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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Έχοντας τη τύχη ο ίδιος να υπηρετήσω επί 4ετία σε ανώτερη επιτελική θέση 

Νατοϊκού σχηματισμού, εκ των καταστάσεων και υπηρεσιακών καθηκόντων μου 

ήρθα σε μία πρώτη (και εκ των έσω) επαφή με πτυχές του Διεθνούς Συστήματος τις 

οποίες, με πολύ απλά λόγια, μέχρι τότε αγνοούσα πλήρως. Μία από τις πρώτες 

διαπιστώσεις μου, ήταν το σχεδόν τρομακτικό μέγεθος του οργανισμού που καλείται 

ΝΑΤΟ και το πως η στρατιωτική με τη πολιτική διπλωματία, πολύ συχνά 

συμπλέκονται σε βαθμό τέτοιο, ώστε να καθίσταται αδύνατο για τον εξωτερικό 

αναλυτή να διακρίνει τα όρια μεταξύ των δύο. Μία δεύτερη «αποκαλυπτική» 

διαπίστωση, ήταν το γεγονός ότι τα συμφέροντα της Συμμαχίας, είναι υπερεθνικά, 

ή τουλάχιστον δεν είναι απαραίτητα Ελληνικά, με ότι αυτό συνεπάγεται. Το ΝΑΤΟ 

είναι ένας Διεθνής πολιτικό-στρατιωτικός οργανισμός, ο οποίος έχοντας ήδη μία 

προϊστορία άνω των 60 ετών, τείνει να αποκτήσει τη δική του δυναμική ως 

ανεξάρτητος δρώντας στην αρένα του Διεθνούς Συστήματος. 

 Μία τρίτη διαπίστωση ήταν, χωρίς να μπορώ τότε να το εκφράσω με την 

επιστημονική ορολογία, το γεγονός ότι το Διεθνές Σύστημα είναι «άναρχο». Στο 

πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε σταδιακά και η «ερασιτεχνική» μου (ας μου επιτραπεί ό όρος) 

ενασχόληση με θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, καθόσον αυτά ήταν ο μόνος 

στερεός θεσμικά και νομικά κοινός τόπος αντιμετώπισης των θεμάτων του 

Οργανισμού, μέσα, μπροστά και πάνω στον οποίο, τα κράτη έδειχναν, αν όχι να 

υποχωρούν, τουλάχιστον να σέβονται. Προσπαθώντας ήδη από εκείνη τη περίοδο 

να εμβαθύνω στις δομές και λειτουργία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 

διαπίστωσα τα πλείστα νομικά και πολιτικά ζητήματα, τα οποία, όσο και αν στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καταφανή, εντούτοις, με την εξαίρεση του 

τυχαίου παράγοντα, ρυθμίζουν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα το σύνολο των 

λειτουργιών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· συνεπακόλουθα, καθορίζουν 

και αυτή καθ’ εαυτή τη λειτουργία του Οργανισμού. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ως μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία, ήταν, ίσως, η κορύφωση των προκλήσεων που αντιμετώπισα 

κατά τα προηγούμενα χρόνια. Τα νομικά και πολιτικά ζητήματα επέκτασης των 

Κρατών-Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι εν πολλοίς η ιστορία της 

Συμμαχίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε ή διαμόρφωσε η ίδια το περιβάλλον 
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ασφαλείας του 21ου αιώνα. Παράλληλα, όπως διαπίστωσα και από τη βιβλιογραφική 

έρευνα, είναι ένα πεδίο το οποίο μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει διερευνηθεί 

πλήρως και το οποίο φαίνεται να περιορίζεται, τελικά, μόνο από τις προθέσεις ή το 

σκοπό του εκάστοτε ερευνητή. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η ανάπτυξη του θέματος, θα γίνει σε τέσσερα διακριτά μέρη, τα οποία έχουν 

ως σκοπό να εισάγουν σταδιακά τον αναγνώστη στο Νατοϊκό περιβάλλον. Στο 

πρώτο μέρος, το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή του ζητήματος, μετά την 

απαραίτητη ιστορική τοποθέτηση θα επικεντρωθούμε στο σημείο εκείνο του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο αποτελεί το κέντρο βάρους των λειτουργιών 

της Συμμαχίας. Θα γίνει, επίσης, μία σύντομη αναφορά σε ένα γνωστό θέμα 

γεωστρατηγικής, ήτοι στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο, όμως, θα 

παρουσιαστεί από την πλέον επίσημη θέση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Τα 

συμπεράσματα της υπόψη αναφοράς θα μας εισάγουν, μάλλον άβολα έως εθνικά 

«επώδυνα», στο «άναρχο» Διεθνές Σύστημα. 

 Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, αρχικά θα γίνει η άκρως απαραίτητη, όσο και 

στοιχειώδης νομική πλαισίωση του θέματος, με ανάλυση των βασικών αρχών του 

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Το τμήμα αυτό είναι και το περισσότερο δύσκολο για 

έναν όχι νομικό, είναι, όμως, και το πλέον σημαντικό γιατί επιδιώκει να δημιουργήσει 

τις κατάλληλες εκείνες αυτόματες νοητικές συνδέσεις, που θα απαιτηθούν για τη 

περαιτέρω μελέτη και σε βάθος κατανόηση του θέματος. Στο ίδιο μέρος της μελέτης, 

θα γίνει, στη συνέχεια, η βήμα προς βήμα παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου 

των άρθρων της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ, μέσα από την οποία θα 

αποτυπωθούν όλα εκείνα τα νομικά ζητήματα που αφορούν στη διεύρυνσή του. 

 Το τρίτο μέρος της μελέτης, αφορά αποκλειστικά στη διερεύνηση των 

πολιτικών ζητημάτων διεύρυνσης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Στο σημείο 

αυτό, η ιστορία, η νομική και η επιστήμη των διεθνών σχέσεων θα συμπλεύσουν 

μέσα στην 67χρονη πορεία του Οργανισμού. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν 

είναι εκ των πραγμάτων ανησυχητικά και (δυστυχώς) θεωρητικά τουλάχιστον 

τεκμηριωμένα. 
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 Τέλος, το τέταρτο μέρος της μελέτης παρουσιάζει μία συνοπτική 

ανακεφαλαίωση της μελέτης των νομικών και πολιτικών ζητημάτων διεύρυνσης των 

Κρατών-μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου καθώς και τα καίρια 

συμπεράσματα, νομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά που προέκυψαν 

από αυτή. 

 Η έρευνα που απαιτήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης είναι αποκλειστικά 

βιβλιογραφική, ενώ μεγάλο μέρος της στηρίχτηκε σε διαθέσιμα θεσμικά κείμενα που 

ελεύθερα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ, ή σε άλλες 

ιστοσελίδες επίσημων κρατικών φορέων ή ερευνητικών οργανισμών. Τα νομικά 

συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές 

εκτιμήσεις. Εκ προοιμίου, οφείλω να απολογηθώ για τυχόν μερικώς εσφαλμένες 

νομικές διατυπώσεις που ενδεχομένως υπάρχουν, οι οποίες σε καμία περίπτωση 

δεν έγιναν εκ προθέσεως. 

 Κλείνοντας, ευελπιστώ ότι η παρούσα μελέτη ανταποκρίνεται στην 

εμπιστοσύνη του επιβλέποντος καθηγητή μου, Αναπληρωτή καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κυρίου Ζάικου Νικόλαου, τον οποίο ευχαριστώ εκ 

προοιμίου. 

         

       Κομοτηνή 20 Δεκεμβρίου 2016 

       (Σύνολο Λέξεων: 28564) 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 «Με πολύ πείσμα τούτη η Αμερική 

αγωνίστηκε για να ακολουθήσει έναν δικό 

της δρόμο έξω από τη τροχιά του 

υπόλοιπου κόσμου» (Braudel 2003) 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1. Η Γένεση του ΝΑΤΟ  

 Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του Μολώχ1. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι με 

εκατομμύρια θύματα και στη συνέχεια ο σχεδόν πεντηκονταετής «ψυχρός 

πόλεμος»2 με δεκάδες αν όχι εκατοντάδες «θερμές» περιφερειακές συγκρούσεις, 

πολιτικές επαναστάσεις και πολιτειακές ανατροπές· μία σχεδόν διαλεκτική 

διεργασία αυτοκαταστροφής, μεταξύ των λαών, του ανθρώπινου πεπρωμένου και 

της ιστορίας του πολιτισμού μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, τα ηθικώς επαχθή γεγονότα των δύο παγκοσμίων 

συγκρούσεων3 συχνά, αν όχι πάντοτε, υπογραμμίζονται (αλλά και διδάσκονται) ως 

                                                           
1 Το όνομα Μολώχ συναντάται σε διάφορα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης (Λευιτικό 18:21, 

20:2 έως 20:5, Βασιλείς 23:10, Προφήτες: Ιερεμίας 32:35 και Ησαΐας 30:33) περιγράφοντας διάφορες 
θεότητες ή/και βασιλείς των Ασσυρίων-Βαβυλωνίων, στους οποίους προσφέρονταν ως θυσία βρέφη 
ή παιδιά. Η χρησιμοποίηση του ονόματος για να περιγράψει μία σατανική οντότητα που τρέφεται 
από τον θάνατο των ανθρώπων, επί της ουσίας θεμελιώθηκε από τον John Milton (1608-1674) στο 
πασίγνωστο έργο του «Paradise Lost»:  
  «First MOLOCH, horrid King besmeared with blood of human sacrifice, and parents’ tears, 
Though, for the noise of Drums and Tumbrels loud, their children's cries unheard that passed through 
fire to his grim Idol. Him the AMMONITE Worship in RABBA and her warty Plain, 
In ARGOB and in BASAN, to the stream of utmost ARNON. Not content with such Audacious 
neighborhood, the wisest heart of SOLOMON he led by fraud to build His Temple right against the 
Temple of God On that opprobrious Hill, and made his Grove the Pleasant Valley of HINNOM, 
TOPHET thence and black GEHENNA called, the Type of Hell» (Milton 1909-194) 
 

2 «Ο Ψυχρός Πόλεμος υπήρξε το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της διεθνούς κοινωνίας κατά το 
δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα. Η οξεία αυτή αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής 
Ένωσης στον πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και ιδεολογικό τομέα, που ποτέ όμως δεν εξελίχθηκε 
σε ανοικτή μεταξύ τους πολεμική αναμέτρηση, επηρέασε λιγότερο ή περισσότερο το σύνολο των 
κατοίκων του πλανήτη μας με συνέπειες αρνητικές, τραγικές αλλά και επωφελείς. Επακόλουθο της 
κυρίαρχης θέσης και των αντικρουόμενων συμφερόντων των δύο υπερδυνάμεων στο τέλος του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και της εξουθένωσής των κατά παράδοση Ευρωπαίων ισχυρών του 
διεθνούς συστήματος, ο Ψυχρός Πόλεμος διεξήχθη σε παγκόσμια κλίμακα και τελείωσε με την 
αδιαμφισβήτητη ήττα της Σοβιετικής Ένωσης που απαξιώθηκε πλήρως ιδεολογικά και έπαψε να 
υφίσταται πολιτικά» (Καρβουναράκης 2012). 
 

3«Η θεωρία του δίκαιου πολέμου έλκει τις ρίζες της στο έργο του Αγίου Θωμά Ακουίνα (ή 

Ακουϊνιάτη, 1225 – 1275 μΧ). Η βασική θέση της θεωρίας είναι ότι ο πόλεμος μπορεί να είναι δίκαιος 
υπό προϋποθέσεις. Καθώς όμως οι προϋποθέσεις έχουν την τάση να υπόκεινται σε διάφορες 
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εκείνα τα οποία χάραξαν την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας4 προς τον 21ο 

αιώνα. Την ίδια ώρα, είναι μεγάλη η συζήτηση για το αν «ο πόλεμος ως φαινόμενο 

είναι το ad hoc απόγειο του ανορθολογισμού» (Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός 

2010). 

 Όλες, όμως, οι παραπάνω διαπιστώσεις ή/και ερωτήματα έχουν να κάνουν 

με την κοινωνιολογική διάσταση του σύγχρονου πολεμικού φαινομένου. Από την 

άλλη πλευρά, η οργανωμένη βία που ανέδειξε-επέδειξε η ανθρωπότητα στο πρώτο 

μισό του προηγούμενου αιώνα, κυοφόρησε τις ακόλουθες τρεις μεγάλες ιστορικές 

ανατροπές: 

α. Σηματοδότησε το τέλος της αποικιοκρατίας, των μεγάλων (ή/και 

μικρότερων) Ευρωπαϊκών Αυτοκρατοριών του 19ου αιώνα. 

