όρων εντολής του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

όπως, ο τερματισμός του κύκλου βίας, η επανεγκατάσταση των Αλβανών 

προσφύγων και η εγκατάσταση μιας δομής διοίκησης από τη Διεθνή Κοινότητα 

που μπορεί να χαρακτηρισθεί ότι παρέχει την ελάχιστη σταθερότητα. (Antonini, et 

al. 2009) 

 

                                            
22

 1160,1199, 1203,1299 του ΣΑ του ΟΗΕ 
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 Στον αντίποδα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον για όλες τις εθνότητες της περιοχής και οι Σέρβοι του 

Κοσσυφοπεδίου έχουν αποξενωθεί από τη διαδικασία, έχουν εγκαταλείψει την 

περιοχή και οι περιουσίες τους και τα πολιτιστικά τους μνημεία έχουν καταπατηθεί, 

λεηλατηθεί ή καταστραφεί.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Είναι φυσικό για έναν οργανισμό όπως ο ΟΗΕ, να υπάρχει έντονος 

προβληματισμός για το ρόλο του καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα 

τον βελτιώσουν. Τα πεδία του προβληματισμού πολλά και όχι ασήμαντα σε σχέση 

με τη λειτουργία του. Ο αριθμός των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

το δικαίωμα της αρνησικυρίας και ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα γενικότερα. 

 

 Παράλληλα η ιστορία δεν μπορεί να περιμένει και οι συγκρούσεις στον 

πλανήτη πολλαπλασιάζονται και οι μορφές των απειλών μεταλλάσσονται. 

 

 Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιζητούν 

την επίλυση των διαφορών τους με ειρηνικά μέσα. Τα μέσα που προσφέρονται για 

να υποβοηθήσουν την όποια διαπραγμάτευση για επίλυση διαφορών είναι 

πολυάριθμα και ποικίλα, όπως διαπραγμάτευση, συγκρότηση επιτροπών 

ερευνών, αλήθειας συμφιλίωσης, επιδιαιτησίας, δικαστική προσφυγή, καλές 

υπηρεσίες, βοήθεια περιφερειακών οργανισμών ή οτιδήποτε συμφωνήσουν οι 

αντιμαχόμενη για την επίλυση του προβλήματος και την κατάπαυση του πυρός. Οι 

μέθοδοι αυτές έχουν επιφέρει σημαντικές επιτυχίες στο παρελθόν αλλά και μόνο η 

συμμετοχή στον ΟΗΕ, δείχνει της ορθολογιστική συμπεριφορά των κρατών για την 

Διεθνή Ασφάλεια και Νομιμότητα. Σύμφωνα με τη ρεαλιστική θεωρία των Διεθνών 

Σχέσεων, πέραν από την ορθολογιστική συμπεριφορά στο άναρχο περιβάλλον, τα 

κράτη επιδιώκουν και τη μεγιστοποίηση των συμφερόντων τους (Κουσκουβέλης 

2004) 

 

 Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η έλλειψη ευελιξίας του Συμβουλίου Ασφαλείας 

στη λήψη αποφάσεων, αντικαταστάθηκε από την προσπάθεια των αντιπάλων 

στρατοπέδων να νομιμοποιήσουν και να δικαιολογήσουν τις δικές τους κινήσεις 

στην παγκόσμια σκακιέρα και ταυτόχρονα να επιχειρηματολογήσουν εναντίων και 

να δαιμονοποιήσουν τις κινήσεις και τα επιχειρήματα των αντιπάλων. Η 

προσπάθεια αυτή για την απόκτηση του Ηθικού πλεονεκτήματος εναντίων του 

άλλου ήταν πολύ έντονη διότι πίστευαν οι δύο πλευρές ότι λάμβαναν άφεση γι α 
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τις δικές τους ενέργειες στα μάτια των ουδετέρων αλλά και στο εσωτερικό, και ότι 

αποκτούσαν και ερείσματα εντος του αντιπάλου.  

 

 Το τέλος του Ψυχρού πολέμου και η ανάδειξη της μιας υπερδύναμης των 

Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε και την ανάγκη και επιθυμία για αιτιολόγηση των 

πράξεών της κατά την περίοδο της ηγεμονίας της. Η επιχειρήσεις στο 

Κοσσυφοπέδιο από το ΝΑΤΟ χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 

δόγμα και η εκτέλεση προληπτικών πόλεμων, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου με 

αποτέλεσμα την αντίστοιχη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ενέργειες 

προσάρτησης της Κριμαίας, αλλά και την εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο στη 

Συρία. 

 

 Αναμφίβολα ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ δεν είναι νομικό κείμενο του 

οποίου η μη τήρηση θα φέρει απαραίτητα κυρώσεις και το ίδιο το Συμβούλιο 

Ασφαλείας είναι πολιτικό όργανο. Το πνεύμα του Χάρτη δίνει τις εξουσίες στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας τόσο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων όσο και για την 

άσκηση βίας. Ταυτόχρονα η περιγραφή του ως πολιτικό κείμενο και διακήρυξη 

είναι γενική και δεν θέτει κριτήρια για το τι μπορεί να αποτελέσει «απειλή για την 

ειρήνη και την ασφάλεια» ή μέχρι μπορούν να φτάσουν όλα τα «απαραίτητα μέσα» 

για την αποκατάστασή τους. Το δίλημμα και τα ερωτήματα ξεκινούν από Νομικά 

και προχωρούν και γίνονται Ηθικά με παγκόσμιες κοινωνικές επεκτάσεις σε βαθμό 

που να αντιστοιχούν ακόμα και στα θέματα της Αρχαίας Τραγωδίας και ίσως πιο 

συγκεκριμένα της Αντιγόνης του Σοφοκλή.  

 

 Όλα τα μέλη του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας γνωρίζουν το όραμα 

του Καταστατικού Χάρτη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το μείζον θέμα 

ίσως είναι η ανά πάσα στιγμή ισορροπία δυνάμεων και η θέληση και σύγκλιση για 

την υλοποίησή του. Στην παρούσα πολιτική μορφή του κόσμου « αν δεν υπήρχε ο 

ΟΗΕ, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε»23 

 

 

 

                                            
23

 Η φράση αποδίδεται στο Βρετανό Πρωθυπουργό Τόνυ Μπλαίρ, σε ομιλία του για τα 
εξηντάχρονα του ΟΗΕ 
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