β.  Κατέστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όχι απλά ως 

Ευρωπαϊκή δύναμη, αλλά ως εκείνο τον πολιτικό δρώντα που αρχικά εξασφάλισε, 

αλλά και στη συνέχεια ανέλαβε να ρυθμίσει τη τύχη των κρατών της Γηραιάς 

Ηπείρου για τις επόμενες δεκαετίες. 

γ. Μετέτρεψε την ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ Καπιταλισμού και 

Κομμουνισμού σε πραγματική γεωστρατηγική-γεωπολιτική σύγκρουση. Αυτή 

ακριβώς η σύγκρουση, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, θα ρισκάρει ως πιθανό κέρδος 

ή απευκταία απώλεια, ολόκληρο τον κόσμο, εκ-δηλούμενη κατά περίπτωση εντός 

                                                           
ερμηνείες, και κατά συνέπεια σε πολιτική εκμετάλλευση, ο πυρήνας της Θεωρίας του Δίκαιου πολέμου 
είναι Αμφισβητήσιμος. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή υπάρχει ένα σύνολο καθολικά αποδεκτών αρχών, 
με βάση τις οποίες ορίζονται κριτήρια αξιολόγησης, από ηθική άποψη, της ενδεχόμενης χρήσης 
στρατιωτικής ισχύος. Η θεωρία συνδυάζει την ηθική αποστροφή προς τον πόλεμο με την άποψη ότι 
μερικές φορές ο πόλεμος είναι το «μη χείρον», και προσπαθεί να συλλάβει τον τρόπο με τον οποίο η 
χρήση των όπλων θα μπορούσε να περιοριστεί, να γίνει πιο ανθρώπινη, και τελικά να στραφεί προς 
το σκοπό της επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης και δικαιοσύνης. Η θεωρία διακρίνει την ηθική της 
χρήσης στρατιωτικής ισχύος σε δύο μέρη: πότε είναι σωστή η προσφυγή στα όπλα (jus ad bellum) 
και τι είναι αποδεκτό όσον αφορά στη χρήση των όπλων (jus in bello). Τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί μία τρίτη κατηγορία (jus post bellum), η οποία αναφέρεται στο δίκαιο του τερματισμού του 
πολέμου και των συνθηκών ειρήνης, καθώς επίσης και στην ποινική δίωξη των εγκληματιών του 
πολέμου» (Μαυρόπουλος 2014). 
  

4 Είναι γνωστή, εξάλλου, η φράση ή κατά το ορθότερο η χρησιμοποίηση της φράσης: «Η βία 
είναι η μαμή της Ιστορίας». (Έγκελσ 1999), δεδομένου ότι η πρωτότυπη χρήση της γίνεται για να 
(υπο)στηριχθεί το επιχείρημα ότι ο Καπιταλισμός είναι ταυτόχρονα η  γενεσιουργός αιτία αλλά και το 
αποκύημα όλων των συγκρούσεων.  
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του πλαισίου αποφάσεων που λαμβάνονται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

«παιγνίων» μετωπικής σύγκρουσης5. 

 Βρισκόμαστε στα 1948. Η Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή 

Ρωσία, η Ιταλική χερσόνησος καθώς και το μέχρι τότε κέντρο της πάλαι ποτέ 

πανίσχυρης Βρετανικής Αυτοκρατορίας, έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Εκατομμύρια 

άστεγοι περιφέρονται στα ερείπια των μέχρι πρότινος μεγαλόπρεπων 

μητροπόλεων, αναζητώντας τα μέσα μιας στοιχειώδους επιβίωσης. Ορφανά παιδιά, 

μεγαλώνουν μέσα στα κατεστραμμένα κτήρια ενώ πολλές από τις άλλοτε καθ’ όλα 

ευπρεπείς αστές του ρομαντικού μεσοπολέμου, μετατρέπονται σε ιέρειες της Ιστάρ 

προκειμένου να εξασφαλίσουν λίγη τροφή. Οι ομάδες των πυροτεχνουργών 

εργάζονται αδιάκοπα προκειμένου να εκκαθαρίσουν τις μη διαρραγείσες οβίδες, 

βλήματα και αεροπορικές βόμβες· γι’ αυτούς ο πόλεμος δεν έχει ακόμα τελειώσει 

και θα μετρήσουν εκατοντάδες θύματα μέχρι να περατωθεί το έργο τους. Στο 

νοτιοανατολικό άκρο της γηραιάς ηπείρου, η Ελλάδα έχει ήδη εδώ και δύο έτη, μετά 

τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1946, εμπλακεί στον αδερφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο 

παρατείνοντας το κράτος της βίας για δύο ακόμα χρόνια, αλλά και σηματοδοτώντας, 

δυστυχώς, την πρώτη μεταπολεμική σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μέσα 

σε αυτό το αποτρόπαιο σκηνικό του θανάτου και της φθοράς διαδραματίζονται δύο 

γεγονότα τα οποία θα καθορίσουν τις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. 

 Η πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση, βρίσκεται στο απόγειο της χερσαίας ισχύος 

της. Έχοντας πλημμυρίσει ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη με τον νικηφόρο 

Κόκκινο Στρατό της, αισθάνεται ότι τώρα είναι η κατάλληλη ιστορική στιγμή 

προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση της στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, 

αναλαμβάνοντας τα ιδεολογικά αλλά και πολιτικά ηνία της Ευρώπης. Αν και η ίδια 

έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, εντούτοις αυτό δεν την 

πτοεί, καθώς οι Ανατολικά των Ουραλίων πλουτοπαραγωγικές πηγές της καθώς και 

οι πηγές ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει είναι απλά ανεξάντλητες. Έτσι, το 

                                                           
5 «Το παίγνιο της «κότας» εκφράζει τις μετωπικές συγκρούσεις δύο ανταγωνιστών και 

περιγράφει καταστάσεις μετωπικής σύγκρουσης…Οι παίκτες έχουν δύο επιλογές: ή να επιμείνουν 
κινδυνεύοντας σημαντικά ή να υποχωρήσουν και να χάσουν…Στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων 
το παίγνιο χρησιμοποιήθηκε κατ’ εξοχήν για να περιγράψει τη σύγκρουση των δύο υπερδυνάμεων, 
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, στην κρίση της Κούβας. Έχει ειπωθεί ότι εάν οι δύο υπερδυνάμεις δεν υποχωρούσαν 
τότε μπορεί να έφθαναν σε πυρηνικό πόλεμο και το κόστος των επιλογών θα ήταν μείον ολόκληρος 
ο κόσμος» (Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση 1997). 
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Φεβρουάριο του 1948 το κομμουνιστικό κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, 

υποβοηθούμενο από τη Σοβιετική Ένωση, ανατρέπει στην Πράγα την εκλεγμένη 

κυβέρνηση της χώρας. Στη συνέχεια, οι Σοβιετικοί προχωρούν στον αποκλεισμό του 

Βερολίνου6, οι κάτοικοι του οποίου θα επιβιώσουν κατά το επόμενο έτος 

στηριζόμενοι στον ανεφοδιασμό από αέρος7, ο οποίος σχεδιάζεται και εκτελείται 

από τις (Δυτικές) Συμμαχικές δυνάμεις (Division 2012). 

 Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

(Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) καθώς και οι πάλαι ποτέ μεγάλες Ευρωπαϊκές 

δυνάμεις (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία) γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να 

κινηθούν άμεσα προκειμένου να ανακόψουν τον Σοβιετικό επεκτατισμό. Έχει 

προηγηθεί ήδη από το 1946 η περιβόητη ομιλία του Βρετανού τότε πρωθυπουργού 

Ουίνστων Τσώρτσιλ (1874-1965) στο Westminster College, στο Φούλτον του 

                                                           
6 «Την περίοδο 1948-49 oι δυτικές δυνάμεις επιχείρησαν να επιταχύνουν τη διαδικασία 

επανασύστασης ενός γερμανικού κράτους, με την ενοποίηση των τριών δυτικών ζωνών κατοχής και 
την κυκλοφορία νέου δυτικογερμανικού μάρκου. Με τον τρόπο αυτό προσδοκούσαν την άμεση 
ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας, αλλά και τη δραστική μείωση των κατοχικών εξόδων. 
Παράλληλα, απέτρεπαν τον κίνδυνο «σοβιετοποίησης» της Ευρώπης, ύστερα από το κομμουνιστικό 
πραξικόπημα της Τσεχοσλοβακίας (Φεβρουάριος 1948). Η νομισματική μεταρρύθμιση και η 
συνακόλουθη ίδρυση δυτικογερμανικού κράτους-αναχώματος στον κομμουνισμό προκάλεσαν τη 
σκληρή απάντηση της Μόσχας, σηματοδοτώντας την πρώτη σοβαρή όξυνση του Ψυχρού Πολέμου. 
Προκειμένου να επιβάλει τις απόψεις του επί του γερμανικού ζητήματος, ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ 
Στάλιν αποφάσισε τον αποκλεισμό του Βερολίνου, που αποτελούσε έναν απομονωμένο θύλακο στην 
καρδιά της σοβιετικής ζώνης. Ετσι, τον Ιούνιο του 1948 έδωσε εντολή στα σοβιετικά στρατεύματα να 
αποκλείσουν όλες τις οδικές και σιδηροδρομικές προσβάσεις προς το δυτικό Βερολίνο (24.6.1948), 
διακόπτοντας την τροφοδοσία του. Οι Σοβιετικοί διέκοψαν επίσης την παροχή φυσικού αερίου και 
ρεύματος, ώστε να οδηγήσουν την πόλη στην πλήρη ασφυξία, εφόσον απείχε 166 χιλιόμετρα από τις 
ενοποιημένες ζώνες κατοχής» (Παπαναστασίου 2012). 

7 «Η αντίδραση της Ουάσιγκτον με τη μορφή αερογέφυρας («Operation Vittles» ή «The Big 

Lift»), διάρκειας σχεδόν ενός έτους, είχε πρωτίστως τη μορφή απάντησης στις προκλήσεις της 
Μόσχας, χωρίς, ωστόσο, να οξύνει την κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απέρριψε 
την πρόταση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων, Λ. Κλέι, που πρότεινε 
τη μεταφορά εφοδίων υπό τη συνοδεία φάλαγγας τεθωρακισμένων. Μέσα σε ένα χρόνο 
πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 270.000 πτήσεις και μεταφέρθηκαν 1.830.000 τόνοι εφοδίων (63% 
κάρβουνο, 28% τρόφιμα, 9% βιομηχανικός εξοπλισμός). Συχνά πετούσαν ταυτόχρονα ακόμα και 40 
αεροσκάφη (σε πέντε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα), που προσγειώνονταν ανά τρία λεπτά στο 
Βερολίνο. Οταν τελειοποιήθηκε το δίκτυο ανεφοδιασμού (τον Απρίλιο του 1949) μεταφέρθηκαν σε μία 
μόνο ημέρα 12.940 τόνοι εφοδίων, όσο είναι το ισοδύναμο φορτίου 22 εμπορικών αμαξοστοιχιών 50 
βαγονιών. Μάλιστα, το σύνολο των ωρών πτήσης των 200 αμερικανικών, βρετανικών και γαλλικών 
μεταγωγικών, τα οποία διήνυσαν 175 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ξεπερνούσε αθροιστικά τα 35 έτη! Το 
κόστος της όλης επιχείρησης έφτασε, σύμφωνα με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, τα 200 
εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να συνυπολογιστεί η αξία των εφοδίων που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς 
ή τα λειτουργικά έξοδα των αεροδρομίων. Στην επιχείρηση ανεφοδιασμού του Βερολίνου συμμετείχαν 
57.000 άτομα, από τα οποία 76 έχασαν τη ζωή τους (31 Αμερικανοί, 40 Βρετανοί και 5 Γερμανοί)» 
(Παπαναστασίου 2012). 
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Μιζούρι, όπου έχει γίνει πρώτη φορά, τουλάχιστον από ηγέτη της Δύσης, η 

δυσοίωνη πρόβλεψη-αναφορά περί «Σιδηρούν Παραπετάσματος». Έτσι στις 17 

Μαρτίου του 1948 oι υπόψη χώρες συνυπογράφουν τη «Συμφωνία των Βρυξελλών» 

δεσμευόμενες σε μία πεντηκονταετή αμυντική συνθήκη περί αμοιβαίας βοήθειας σε 

περίπτωση που οποιοδήποτε χώρα-μέλος δεχόταν εξωτερική ένοπλη επίθεση. 

Παράλληλα, η Συμφωνία περιλαμβάνει εκτός των αμυντικών όρων και διάφορους 

άλλους οικονομικούς, εμπορικούς και συντονιστικούς όρους εφαρμογής της.  

 Η «Συμφωνία των Βρυξελλών», αν και ικανοποιούσε μία ήδη υπάρχουσα 

από την περίοδο 1941-1945 απαίτηση των ΗΠΑ τα ευρωπαϊκά κράτη να 

παραμερίσουν τις παλαιές εθνικιστικές διενέξεις τους και να συνεργαστούν, 

εντούτοις δεν έλυνε τη διαρκώς εντεινόμενη δυτικοευρωπαϊκή ανασφάλεια, καθόσον 

δεν αντιπροσώπευε ούτε εκπροσωπούσε επαρκή στρατιωτική ισχύ. Οι ΗΠΑ μέχρι 

και τα γεγονότα της Πράγας και στη συνέχεια του Βερολίνου, παρέμεναν μία πέραν 

του Ατλαντικού υπερ-δύναμη, εν πολλοίς απορροφημένη από την αγγλοσαξονική 

έλξη, όπως αυτή εκφραζόταν υπό το πρίσμα μιας απλουστευμένης θρησκευτικής 

πίστης, ενός νεότευκτου (ενίοτε φονταμενταλιστικού) προτεσταντισμού νέου (κατά 

κάποιους «αποικιακού») τύπου (Braudel 2003). Η (ιδεολογικά) «ανίερη», πλην 

άκρως απαραίτητη, στρατιωτική συμμαχία του 1941 με τους Σοβιετικούς, σε 

συνδυασμό με τη μόνιμη απαίτηση της κοινής γνώμης η οποία επιζητούσε-

απαιτούσε με το σύνθημα «bring the boys home» την επιστροφή των στρατιωτών 

στη πατρίδα τους, ήταν οι δύο βασικοί παράγοντες οι οποίοι καθήλωναν-

απομόνωναν τις ΗΠΑ, μέχρι και το 1947, στο υπερ-αιωνόβιο «Δόγμα Μονρόε»8 (02 

Δεκεμβρίου 1823). Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή σε αυτή τη, σχεδόν μονολιθική, 

στάση των ΗΠΑ, ήταν η διατύπωση του «Δόγματος Τρούμαν» (12 Μαρτίου 1947) 

το οποίο ο ομώνυμος Πρόεδρος σκιαγράφησε στο Κογκρέσο ως «η πολιτική των 

Ηνωμένων Πολιτειών για να υποστηρίξουν τους ελεύθερους λαούς που 

                                                           
8 «Οφείλουμε στο όνομα της ειλικρίνειας και των φιλικών μας σχέσεων με τις (ευρωπαϊκές) 

δυνάμεις να δηλώσουμε ότι θα θεωρήσουμε κάθε απόπειρά τους για επέκταση του συστήματός τους 
σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ημισφαιρίου ως επικίνδυνη για την ειρήνη και την ασφάλειά μας. 
Δεν έχουμε αναμειχθεί στις αποικίες και τις εξαρτημένες περιοχές καμιάς ευρωπαϊκής δύναμης και δε 
σκοπεύουμε να αναμειχθούμε. Αλλά από κοινού με τις κυβερνήσεις που δήλωσαν την ανεξαρτησία 
τους και τη διατήρησαν, μια ανεξαρτησία που με πολλή περίσκεψη και βασιζόμενοι στις αρχές του 
δικαίου την έχουμε αναγνωρίσει, δεν μπορούμε να μη θεωρήσουμε οποιαδήποτε ανάμειξη που 
στοχεύει στην καταπίεση και τον έλεγχο του πεπρωμένου τους από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δύναμη 
και με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο ως εκδήλωση μη φιλικής διάθεσης απέναντι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες» (John 2004). 
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αντιστέκονται στην προσπάθεια υποδούλωση τους από ένοπλες μειονότητες ή από 

εξωτερικές πιέσεις». 

Εν κατακλείδι, οι εξελίξεις ακολούθησαν μία γραμμική αλληλουχία: 

Διατύπωση «Δόγματος Τρούμαν» (Μάρτιος 1947)- Κατάρτιση και εφαρμογή 

«Σχεδίου Μάρσαλ» (Ιούλιος 1947)- Σύναψη «Συμφωνίας Βρυξελλών» (Μάρτιος 

1948). Τα τρία αυτά πολιτικά ορόσημα αποτέλεσαν τους πυλώνες πάνω στους 

οποίους ήρθε να επικαθήσει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, όχι χωρίς διαφωνίες, 

ενστάσεις και αμφισβήτηση, κυρίως από την πλευρά των ΗΠΑ9. Ο ελληνικός 

εμφύλιος, τα γεγονότα της Πράγας, ο αποκλεισμός του Βερολίνου, συνδυαζόμενα 

με την άοκνη εργασία του Βρετανού, τότε Υπουργού Εξωτερικών, Έρνεστ Μπέβιν 

(1881-1951), ενός εκ των ηγετικών στελεχών του Εργατικού Κόμματος, ήταν οι 

απαραίτητοι γεωπολιτικοί (αλλά και ανθρώπινοι) καταλύτες οι οποίοι, (επιτέλους), 

παραμέρισαν την Αμερικανική δυσπιστία. Έτσι στις 4 Απριλίου 1949, υπογράφεται 

στην Ουάσιγκτον η «Συνθήκη Ίδρυσης του Οργανισμού Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου» (North Atlantic Treaty Organization-ΝΑΤΟ), με την οποία επικυρώνεται 

η συμμαχία των ΗΠΑ και του Καναδά με όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής και 

Κεντρικής Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Δανία, Πορτογαλία, Ισλανδία). Προφανώς, από τη 

Συμφωνία εξαιρούνται, σε εκείνη τη φάση, οι χώρες του πρώην Άξονα (Γερμανία, 

Ιταλία), η Φασιστική Ισπανία10 του δικτάτορα στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο 

Μπααμόντε (1892-1975), η Ελλάδα στην οποία ο Εμφύλιος μαίνεται, θέτοντας υπό 

διακύβευση (ή αμφισβήτηση, ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική ερμηνεία ή 

κομματική προσέγγιση) το πολιτικό αλλά και ιστορικό μέλλον της χώρας καθώς και 

οι χώρες που ήδη από τη «Διάσκεψη της Γιάλτας» (4-11 Φεβρουαρίου 1945)11, έστω 

                                                           
9 «In spite of general agreement on the concept behind the treaty, it took several months to 

work out the exact terms. The U.S. Congress had embraced the pursuit of the international alliance, 

but it remained concerned about the wording of the treaty» (State 2016). 

 
10 «Η κυβέρνηση του δικτάτορα Φράνκο αναρριχήθηκε στην εξουσία με ιταλική και γερμανική 

παρέμβαση και υποστήριξη. Η Ισπανία, η οποία υπέφερε από τις συνέπειες του εμφυλίου που 
τελείωσε πρόσφατα, δε διέθετε πόρους για συμμετοχή σε πόλεμο. Παρά την ουδετερότητά του το 
καθεστώς του Φράγκο απέστειλε εθελοντές για να πολεμήσουν στο πλευρό των Γερμανών εναντίον 
της Σοβιετικής Ένωσης. Καθώς όμως οι Σύμμαχοι διαφαίνονταν νικητές, το καθεστώς έσπευσε να 
δηλώσει ουδετερότητα τον Ιούλιο του 1943» (Ζαχαρίου 2014). 
 

11 Καθώς ο Β΄ΠΠ όδευε προς το τέλος του (κατά την περίοδο σύγκλησης της Διάσκεψης, ο 

Κόκκινος Στρατός απείχε μόλις 100 χιλιόμετρα από το Βερολίνο), «οι τρείς μεγάλοι» (Ρούσβελτ, 
Τσώρτσιλ, Στάλιν), έπρεπε να συμφωνήσουν πάνω στο τρόπο «επανίδρυσης» των Κρατών της 
καταστραμμένης Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης (καθώς και της επόμενης του Πότσδαμ 
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και άτυπα, είχαν περιέλθει στη Σοβιετική σφαίρα επιρροής. Επιπρόσθετα, στη 

Συμφωνία δεν συμμετέχουν οι χώρες εκείνες οι οποίες με τον ένα ή άλλο τρόπο 

είχαν διατηρήσει ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ (Ελβετία, Σουηδία, 

Τουρκία) (Ζαχαρίου 2014). 

Στο σημείο αυτό, αξιοπρόσεχτο είναι (και ενδεχομένως χρήζει χειρισμού-

διερεύνησης σε υψηλότερο επίπεδο) το γεγονός ότι με το άρθρο 6 της Συνθήκης, 

όπως αυτή επίσημα μεταφράζεται στα ελληνικά στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ (T. N. 

Treaty, http://www.nato.int 2008), ως πεδίο εφαρμογής της συμπεριλαμβάνονται και 

τα εδάφη της Τουρκίας. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

«Προς τον σκοπόν της εφαρμογής του άρθρου 5, η ένοπλος επίθεσις εναντίον 

ενός ή πλειόνων Μερών λογίζεται ότι περιλαμβάνει ένοπλον επίθεσιν: 

 εναντίον του εδάφους οιουδήποτε των Μερών εν Ευρώπη ή Βορείω Αμερική, 

εναντίον των Αλγερινών Νομών της Γαλλίας2, εναντίον του εδάφους της 

Τουρκίας ή εναντίον των νήσων υπό την δικαιοδοσία οιουδήποτε των Μερών 

εν τη περιοχή του Βορείου Ατλαντικού βορείως του Τροπικού του Καρκίνου. 

 εναντίον των δυνάμεων, πλοίων ή αεροσκαφών αυτών ή οιασδήποτε άλλης 

περιοχής εν Ευρώπη ένθα δυνάμεις κατοχής οιοδήποτε των Μερών ήσαν 

στρατοπεδεμέναι κατά την χρονολογίαν ότι η Συνθήκη ετέθη εν ισχύι ή της 

Μεσογείου ή της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού βορείως του Τροπικού του 

Καρκίνου». 

Την ίδια ώρα, το πρωτότυπο κείμενο του άρθρου 6, όπως ομοίως 

παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 

2016), αναφέρει τα εξής: 

«For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties 

is deemed to include an armed attack: 

                                                           
τον Ιούλιο του ιδίου έτους) παραμένουν αντιφατικά έως αμφίσημα μέχρι και σήμερα, καθόσον ο 
Στάλιν δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναφορικά με το μέλλον 
της Πολωνίας-Γιουγκοσλαβίας, ενώ ο Ψυχρός Πόλεμος που διαδέχθηκε τον Β’ ΠΠ, καθόρισε τις 
μετέπειτα γεωστρατηγικές εξελίξεις.  
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 on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the 

Algerian Departments of France, on the territory of or on the Islands under 

the jurisdiction of any of the Parties in the North Atlantic area north of the 

Tropic of Cancer;  

 on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these 

territories or any other area in Europe in which occupation forces of any of 

the Parties were stationed on the date when the Treaty entered into force or 

the Mediterranean Sea or the North Atlantic area north of the Tropic of 

Cancer». 

Η ανωτέρω ασυμφωνία μεταξύ πρωτότυπου κειμένου και ελληνικής 

μετάφρασης αυτού, στην επίσημη ιστοσελίδα της Συμμαχίας, καταδεικνύει την 

ύπαρξη πολλαπλών γεωστρατηγικών, γεωπολιτικών και ενίοτε απροσδιόριστων 

συμφερόντων, τα οποία κινούνται στο περιθώριο των Διεθνών Σχέσεων, χωρίς σε 

όλες τις περιπτώσεις αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους επίσημους-αρμόδιους 

κρατικούς φορείς. Τα εδάφη της Τουρκίας, αν και καλύπτουν το Ευρασιατικό 

υπογάστριο και συνορεύουν με το νότιο τμήμα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, δε θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία, καθόσον η υπόψη χώρα (όπως και 

η Ελλάδα) προσχώρησαν σε αυτή με το «Πρωτόκολλο του Λονδίνου» στις 22 

Οκτωβρίου 1951. 

2. Ο Ρόλος του ΝΑΤΟ-Το πολιτικό και Συνταγματικό ζήτημα του 

«αυτοματισμού» του άρθρου «5» 

 Το «κέντρο βάρους» της «Συνθήκης της Ουάσιγκτον», διατυπώνεται με το 

άρθρο 5 αυτής, το οποίο καθορίζει τα εξής: 

 «The Parties agree that an armed attack against one or more of them in 

Europe or North America shall be considered an attack against them all and 

consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in 

exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 

of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by 

taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it 

deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the 

security of the North Atlantic area. Any such armed attack and all measures taken 
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as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such 

measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures 

necessary to restore and maintain international peace and security» (T. N. Treaty, 

The North Atlantic Treaty 2016)12. 

 Η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, κατ’ ελάχιστο, αντανακλά τόσο το 

έντονο κλίμα ανασφάλειας των συμβαλλόμενων ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία 

επιζητούν τη συλλογική κήρυξη πολέμου από το σύνολο των συμμετεχόντων 

κρατών εναντίον εκείνης της χώρας που επιτίθεται σε χώρα μέλος του Οργανισμού, 

όσο και τη μη επιθυμία των ΗΠΑ να δεσμευτούν «a priori» σε μια τέτοια 

ανταποδοτική πολεμική ενέργεια. Με άλλα λόγια, η αξιοπιστία της Συμμαχίας, μέσω 

του συγκεκριμένου άρθρου, εδράζεται περισσότερο στη πολιτική και λιγότερο στη 

νομική (πλέον) δέσμευση13 που αναλαμβάνουν οι χώρες-μέλη της Συνθήκης, να 

αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη επίθεση σε μία από αυτές (προερχόμενη από χώρα 

εκτός Συμφωνίας) ως επίθεση σε ολόκληρη τη Συμμαχία. 

 Το άρθρο 5 της Συνθήκης ουσιαστικά καταργεί των «αυτοματισμό» του 

άρθρου 4 της «Συμφωνίας των Βρυξελλών»14, με το οποίο (υπερ)εξασφαλιζόταν ο 

συνασπισμός των κρατών-μελών της σε θέματα συλλογικής αντιμετώπισης του 

πολεμικού φαινομένου στη Γηραιά ήπειρο. Το αντίθετο, δε θα ήταν, εξάλλου, δυνατό 

να γίνει αποδεκτό από την πλευρά των ΗΠΑ καθόσον, το Σύνταγμα τους με το 

άρθρο 8 καθορίζει ως αρμόδιο όργανο για την οργάνωση ενόπλων δυνάμεων, 

                                                           
12 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή πλειόνων εξ 

αυτών εν Ευρώπη ή Βορείω Αμερική θέλει θεωρηθεί επίθεσις εναντίον απάντων και, συνεπώς, 
συμφωνούν ότι, εν περιπτώσει τοιαύτης ενόπλου επιθέσεως, έκαστον εξ αυτών, εν τη ασκήσει του 
υπό του άρθρου 51 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνωριζομένου δικαιώματος της ατομικής 
ή συλλογικής αυτοαμύνης, θα συν-δράμη τα υφιστάμενα την επίθεσιν εν ή πλείονα Μέρη δια της 
αμέσου λήψεως, τόσον ατομικώς όσον και από συμφώνου μετά των ετέρων Μερών, των μέτρων άτινα 
θεωρεί αναγκαία περιλαμβανομένης της χρήσεως ενόπλου βίας προς αποκατάστασιν και διατήρησιν 
της ασφαλείας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού. Πάσα τοιαύτη ένοπλος επίθεσις ως και παν 
μέτρον λαμβανόμενον συνεπεία ταύτης θα φέρονται αμέσως εις γνώσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Τα μέτρα ταύτα θα λήξουν όταν το Συμβούλιον Ασφαλείας θα έχη λάβει τα αναγκαία μέτρα προς 
αποκατάστασιν και διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας» (T. N. Treaty, http://www.nato.int 
2008). 

13 Εκτενέστερη ανάλυση αναφορικά με τις πηγές Διεθνούς Δικαίου, γίνεται στη συνέχεια της 
μελέτης («Νομική Πλαισίωση»). 

 
14  «If any of the High Contracting Parties should be the object of an armed attack in Europe, 

the other High Contracting Parties will, in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter 
of the United Nations, afford the Party so attacked all the military and other aid and assistance in 
their power» (T. B. Treaty 2009). 
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συμπεριλαμβανομένης και της εθνοφρουράς, καθώς και για τη κήρυξη πολέμου, το 

Κογκρέσο και όχι την εκάστοτε κυβέρνηση (States 2016)15. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε τη δυσφορία των Δυτικοευρωπαίων, οι οποίοι είχαν ήδη δεχθεί να 

υπερβούν σε σημαντικό βαθμό τις ενδο-διακρατικές τους διαφορές και οι οποίοι 

θεωρούσαν ότι εν τέλει παρά την ύπαρξη της Συνθήκης, εξακολουθούσε να 

ελλοχεύει ο κίνδυνος της «εγκατάλειψης» από τους πέραν του Ατλαντικού 

Συμμάχους τους, σε περίπτωση που η Μόσχα αποφάσιζε να επιτεθεί 

(Χατζηβασιλείου 2012). 

 Μέσα λοιπόν από το υπόψη άρθρο αλλά κυρίως από τις πολιτικές 

προεκτάσεις αυτού, σκιαγραφείται ο ρόλος που προσδίδει η Συμμαχία στην ίδια της 

την υπόσταση, ήδη από την ίδρυσή της. Στο ίδιο πλαίσιο, θα μπορούσε 

ενδεχομένως να υποστηριχθεί ότι η σύσταση του ΝΑΤΟ, ήταν μία προσωρινή 

πολιτική επιλογή των ΗΠΑ, γεγονός το οποίο εν μέρει τεκμαίρεται από τρεις 

ενδείξεις: 

 α. Το άρθρο 12 καθορίζει ένα χρονικό όριο δεκαετίας στο πέρας του 

οποίου η Συνθήκη μπορεί να επανεξεταστεί16, εφόσον κάποια χώρα-μέλος θέσει 

τέτοιο θέμα. 

                                                           

15 «The Congress shall have Power to lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, 

to pay the Debts and provide for the common Defense and general Welfare of the United States; but 
all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States; 

…To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on 
Land and Water; To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be 
for a longer Term than two Years; To provide and maintain a Navy; To make Rules for the 
Government and Regulation of the land and naval Forces; To provide for calling forth the Militia to 
execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions; To provide for 
organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be 
employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment 
of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by 
Congress…». 

16 «After the Treaty has been in force for ten years, or at any time thereafter, the Parties 
shall, if any of them so requests, consult together for the purpose of reviewing the Treaty, having 
regard for the factors then affecting peace and security in the North Atlantic area, including the 
development of universal as well as regional arrangements under the Charter of the United Nations 
for the maintenance of international peace and security» (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 
2016).  (T. N. Treaty, http://www.nato.int 2008). 
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 β. Το άρθρο 13 δημιουργεί συνθήκες για κατ’ επιλογή αποδέσμευση 

οποιασδήποτε χώρας-μέλους, μετά την παρέλευση εικοσαετίας, εφόσον η ίδια το 

επιθυμήσει17. 

 γ. Μέχρι το 1950 η Συμμαχία διατηρούσε σε επιφυλακή μικρές 

στρατιωτικές δυνάμεις (κυρίως δυνάμεις κατοχής), οι οποίες λειτουργούσαν στη 

βάση τους αποτρεπτικά έναντι της Σοβιετικής Ένωσης, μιας και συμπεριλάμβαναν 

ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, ως στρατεύματα προκαλύψεως του λεγόμενου 

Κεντρικού Μετώπου, σε μία ενδεχόμενη επίθεση του Κόκκινου Στρατού 

(Χατζηβασιλείου 2012), εναντίον της Κεντρικής Ευρώπης. Ιστορικά, ο Πόλεμος της 

Κορέας (1950-1953) ήταν το σημείο καμπής18, το οποίο προσέδωσε στη Συμμαχία 

τον έντονα στρατιωτικό της χαρακτήρα, ο οποίος θα την ακολουθήσει καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, ο ρόλος του ΝΑΤΟ, ήδη από την ίδρυσή του, ενώ είναι 

πρώτιστα στρατιωτικός και ακολούθως πολιτικός, αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει 

σαφής διαχωρισμός για τη μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη, αν και 

συνήθως η διαφοροποίηση αυτή επικεντρώνεται στο κομβικό σημείο της λήξης του 

Ψυχρού Πολέμου19. Η ιστορική συγκυρία, το ενίοτε παράδοξο των ανθρώπινων 

                                                           
17 «After the Treaty has been in force for twenty years, any Party may cease to be a Party 

one year after its notice of denunciation has been given to the Government of the United States of 
America, which will inform the Governments of the other Parties of the deposit of each notice of 

denunciation» (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 2016).  (T. N. Treaty, http://www.nato.int 2008). 
 
18 «Ο πόλεμος της Κορέας το 1950 ήταν ένα κομβικό σημείο για το ΝΑΤΟ διότι ο κίνδυνος 

μιας Σοβιετικής απειλής έφερε στην επιφάνεια καινούργια ζητήματα όπως μια κοινή αμυντική πολιτική 
η οποία τελικά υιοθετήθηκε το 1952 στο Συνέδριο της Λισσαβόνας. Εκεί οι Σύμμαχοι αποφάσισαν την 
αύξηση του «Νατοϊκού» στρατού από 35 σε 95 μεραρχίες επί του συνόλου των κρατών μελών. Επίσης 
στο Συνέδριο της Λισσαβόνας δημιουργήθηκε η θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ την οποία 
κατέλαβε ο Βρετανός Hastings Ismay» (Μαρκαντωνάτος 2016). 

 
19 «Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το σύνολο των ιδιοτήτων και των γνωρισμάτων που 

καθόριζαν την λειτουργία του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, μεταβλήθηκε ριζικά. Αν και 
η πρωτοκαθεδρία του άρθρου 5 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ουάσιγκτον περί συλλογικής άμυνας 
παρέμεινε θεωρητικά αμετάβλητη, το ΝΑΤΟ ανέλαβε νέους ρόλους και νέες υποχρεώσεις, διεύρυνε 
την σύνθεση του και δημιούργησε ένα δίκτυο εταιρικών σχέσεων με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση 
της παγκόσμιας ασφάλειας. Η δραστική αυτή μεταβολή του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη του 
ΝΑΤΟ συντονίζονται και συνεργάζονται σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πολιτικών και 
στρατιωτικών τους δυνατοτήτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας, 
ώθησε την συμμαχία, παρά τα ετερόκλιτα συμφέροντα των κρατών-μελών της, αφενός να μην 
διατηρήσει την σημασία της ως κύριος αμυντικός Οργανισμός, αφετέρου να αποτρέψει να τεθεί σε 
αμφισβήτηση η χρησιμότητα του ρόλου που διαδραματίζει στο γενικό πλαίσιο της Ευρώ-Ατλαντικής 
σχέσης και της ασφάλειας του Ευρωπαϊκού χώρου» (Μαρκαντωνάτος 2016).  

 



- 17 - 
  

./. 

αποφάσεων, οι ανέκδοτες συμφωνίες στα περιθώρια των συσκέψεων, η ίδια η κατά 

εποχή αυτό-τροφοδοτούμενη δομή του άναρχου διεθνούς συστήματος, συχνά μέσα 

από σκοτεινές διαδικασίες πολιτικών αναδράσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, είναι 

τα στοιχεία εκείνα που κατά εποχή προσδιορίζουν το ρόλο της Συμμαχίας. Την ίδια 

ώρα η Συμμαχία, ακολουθεί μία διαρκώς μεταβαλλόμενη-δυναμική προσέγγιση του 

ιστορικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων της. Έτσι το 2004: «Ο Οργανισμός 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) δίνει υπόσταση στον διατλαντικό δεσμό που 

συνδέει την Ευρώπη με την Βόρεια Αμερική σε μια μοναδική συμμαχία άμυνας και 

ασφάλειας. Ο θεμελιώδης και διαρκής σκοπός του ΝΑΤΟ, που διατυπώνεται στην 

Συνθήκη της Ουάσιγκτον, είναι το να διαφυλάσσει την ελευθερία και την ασφάλεια 

όλων των μελών του με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Για τον σκοπό αυτό, το ΝΑΤΟ 

πρόσφερε στην συλλογική ασφάλεια των μελών του από τότε που ιδρύθηκε το 1949. 

Επίσης λειτούργησε ως ένα ουσιώδες φόρουμ για διαβούλευση πάνω στα θέματα 

ασφαλείας που ενδιέφεραν τα μέλη του, και ως βασικός πυλώνας της ειρήνης και της 

σταθερότητας στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η 

Συμμαχία ανέλαβε νέα θεμελιώδη καθήκοντα, συμπεριλαμβάνοντας την οικοδόμηση 

συνεταιρισμών ασφαλείας με δημοκρατίες από ολόκληρη την Ευρώπη, έως τον 

Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Αντιδρώντας στις αλλαγές του συνολικού 

περιβάλλοντος ασφαλείας, η Συμμαχία ανέλαβε επιπρόσθετες ευθύνες. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η αντιμετώπιση τόσο της αστάθειας που προκαλείται από 

περιφερειακές και εθνικές συγκρούσεις εντός της Ευρώπης όσο και των απειλών 

που προέρχονται έξω από τα όρια του Ευρω-Ατλαντικού χώρου» (NATO Public 

Diplomacy Division 2004). 

 Σε χρόνο μικρότερο, όμως, από δέκα χρόνια από τη διατύπωση της 

παραπάνω θέσης, η νέα προσέγγιση που δίδει η Συμμαχία στο χαρακτήρα και τον 

ρόλο της διατυπώνεται ως εξής: «It is often said that the North Atlantic Treaty 

Organization was founded in response to the threat posed by the Soviet Union. This 

is only partially true. In fact, the Alliance’s creation was part of a broader effort to 

serve three purposes: deterring Soviet expansionism, forbidding the revival of 

nationalist militarism in Europe through a strong North American presence on the 

continent, and encouraging European political integration» (NATO Public Diplomacy 

Division 2012). 
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 Προφανώς, η πρώτη διατύπωση του 2004 είναι επηρεασμένη τόσο από τα 

γεγονότα της 9/11 όσο και από τη μαζική (όσο και οικονομικά αμφίσημη έως 

καταστρεπτική) επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των  ετών 2002-2004. Το 2012, 

όμως, ενώ η Ευρωπαϊκή-οικονομική ενοποίηση είναι, πλέον, αναγνωρισμένο 

πολιτικοοικονομικό γεγονός, η Συμμαχία, έστω και συγκεκαλυμμένα, επαναφέρει 

στο προσκήνιο (και) το στρατιωτικό σκέλος της, μέσω της υπενθύμισης της 

πολιτικής ανάσχεσης του σοβιετικού επεκτατισμού, των πρώτων χρόνων ίδρυσής 

της. Τα γεγονότα της Οτσετίας και της Ουκρανίας, τα οποία ουσιαστικά 

σηματοδότησαν τη  σταδιακή επανεμφάνιση της Ρωσίας στο γεωπολιτικό lobby των 

μεγάλων δυνάμεων, ήταν αρκετά για να λειτουργήσουν ως (προ)απαίτηση 

«υπενθύμισης» εναντίον κάθε πιθανού αντιπάλου, τόσο των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων των ΗΠΑ («strong North American presence on the continent»), όσο 

και της υπάρχουσας, πλέον, ενιαίας (;) Ευρωπαϊκής-πολιτικής αντιμετώπισης 

(«European political integration»), η οποία εξέλειπε το 1949. 

 Εν κατακλείδι, αν και έχει διέλθει χρόνος άνω του μισού αιώνα από την 

ίδρυση της Συμμαχίας, ο ρόλος της μπορεί να συνοψιστεί στην ιστορική (όσο και 

ανέκδοτη φράση), ότι το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε «για να κρατήσει τις ΗΠΑ μέσα (στην 

Ευρώπη), την Ρωσία έξω και την Γερμανία κάτω»20.  Το ερώτημα, βέβαια, που 

γεννάται είναι, ποιο είναι το μέλλον και οι προοπτική της Συμμαχίας, μετά τη λήξη 

του Ψυχρού Πολέμου, ο οποίος μπορεί και να χαρακτηριστεί ως μία σταθερή 

πλατφόρμα ανάμεσα σε δύο ιστορικά αντίπαλες ιδεολογίες, η οποία εντούτοις 

χρησίμευσε στη διατήρηση της παγκόσμιας συνοχής (Παρίσης 2010). Στο πλαίσιο 

αυτό, καλό θα είναι να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη, όσο και αν αυτό συχνά 

αποδεικνύεται από μικροπολιτικά επιλήψιμο έως και εθνικά επώδυνο, το γνωστό 

ιστορικό αξίωμα21 ότι «στο Διεθνές Σύστημα δεν υπάρχουν μόνιμοι σύμμαχοι παρά 

μόνον μόνιμα συμφέροντα». 

 

                                                           
20  Η φράση αποδίδεται στο Λόρδο Hastings Ismay (1887-1965), πρώτο Γενικό Γραμματέα 

του ΝΑΤΟ (1952-1957). 

 
21 Ειπώθηκε από τον Ερρίκο Ιωάννη Τεμπλ, γνωστότερο ως Πάλμερστον (1784-1865) ο 

οποίος υπήρξε ήταν ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και ένας 
από τους φανατικότερους θιασώτες της ιδέας της αγγλικής υπερηγεμονίας του κόσμου. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/1784
http://el.wikipedia.org/wiki/1865


- 19 - 
  

./. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

          «Ratio legis est anima legis». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ 

1. Βασικές Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου 

 Τα «Kράτη»22 ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες, σχηματίζουν τόσο λόγω της 

αναγκαστικής συμβίωσης τους αλλά κυρίως εξαιτίας των πολυσχιδών 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, μία «de facto» κοινωνία, την επονομαζόμενη 

«Διεθνή Κοινωνία ή Κοινότητα»23 (Σκαλτσάς 1992). 

Εξεταζόμενο υπό το πρίσμα του κλασικού ή πολιτικού ρεαλισμού το διεθνές 

σύστημα είναι «άναρχο» και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι και ανταγωνιστικό 

(Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2010).  Στο ίδιο πλαίσιο, τα κράτη 

είναι οι πιο σημαντικοί (και για κάποιους οι μοναδικοί) παράγοντες του διεθνούς 

συστήματος, ενώ ταυτόχρονα, από νομικής πλευράς, όλα τα κράτη θεωρούνται 

«ισότιμα»24 και δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής του γνωστού τίτλου της Ρωμαϊκής 

                                                           
22 Σε ολόκληρη την παρούσα εργασία, όλες οι αναφορές σε «Κράτος», «Κράτη» ή «Κυρίαρχα 

Κράτη», αφορούν «στην αντικειμενική έννοια η οποία χαρακτηρίζει μία πολιτική μονάδα που ορίζεται 
με βάση την εδαφική επικράτεια, τον πληθυσμό και την αυτόνομη κυβέρνηση και η οποία ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο σε όλη την επικράτειά της και σε όλο τον πληθυσμό της ανεξάρτητα από την 
εθνική ομοιογένεια ή ετερογένεια». Επιπλέον, εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, προϋπόθεση 
για την ύπαρξη ενός «Κράτους», είναι τόσο η προθυμία και η δυνατότητα εκ μέρους του να σεβαστεί 
τις διεθνείς υποχρεώσεις του, όσο και η «de jure»αναγνώρισή του από τα λοιπά μέλη της διεθνούς 
κοινότητας, μέσω της οποίας του αναγνωρίζεται μία αποδείξιμη νομική ύπαρξη (Κουλουμπής, 
Διεθνείς Σχέσεις 1995). 
 

23 Κομβικά σημεία στην εξέλιξη των Διεθνών Σχέσεων και στην δημιουργία αυτού που 
σήμερα ονομάζουμε Διεθνή Κοινότητα, ήταν (κατά χρονολογική σειρά) τα εξής: α) Η συνθήκη της 
Βεστφαλίας (1648), β) Το συνέδριο της Βιέννης (1815), γ) Το συνέδριο του Παρισίου (1856), δ) Η 
συνθήκη των Βερσαλλιών (1919) και τέλος ε) η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1945).                                      

24  Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο αφορά στις σχέσεις μεταξύ των Κρατών της Διεθνούς 

Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτής, το «Κράτος», θεωρείται κυρίαρχο, επειδή ακριβώς  υπάγεται στο 
Διεθνές Δίκαιο το οποίο του εξασφαλίζει εδαφική ακεραιότητα, ισότητα, τήρηση των 
συμπεφωνημένων, μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και, τέλος, δυνατότητα μεταβολής των 
διαδικασιών και των ουσιαστικών κανόνων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις. Συνακόλουθα, το 
«Κυρίαρχο Κράτος», δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο φορέα πλην του εαυτού του και είναι το μόνο 
που έχει την «αρμοδιότητα της αρμοδιότητας» (Λιόνας 2011). 
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Συγκλήτου «Primus inter pares»25. Εντούτοις, καθίσταται προφανές, ότι η κοινή 

συμβίωση προϋποθέτει κατ’ ελάχιστο την ύπαρξη κοινά αποδεκτών κανόνων. Οι 

κανόνες αυτοί, αφενός ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, αφετέρου 

οριοθετούν με δεσμευτικό τρόπο τη δικαιοδοσία των νόμων, στους οποίους τα κράτη 

θα υπόκεινται κατά τις διάφορες ενέργειές τους. 

Μέσα από αυτό το γενικό πλαίσιο τεκμαίρεται ο ορισμός του Δημόσιου 

Διεθνούς Δικαίου26, ως «το σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν αποκλειστικά 

τις σχέσεις των Κρατών ή/και των Διεθνών Οργανισμών» (Σκαλτσάς 1992). Ο 

ανωτέρω ορισμός ανταποκρίνεται στο σχήμα του γενικά επονομαζόμενου ως 

«θετικό δίκαιο», δεδομένου ότι ισχύει σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώ κύριο 

γνώρισμά του είναι ο δογματικός χαρακτήρας του (Χριστοφιλόπουλος 1998).  

Κομβικά σημεία στην καθιέρωση μιας ελάχιστης μορφής νομοθετικής και 

δικαστικής εξουσίας αναφορικά με το Διεθνές Δίκαιο, είναι τα εξής: 

 α.  Η ίδρυση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σε εκτέλεση του 

Κεφάλαιου ΙΔ’ (άρθρα 92-96) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου οι 

αποφάσεις θεωρούνται «υποχρεωτικές», ενώ οι γνωμοδοτήσεις «μη δεσμευτικές». 

Επιπλέον, για να παραπεμφθεί μία διακρατική διαφωνία σε αυτό, προηγείται η από 

κοινού συναίνεση των εμπλεκομένων αντιδίκων κρατών για διευθέτηση της 

υπόθεσης και αποδοχή των αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η εξέταση και εκδίκαση των 

υποθέσεων γίνεται «ad hoc», ενώ προηγούμενες τυχόν παραπλήσιες αποφάσεις 

                                                           
25 «Πρώτος μεταξύ ίσων»: Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, η Σύγκλητος 

απένειμε τον τιμητικό τίτλο του «princeps senatus» στο μέλος εκείνο το οποίο θεωρούσε ότι 
συγκέντρωνε τον απόλυτο σεβασμό των υπολοίπων μελών και το οποίο εξέφραζε με την ζωή και τα 
έργα του, τα ιδανικά του πολιτεύματος. Ο τίτλος δεν απέδιδε κάποιες επιπλέον εξουσίες στον 
φέροντα, περάν του τιμητικού δικαιώματος να λαμβάνει πρώτος τον λόγο κατά τις συνεδριάσεις της 

συγκλήτου. Με τον όρο «Ρωμαϊκή Δημοκρατία» (Λατιν.: «Res publica Romanorum») εννοούμε εκείνη 

την περίοδο της ρωμαϊκής ιστορίας κατά την οποία οι Ρωμαίοι εκδιώκοντας τον τελευταίο βασιλιά 
τους τον Ετρούσκο Λεύκιο Ταρκύνιο, εγκαθίδρυσαν παράλληλα το πολίτευμα της «res publica». Η 
περίοδος αυτή της δημοκρατίας, ή ρεπουμπλικανική περίοδος ξεκινά με την εκθρόνιση του 
τελευταίου Ετρούσκου βασιλιά της Ρώμης, του Ταρκύνιου του Υπερήφανου («Tarquinius 
Superbus»), το 509 π.Χ. και τελειώνει με την επικράτηση του Οκταβιανού επί του Μάρκου Αντώνιου 
στη ναυμαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ 
 

26 Ο δεύτερος μεγάλος κλάδος του Διεθνούς Δικαίου, είναι το «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο», το 
οποίο αφορά στα άτομα (υπηκόους) των διαφόρων κρατών και το οποίο ρυθμίζει την δικαιοδοσία 
των νόμων στους οποίους αυτοί υπόκεινται για ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, στις οποίες 
εμπλέκονται οι εσωτερικές νομοθεσίες διαφορετικών κρατών (Σκαλτσάς 1992). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Princeps_senatus
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
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του ιδίου δικαστηρίου δεν συνιστούν «νομικό προηγούμενο» και δεν καθίστανται 

δεσμευτικές.  

β.  Η υπογραφή της Σύμβασης της Βιέννης (1969), η οποία τέθηκε σε 

ισχύ το 1980. Η Συνθήκη αυτή ρυθμίζει το πώς καταρτίζεται, τροποποιείται και 

λύεται μια διεθνής συνθήκη, πώς ερμηνεύονται οι όροι της, πώς προσχωρούν τρίτα 

κράτη σε αυτήν κλπ. Ως διεθνής συνθήκη η ίδια, δεσμεύει και αυτή μόνο τα κράτη 

τα οποία την έχουν συνυπογράψει (Κουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις 1995). 

Εντούτοις, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, παρά τα προαναφερθέντα σπουδαία 

βήματα που έχουν γίνει, παραμένει γενικά ασαφές και αβέβαιο ως προς τη φύση και 

τον νομικό χαρακτήρα των κανόνων του. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται εξαιτίας 

του γεγονότος ότι, παρά τον δογματικό χαρακτήρα του, γενικά στερείται 

νομοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας. Εντούτοις αυτή η υστέρηση, με 

ιδιαίτερη έμφαση αυτή της απουσίας εκτελεστικής εξουσίας, ή διαφορετικά η έλλειψη 

κυρωτικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, δεν στερεί το νομικό χαρακτήρα του 

Δικαίου. Το ανωτέρω ισχύει, στη βάση της ύπαρξης κοινής συνείδησης μεταξύ των 

συμβαλλομένων/συνομολογούμενων Κρατών-μερών περί της νομικής 

υποχρεωτικότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, υπερισχύει η αρχή του «Opinio 

juris sive Necessitatis» (David 2001), κατά την κρατούσα έννοια του οποίου, το 

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, είναι εντέλει «Δίκαιο» (Σκαλτσάς 1992). Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η επιβολή διεθνών κυρώσεων (με συνηθέστερη την 

επιβολή εμπορικού αποκλεισμού, ή αλλιώς «εμπάργκο»), είναι μία ειρηνική μέθοδος 

άσκησης πίεσης, η οποία δεν εδράζεται σε νομικά/θεσμικά κείμενα ή διεθνείς 

συνθήκες. Στη βάση της αποτελεί μία πολιτική απόφαση η οποία λαμβάνεται σε 

επίπεδο κρατών μεμονωμένα (για παράδειγμα η επιβολή εμπορικού αποκλεισμού 

της FYROM, τo 1994 από την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου), ή συνασπισμών 

κρατών (Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίος Ρωσίας με αφορμή τα γεγονότα της 

Ουκρανίας) ή ακόμα και στον Ο.Η.Ε (Εμπάργκο ΗΠΑ κατά Κούβας). Προφανώς, οι 

κυρώσεις αυτές δεν έχουν τη νομική έννοια του κυρωτικού κανόνα δικαίου και επί 

της ουσίας είναι το αποτέλεσμα συνομολόγησης μίας κοινής κρατικής ή διακρατικής 

πολιτικής απόφασης και θέσης. 
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2. Πηγές Διεθνούς Δικαίου 

Το θέμα της προέλευσης ή διαφορετικά των πηγών του Διεθνούς Δικαίου 

απασχόλησε επί μακρόν την παγκόσμια κοινότητα. Εν συντομία, το Διεθνές Δίκαιο 

«θεσπίζεται και διαμορφώνεται κατά βάση από τη βούληση των κρατών» (Ζάικος 

2014).  Εντούτοις, από ιδρύσεως του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, {παρά το 

γεγονός ότι το ίδιο εξετάζει μεμονωμένα και ανεξάρτητα την κάθε περίπτωση χωρίς 

να υφίσταται η έννοια του «νομικού προηγούμενου», τουλάχιστον με τη δεσμευτική 

μορφή του, όπως απαντάται σε χώρες των οποίων το νομικό σύστημα βασίζεται 

στο επονομαζόμενο «common law» (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)}, με το άρθρο 38 του 

καταστατικού λειτουργίας του αναγνωρίστηκαν «θεσμικά» οι εξής πηγές Διεθνούς 

Δικαίου (Κουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις 1995): 

1. Oι διεθνείς συμβάσεις (συνθήκες) είτε γενικές είτε ειδικές οι οποίες 

καθιερώνουν κανόνες, οι οποίοι είναι κοινά και ρητά αποδεκτοί από τα κράτη που 

αντιδικούν. 

2. Τα διεθνή έθιμα, ως απόδειξη μιας γενικότερης πρακτικής που 

αναγνωρίζεται από τον νόμο27. 

3. Οι γενικές αρχές του δικαίου που αναγνωρίζονται από τα πολιτισμένα 

κράτη. 

4. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 59 του καταστατικού28, 

τυχόν δικαστικές αποφάσεις και διδασκαλίες/γνωμοδοτήσεις επιφανών 

διεθνολόγων ως επικουρικά και όχι δεσμευτικά μέσα για τον καθορισμό κανόνων 

δικαίου. 

                                                           
27 Στην νομική αντίληψη, το «έθιμο» σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος συμπεριφοράς 

είναι υποχρεωτικός και κοινά αποδεκτός. Βαθμιαία, το έθιμο έδωσε τη θέση του στο δίκαιο. Κατόπιν, 
το έθιμο «εξαφανίστηκε» στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών. Στο διεθνές δίκαιο, όμως, το έθιμο 
κατέχει περίοπτη θέση. Το «διεθνές έθιμο» ήταν το πρώτο μοντέλο που διαμόρφωσε την 
οργανωμένη συμπεριφορά μεταξύ των κρατών. Είναι μία πρακτική που έγινε ομοιόμορφη 
επαναληπτικά από μία πλειοψηφία κρατών που θεωρείται υποχρεωτική και παράγει έννομες 
συνέπειες. Το διεθνές έθιμο είναι αέναο, δεν ανήκει στο παρελθόν. Η μία συνθήκη μετά την άλλη 
οδηγεί στο έθιμο, το οποίο με τη σειρά του μετακωδικοποιείται σε συνθήκη/σύμβαση. Κάθε συνθήκη 
ρυθμίζει ένα αντικείμενο. Αν αυτό επαναλαμβάνεται σε μία σειρά από άλλες συνθήκες, τότε μπορεί 
να καταλήξει σε έθιμο. Το έθιμο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα κράτη και είναι όργανο διαμόρφωσης 
του διεθνούς δικαίου (Διεθνές Δίκαιο 1 2012) 

28 Το άρθρο 59 αναφέρει ότι: «η απόφαση του (διεθνούς) δικαστηρίου δεν έχει δεσμευτική 
ισχύ παρά μόνο για τα εμπλεκόμενα μέρη και μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση» (Briggs 1952) 
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3. Η Σύμβαση της Βιέννης του 1969 «Περί του Δικαίου των Διεθνών 

Συνθηκών» 

Η ανωτέρω σύμβαση, αποτελεί ένα κομβικό σημείο, στην κατεύθυνση 

εδραίωσης συγκεκριμένου θεσμικού/νομικού πλαισίου σύναψης και εφαρμογής των 

διεθνών συνθηκών29. Ουσιαστικά, με την «Σύμβαση της Βιέννης», «περιγράφεται» 

ένας «ορισμός» της «Διεθνούς Συνθήκης», ως η ενυπόγραφη δέσμευση και έντυπη 

συμφωνία, η οποία συνομολογείται μεταξύ κρατών, στη βάση κοινής αποδοχής και 

συμμόρφωσης των όρων της συμφωνίας, η οποία διέπεται από το διεθνές δίκαιο 

που η ίδια η συνθήκη δημιουργεί με την υπογραφή της και όχι το εσωτερικό δίκαιο 

των συμβαλλόμενων μερών. Επί της ουσίας, η σύναψη μίας διεθνούς συνθήκης 

είναι το αποτέλεσμα διαδικασιών διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλόμενων 

κρατών, η οποία οδηγεί στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, με την υπογραφή 

και την επικύρωση του οποίου τα Κράτη αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

(Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 2015). 

Θεμελιώδης αρχή του Δικαίου των Συνθηκών, είναι η δέσμευση των 

συμμετασχόντων κρατών να τηρούν τους όρους των διεθνών συμβάσεων επί της 

αρχής της «pacta sunt servanda»30, η οποία υπαγορεύει αυτή ακριβώς την 

συμμόρφωση31. Ταυτόχρονα όμως, η δεύτερη θεμελιώδης αρχή που αναγνωρίζεται 

με το Δίκαιο των Συνθηκών, είναι αυτή της «rebus sic standibus»32, η οποία παρέχει 

τη δυνατότητα αποχώρησης από μία συμφωνία, θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι 

συνθήκες μπορεί να αναθεωρηθούν, όταν οι αρχικές περιστάσεις που οδήγησαν 

στη σύναψή τους, έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά (Κουλουμπής, Εισαγωγή στις 

Διεθνείς Σχέσεις 1981). 

                                                           
29 Στην Ελλάδα, η κύρωση της συνθήκης έγινε με  το Νομοθετικό Διάταγμα 402, ΦΕΚ 141/23 

Μαΐου 1974/Τεύχος Πρώτο. 

30 «Της καλής πίστεως». 
 

31 Σύμφωνα με το άρθρο 26 : «Every treaty in force is binding upon the parties to it and must 
be performed by them in good faith» (Βιέννης 1969).  

32 Σύμφωνα με το άρθρο 61: «Εν μέρος εις συνθήκην δύναται να επικαλεσθή αδυναμίαν 

εκτελέσεως ως λόγον λήξεώς της ή αποχωρήσεως εκ ταύτης εάν η αδυναμία αύτη είναι αποτέλεσμα 
οριστικής εξαλείψεως ή καταστροφής ενός αντικειμένου απαραιτήτου προς εκτέλεσιν της συνθήκης 
το οποίο καθορίζει την διαδικασία αποχώρησης από μία διεθνής συνθήκη» (Βιέννης 1969) 
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Στο σημείο αυτό διακρίνουμε μία υφέρπουσα «αντίφαση» μεταξύ των δύο 

άρθρων η οποία επιβεβαιώνει το «άναρχο» αλλά και «ανταγωνιστικό» του διεθνούς 

συστήματος. Ενώ με το άρθρο 26, τα κράτη δεσμεύονται ρητά σε όσα έχουν 

συναποφασίσει με συνθήκη, με το άρθρο 61, ένα κράτος μπορεί σε δεδομένη στιγμή 

να επικαλεστεί ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που το οδήγησαν αρχικά στην 

υπογραφή της συμφωνίας και να αποχωρήσει, τηρώντας τη σχετική διαδικασία που 

(εξ ορισμού) η ίδια η συνθήκη θα περιγράφει33. 

Ιδιαίτερη περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία η ίδια η συνθήκη δεσμεύει 

ρητά κάποιο ή κάποια από τα συμβαλλόμενα μέρη/κράτη, για τη διαρκή εφαρμογή 

της στα πλαίσια ενός άλλου μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού ή προϋπάρχουσας 

σε ισχύ συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, η συνθήκη έχει εμφανώς προκύψει από 

τη βούληση ενός «προϊστάμενου μηχανισμού» και ολικά ή εν μέρει δεν μπορεί να 

αναιρεθεί εάν αυτός ο «μηχανισμός» δεν το επιθυμεί ή εάν η υποψήφια προς 

αποχώρηση πλευρά δεν αποκηρύξει καταρχήν την συμμετοχή της στον 

«μηχανισμό»34. 

Τελευταία θεμελιώδη άρθρα της Σύμβασης της Βιέννης, τα οποία θα 

συνυπολογιστούν κατά την περιπτωσιολογική έρευνα της παρούσας μελέτης, είναι 

τα 27, 28 και 46 έως 53 τα οποία καθορίζουν τα εξής: 

α. Το άρθρο 27 καθορίζει ότι οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος (χώρα) 

δεν μπορεί να επικαλεστεί διατάξεις του εσωτερικού του δικαίου ως δικαιολογία για 

τη μη τήρηση κάποιας διεθνούς συνθήκης την οποία έχει συνυπογράψει35.  

                                                           
33 Η διαδικασίες ένταξης ή/και αποχώρησης ενός κράτους από μία διεθνή συμφωνία, είναι 

δύο από τα άρθρα που συναντούμε σε όλες τις υπόψη συνθήκες, ενώ «θεσμικά» τεκμαίρονται από 
το σύνολο της Συνθήκης της Βιέννης, ιδιαιτέρως δε από τα άρθρα 1 έως 25.  

34 Η περίπτωση αυτή, αφορά συνήθως στην ίδρυση ενός Διεθνούς Οργανισμού, σε εκτέλεση 
απόφασης ενός προϋφιστάμενου Διεθνούς Οργανισμού. Ο «δευτερογενής» αυτός οργανισμός που 
προκύπτει, ονομάζεται «Επικουρικός Οργανισμός» και ουσιαστικά καλύπτει ανάγκες  και σκοπούς 
του κυρίως οργανισμού, με τον οποίο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος και εντός του πλαισίου του 
οποίου δραστηριοποιείται (Νάσκου-Περάκη 2011). 

35 «A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to 

perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46» (Βιέννης 1969). Το άρθρο αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τον εμφανή λόγο ότι θέτει τις διεθνείς συνθήκες υπεράνω του εσωτερικού 
δικαίου των κρατών που τις συνάπτουν, συμπεριλαμβανομένου και του συντάγματος, εφόσον αυτό 
ρητά δεν εξαιρείται. 
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β. Το άρθρο 28 καθορίζει τη γενική μη αναδρομική ισχύ των συνθηκών, 

με εξαίρεση συγκεκριμένη κατάσταση/περίπτωση που περιγράφεται36. 

γ. Τα άρθρα 46 έως 53 του 2ου τμήματος της Συνθήκης, περιγράφουν 

συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση των 

διεθνών συμφωνιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 4637, σύμφωνα με το οποίο 

ένα κράτος μέλος μιας συνθήκης «δεν μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι η 

συναίνεσή του δόθηκε κατά παράβαση διατάξεως του εσωτερικού του δικαίου η 

οποία αναφέρεται στην αρμοδιότητα συνομολογήσεως συμφωνιών και ως εκ τούτου 

να ακυρώνεται η συναίνεση του, εκτός και αν η παραβίαση αυτή ήταν έκδηλη και 

αφορούσε κανόνα εσωτερικού δικαίου θεμελιώδους σημασίας». Επιπλέον, 

αποσαφηνίζεται ότι η παραβίαση «είναι έκδηλη» εφόσον «τυγχάνει αντικειμενικά 

προφανής για οποιοδήποτε κράτος επί του προκειμένου συμπεριφέρεται με την 

συνήθη πρακτική και καλή την πίστη»38. 

Ανακεφαλαιώνοντας, από τη μέχρι τώρα ανάλυση προκύπτουν τα εξής κύρια 

σημεία ενδιαφέροντος: 

α. Το Διεθνές Δίκαιο, αν και στερείται ουσιαστικής νομοθετικής και 

κυρίως εκτελεστικής εξουσίας, εντούτοις είναι «δίκαιο». 

β. Τα κράτη συνάπτουν Διεθνείς Συμφωνίες πάνω στην αρχή της «καλής 

πίστης» και «εξ ορισμού» οφείλουν να συμμορφώνονται σε ότι συνομολογούν από 

κοινού.  

γ. Τα κράτη δεν μπορούν να επικαλεστούν διατάξεις του εσωτερικού 

τους δικαίου για να αιτιολογήσουν τη μη τήρηση μιας Διεθνούς Συμφωνίας, εκτός 

                                                           
36 «Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its 

provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which 
ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party» (Βιέννης 
1969). 

37 «A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been 

expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as 
invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of 
fundamental importance».  

     «A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the 
matter in accordance with normal practice and in good faith» (Βιέννης 1969)  

 
38 Μετάφραση: Ιωάννης Πούλης. Άδεια Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων , Αθήνα 1991. 



- 26 - 
  

./. 

και αν υπάρχει έκδηλη, αντικειμενικά προφανής παραβίαση η οποία στοιχειοθετείται 

από κοινή (προφανώς με την έννοια του «εθίμου39») πρακτική που δικαιολογεί το 

αντίθετο. 

Ήδη λοιπόν, έχει αρχίσει να σκιαγραφείται μία εξαιρετικά σημαντική 

παράμετρος του θέματος, η οποία δεν είναι άλλη από τη σχέση μεταξύ εκάστοτε- 

κατά κράτος- Εσωτερικού και Διεθνούς δικαίου, ειδικότερα δε του ποιο από τα δύο 

υπερισχύει. Η «προφανής» διαπίστωση, ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης 

υπερισχύει το Διεθνές Δίκαιο, αν και εκ πρώτης φαίνεται να ευσταθεί, με μια 

περισσότερο διεισδυτική ματιά, αφήνει επαρκή περιθώρια για αμφισβήτηση. Το 

ανωτέρω επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η ίδια η Σύμβαση αναγνωρίζει την 

περίπτωση όπου ένα κράτος «με καλή πίστη», μπορεί είτε να αποχωρήσει από μία 

συνθήκη, εφόσον για το ίδιο δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι παραμονής σε αυτή, 

είτε να προχωρήσει σε μονομερή ακύρωση, εάν η αρχική του συναίνεση ήταν 

πρόδηλα παραβατική σε σχέση με τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες δικαίου του. 

Η κατάσταση αυτή, επιβεβαιώνει τη θεωρία των «μαύρων κουτιών» που 

αντιπροσωπεύουν τα Κράτη (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 

2010), κατά τρόπο τέτοιο, ώστε ποτέ να μην καθίσταται εφικτό να είμαστε σίγουροι 

ως προς τις προθέσεις τους. Επιπρόσθετα, ενισχύει την άποψη του κλασικού 

ρεαλισμού, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς οργανισμοί «είναι δημιουργήματα και 

εργαλεία στα χέρια των ισχυρών» (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 

2010)40. Καταλήγοντας δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι συχνά δημιουργείται η 

αίσθηση μίας «ad hoc» αντιμετώπισης του ζητήματος των σχέσεων μεταξύ 

συντάγματος και εσωτερικού δικαίου, προσαρμοσμένη περισσότερο στην εκάστοτε 

πολιτική βούληση-γεωπολιτικές επιδιώξεις επιπέδου υψηλής στρατηγικής κάθε 

κράτους και λιγότερο στο όραμα της αρμονικής συνύπαρξης εντός της διεθνούς 

κοινότητας. 

Η διαπίστωση αυτή, ενισχύει τα όσα αναλύθηκαν στο πρώτο μέρος της 

έρευνας αναφορικά με τον «αυτοματισμό» του άρθρου 5 του Βορειoατλαντικού 

                                                           
39 Βλέπε υποσημείωση με αριθμό «28». 
 
40 Δεν υπάρχει, ίσως, πληρέστερη και συνάμα απλούστερη ρήση από αυτή του Θουκυδίδη, 

ο οποίος έγραψε:  «Αφού και οι δύο μας ξέρουμε ότι στις ανθρώπινες σχέσεις το δίκαιο έχει αξία, 
όταν ίση υπάρχει ισχύς για την επιβολή του και πως όταν αυτό δεν συμβαίνει, οι δυνατοί κάνουν όσα 
τους επιτρέπει η ισχύς τους και οι αδύναμοι αποδέχονται ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους». 
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Συμφώνου, καθώς και του γεγονότος ότι ο τρόπος διατύπωσης του υπόψη άρθρου, 

κατευθύνει περισσότερο σε πολιτική δέσμευση των ΗΠΑ, υπό προϋποθέσεις-

αποφάσεις που άπτονται καθαρά σε εσωτερικές διεργασίες του Αμερικανικού 

κογκρέσου, έναντι των συμμάχων τους. Το ανωτέρω, εξάλλου, επιβάλλεται από τη 

«πρωτοτυπία» του μεικτού συστήματος επικύρωσης διεθνών συνθηκών που 

ακολουθούν οι ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος συνάπτει συνθήκες ύστερα από τη σύμφωνη 

γνώμη της Γερουσίας (σε ποσοστό 2/3), με εξαίρεση τα εκτελεστικής φύσεως 

σύμφωνα, που υπογράφονται απευθείας από τον ίδιο (Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές 

Δίκαιο 2015). Παράλληλα, όμως, παρά τη γενική δέσμευση όλων των κρατών της 

Συμμαχίας, όπως αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις προς όφελός της (άρθρο 

3)41 η ίδια ακριβώς «πολιτική» δέσμευση ισχύει και για τα λοιπά κράτη-μέλη. Το 

γεγονός αυτό, αποδείχτηκε ένα «ιστορικό μπούμερανγκ» για τις ΗΠΑ, σε διάφορες 

περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα ιστορίας της Συμμαχίας. Σε πλείστες 

περιπτώσεις, οι Σύμμαχοι αρνήθηκαν ή δυσανασχέτησαν στο να παράσχουν τον 

απαιτούμενο «φόρο αίματος» στις πολεμικές επιχειρήσεις που οι ΗΠΑ 

αναλάμβαναν, συχνά χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε απόφαση-ψήφισμα του 

ΟΗΕ για αυτές τους τις ενέργειες. Τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του 

Αφγανιστάν, απέδειξαν ότι κατά βάση το Αγγλοσαξονικό μέρος της Συμμαχίας και 

κατά περίπτωση κάποιες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία), 

ήταν πρόθυμο να εμπλέξει στρατεύματα εντός της επικίνδυνης περιοχής του 

εκάστοτε θεάτρου επιχειρήσεων. Οι λοιπές χώρες, μπορεί μεν να συνέδραμαν στη 

διεξαγωγή των μαχών, η συνεισφορά τους, όμως, αυτή περιοριζόταν στην παροχή 

υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, ασφάλειας πλευρών και μετόπισθεν καθώς και σε 

γενικές παρεχόμενες ευκολίες από τις επιτόπιες βάσεις της Συμμαχίας. Την ίδια 

ώρα, σε πολιτικό επίπεδο η διεξαγωγή «προληπτικών» πολέμων εκ μέρους των 

ΗΠΑ, αφενός δημιουργούσε συνθήκες ανάδυσης ζητημάτων τα οποία ξεπερνούσαν 

τα όρια της ατομικής ηθικής (Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός 2010), αφετέρου 

έθεταν (και εξακολουθούν να θέτουν) σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανοίγοντας παράλληλα το κενό στις διατλαντικές 

                                                           
41 «Προς μάλλον τελεσφόρον επίτευξιν των σκοπών της παρούσης Συνθήκης τα Μέρη 

κεχωρισμένως και από κοινού, δια συνεχούς και αποτελεσματικής κατ' ιδίαν προσπάθειας και 
αμοιβαίας αρωγής, θέλουσι διατηρήσει και αναπτύξει την ατομικήν και ένοπλον συλλογικήν αυτών 
ικανότητα προς αντίστασιν κατ' ενόπλου επιθέσεως» (T. N. Treaty, http://www.nato.int 2008). 
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σχέσεις. Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση είχε τελικά, δύο σημαντικούς 

αντίκτυπους: 

α. Επιβάρυνε κατά πολύ τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, 

καθόσον αυτές αναλάμβαναν στο μεγαλύτερο μέρος, τη διεξαγωγή των 

πραγματικών πολεμικών επιχειρήσεων. Το οικονομικό αυτό κόστος των μαχών σε 

όλες τις περιπτώσεις, ανήλθε σε σχεδόν εξωφρενικά ποσά, καθόσον οι ΗΠΑ 

προκειμένου να μετριάσουν, κατά το δυνατό, τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, 

σχεδίασαν και εκτέλεσαν τις επιχειρήσεις με ευρεία χρήση του (πανάκριβου) 

αεροπορικού και αεροναυτικού μέσου, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν στο 

έπακρο, εξίσου εξαιρετικά κοστοβόρα, «έξυπνα» πυρομαχικά εξελιγμένης 

τεχνολογίας. Επιγραμματικά, έχει υπολογιστεί ότι κατά τη χρονική περίοδο 2001-

2016, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δαπανήσει ή δεσμεύσει 4,8 

τρισεκατομμύρια δολάρια (με τη τρέχουσα τιμή δολαρίου) για τις πολεμικές 

επιχειρήσεις στο Ιρακ, Αφγανιστάν και Συρία (Crawford 2016). 

β. Δημιούργησε σημαντικότατο έλλειμμα εσωτερικής νομιμοποίησης στη 

κοινή γνώμη των ΗΠΑ, καθόσον η μέση αμερικανική οικογένεια ήταν αυτή που 

κυρίως θρήνησε νεκρούς κατά τις συγκρούσεις. Το γεγονός αυτό, διογκώθηκε από 

την ιστορική πλέον έλλειψη, του κομμουνιστικού αντίπαλου δέους, του 

πρωταρχικού, δηλαδή, παράγοντα ύπαρξης της Συμμαχίας. Με απλά λόγια, ήδη 

από το 1989 και έπειτα, ο μέσος Αμερικανός πολίτης, ήταν πολύ δύσκολο να 

αποδεχθεί οποιαδήποτε ανθρώπινη απώλεια κατά τη διεξαγωγή πολεμικών 

επιχειρήσεων, καθόσον αυτές δε στρέφονταν σαφώς εναντίον του «προαιώνιου» 

ιδεολογικά, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά σοβιετικού αντιπάλου. 

Η κατάσταση αυτή, συνεπικουρούμενη από το γεγονός της ιστορικής 

κατάρρευσης του Ανατολικού μπλοκ, ήταν η γενεσιουργός αιτία όλων των 

προσπαθειών του ΝΑΤΟ κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια να επεκταθεί νομικά και 

πολιτικά με την αποδοχή στη Συμμαχία νέων κρατών-μελών. Εν κατακλείδι, μπορεί 

μεν οι ΗΠΑ να εξακολουθούν να διατηρούν στενούς εμπορικούς δεσμούς με την 

Ευρώπη, δε συμβαίνει, όμως, το ίδιο στα θέματα στρατηγικής κουλτούρας, όπου οι 

μεν πρώτες παραμένουν στη βάση τους μια στρατιωτική δύναμη σκληρής ισχύος, 

ενώ η δεύτερη μία οικονομική (sic) δύναμη ήπιας ισχύος (Βοσκόπουλος 2012), με 

διαμορφωμένες, πλέον, τάσεις απομάκρυνσης της μίας από την άλλη. Στο ίδιο 

πλαίσιο «μια συγκριτικής υφής αξιολόγηση της ΕΕ και των ΗΠΑ ως πιθανών, 
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διακριτών φορέων ή μη φορέων στρατηγικής κουλτούρας δεν μπορεί να υπερβεί, 

υπερκαλύψει ή αγνοήσει τη διαφοροποίηση των δύο στρατηγικών εταίρων ως 

δρώντων στη διεθνή πολιτική αλλά και τα μέσα άσκησής της. Αυτό απαιτεί μια 

συγκριτική ανάλυση ζητημάτων που συνδέονται θεωρητικά και επιχειρησιακά με τη 

στρατηγική κουλτούρα, όπως το είδος δρώντα που συνιστούν, τα μέσα που 

χρησιμοποιούν αλλά και την πυρηνική κουλτούρα» (Βοσκόπουλος 2012). 

 Ανακεφαλαιώνοντας, οι ΗΠΑ ήταν και παραμένουν ο «σκληρός» δρών των 

ευρωπαϊκών θεμάτων, καθώς η Ευρώπη  εδώ και δεκαετίες έχει αυτοπροσδιοριστεί  

ως μια «ήπια» δύναμη. Εντούτοις το «μακρύ χέρι» της Συμμαχίας, λόγω της σαφούς 

πλέον υστέρησης ιδεολογικού υπόβαθρου, αλλά και της ουσιαστικής ανυπαρξίας 

στρατιωτικού αντιπάλου, δεν έχει παρά μόνο μία γεωστρατηγική και γεωπολιτική 

επιλογή· επανα-αυτοπροσδιορισμό και επέκταση ή ιστορική εξάλειψη.  

4. Κύρια Χαρακτηριστικά Διεθνών Οργανισμών 

Συνεχίζοντας τη σταχυολόγηση των βασικών εννοιών και αρχών του 

Διεθνούς Δικαίου, σειρά έχει ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών εκείνων που 

οριοθετούν την ύπαρξη και λειτουργία ενός Διεθνούς Οργανισμού. 

Η ανάγκη δημιουργίας Διεθνών Οργανισμών, προκύπτει από την απαίτηση 

συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κρατών, προς επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

σκοπού, πολιτικού, οικονομικού, στρατιωτικού, πολιτιστικού ή άλλου. Οι διεθνείς 

οργανισμοί, θεωρούνται «δευτερογενή υποκείμενα διεθνούς δικαίου», δεδομένου ότι 

ως «πρωτογενή» αναγνωρίζονται μόνο τα κράτη. Η αντίληψη αυτή, όσο και αν 

σήμερα θεωρείται εν πολλοίς δεδομένη, εντούτοις είναι σχετικά σύγχρονη, καθώς 

μέχρι και τις αρχές του 20ο αιώνα, ως υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου, 

αναγνωρίζονταν μόνο οι κρατικές οντότητες. Η δημιουργία, όμως, διεθνών 

οργανισμών με την συνακόλουθη αναγνώριση δικαιωμάτων και επιβολή διεθνών 

κυρώσεων σε μη κρατικές οντότητες, έγειρε το ζήτημα των «νομικών υποκειμένων». 

Εν κατακλείδι, η θεωρητική συζήτηση περί υποκειμένων κατέληξε στην καίριας 

σημασίας έννοια της «νομικής προσωπικότητας» ενός φορέα δηλαδή, που εκφράζει 

ένα σύνολο ικανοτήτων οι οποίες εκφράζονται με νομικές συνέπειες και ο οποίος 

έχει το δικαίωμα του «ius standi» ενώπιον της διεθνούς κοινότητας (Παπαναστασίου 

2012). 
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Παρόλα αυτά, δεν υφίσταται θεσμοθετημένος ορισμός του όρου «Διεθνής 

Οργανισμός».  Ο χαρακτηρισμός ενός οργανισμού ως «διεθνής» δίνεται μέσα από 

τα αντίστοιχα νομικά στοιχεία που «εθιμικά» έχουν επικρατήσει να απαντώνται σε 

υπόψη οργανώσεις και οι οποίες τελικά τις προσδιορίζουν. Εντούτοις ένας 

συνοπτικός ορισμός μπορεί να είναι ο ακόλουθος: «Διεθνής Οργανισμός είναι μία 

ένωση κρατών η οποία δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει δικά του ειδικά 

όργανα, νομική προσωπικότητα διαφορετική από αυτή των κρατών μελών καθώς και 

αυτόνομη βούληση για την επιδίωξη ενός συγκεκριμένου σκοπού» (Π.Νάσκου-

Περάκη 2011). 

Από τον ανωτέρω ορισμό, προκύπτουν τα εξής βασικά «χαρακτηριστικά» 

των Διεθνών Οργανισμών (Π.Νάσκου-Περάκη 2011): 

α. «Να πρόκειται για ενώσεις κρατών, που δημιουργούνται με διεθνή 

συνθήκη»: 

Για να συσταθεί ένας διεθνής οργανισμός απαιτείται η σύμπραξη δύο 

τουλάχιστον κρατών42 τα οποία θα συνυπογράψουν μία κοινή συμφωνία.  Ο 

αριθμός των συμμετεχόντων, προφανώς δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο, 

ενώ παράλληλα, δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό κείμενο το οποίο να καθορίζει τον 

ελάχιστο αριθμό μελών που απαιτούνται για να θεωρηθεί μία συμφωνία ως 

«Διεθνής»43. Με την κοινή αυτή συμφωνία, τα συμμετέχοντα κράτη εκφράζουν την 

                                                           
42 Το αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής μόνο «Κυρίαρχων  Κρατών» στις  ιδρυτικές 

Διεθνείς Συμφωνίες Διεθνών Οργανισμών, γίνεtαι προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση από τους 
οργανισμούς εκείνους οι οποίοι είναι ανοικτοί και στην συμμετοχή ιδιωτών, άλλων οργανώσεων, 
ιδρυμάτων ή ενώσεων και οι οποίοι δύναται να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 
οργανισμοί αυτοί, οι οποίοι δεν αντλούν την πηγή ισχύος τους κατά αποκλειστικότητα στο 
κυβερνητικό επίπεδο έχει επικρατήσει να ονομάζονται «Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί». 

Ο όρος «Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί» (Μ.Κ.Ο.) αποτελεί νεολογισμό και αποδίδει στα 
ελληνικά τον αγγλικό όρο «Non-Governmental Organisations» (NGOs). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Ο όρος αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις με διεθνή συνήθως παρουσία, οι οποίες δεν αποτελούν διεθνείς οργανισμούς αλλά 
στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια έχει 
επικρατήσει ο όρος να χρησιμοποιείται για κάθε κοινωφελή οργάνωση που δεν ανήκει στο κράτος. 
Οι σκοποί των ΜΚΟ είναι κυρίως ανθρωπιστικοί και αφορούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
προβλήματα όπως η φτώχεια, ο ρατσισμός, το περιβάλλον κ.λ.π. Από τις πρώτες ΜΚΟ ήταν ο 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η «Actionaid» Πηγή: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. . 
Άρθρον 71 (Καταστατικού Χάρτη ΟΗΕ): «Το Οικονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θα δύναται 
να διακανονίζει καταλλήλως τα της ανταλλαγής γνωμών μετά μη κυβερνητικών οργανισμών οίτινες 
ενδιαφέρονται δια ζητήματα της αρμοδιότητός του. Παρόμοιοι διακανονισμοί δύνανται να γίνονται μετά 
διεθνών οργανισμών και, οσάκις κριθή κατάλληλον, μετά εθνικών οργανισμών μετά συνεννόησιν μετά 
του ενδιαφερομένου Μέλους των Ηνωμένων Εθνών». 
 

43 Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται εμμέσως και από το άρθρο 55 της Συνθήκης τη Βιέννης 
σύμφωνα με το οποίο: «Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%97%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/Μη


- 31 - 
  

./. 

βούλησή τους για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής νομικής οντότητας, ενός νέου, 

δευτερογενούς υποκείμενου του Διεθνούς Δικαίου (Π.Νάσκου-Περάκη 2011). Η 

συνθήκη αυτή δημιουργεί και την εξωτερική νομική δέσμευση των συμμετεχόντων 

κρατών για την τήρησή της. Η εσωτερική νομιμοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της 

διαδικασίας της «κύρωσης»44 από το κοινοβούλιο των κρατών, εντασσόμενη με 

αυτό τον τρόπο στο εσωτερικό τους δίκαιο.  

β. «Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα διαφορετική από αυτή των 

κρατών που τους απαρτίζουν». 

Οι διεθνείς οργανισμοί διαθέτουν ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα 

και αρμοδιότητα, διαφορετική από τα κράτη που τους συνασπίζουν, η οποία 

καθορίζεται ρητά από την ιδρυτική τους συνθήκη. Με δεδομένη, όμως, την 

«δευτερογενή φύση τους» ως υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου, η νομική τους 

υπόσταση είναι «δοτή» από τα κυρίαρχα κράτη που τους απαρτίζουν, τα οποία και 

έχουν καθορίσει την έκταση και το εύρος της. Συνακόλουθα, τα νομικά όρια των 

διεθνών οργανισμών δεν μπορούν να υπερβούν τα αντίστοιχα των κρατών-μελών, 

τα οποία παραμένουν στην κορυφή της πυραμίδας των νομικών δικαιωμάτων. 

Ουσιαστικά η ανωτέρω κατάσταση, επιβεβαιώνει την άποψη ότι η συμμετοχή 

των κρατών σε διεθνείς οργανισμούς, είναι στην βάση της μία πολιτική απόφαση, η 

οποία δεσμεύει και δεσμεύεται επί της αρχής της «καλής πίστης» μπορεί, όμως, 

κάλλιστα να διαφοροποιηθεί εφόσον το «Κράτος» το επιθυμεί. 

γ. «Να διαθέτουν αυτόνομα όργανα με δική τους βούληση». 

                                                           
by reason only of the fact that the number of the parties falls below the number necessary for its 
entry into force» (Βιέννης 1969). Επί της ουσίας, εάν μία συνθήκη δεν καθορίζει ρητά συγκεκριμένο 
αριθμό μελών σε αυτή προκειμένου να «νομιμοποιείται» η ισχύς της, τότε ακόμα και η συμφωνία δύο 
μόνο κρατών, είναι «Διεθνής Συμφωνία». 

44 Η διαδικασία της «κύρωσης» μπορεί να διαφέρει από Κράτος σε Κράτος ανάλογα με τις 

αντίστοιχες εσωτερικές, συνταγματικές τους δεσμεύσεις. Ωστόσο, η συνηθέστερη διαδικασία, 
προβλέπει την μεταφορά της Διεθνούς Συνθήκης σε κάποιας μορφής νομικό κείμενο (πχ Προεδρικό 
Διάταγμα, Νόμο, Αναγκαστικό Νόμο κτλ) ανάλογα και με την μορφή του πολιτεύματος, το οποίο στην 
συνέχεια ψηφίζεται ως νόμος από το εκάστοτε κοινοβούλιο. Επιπλέον, ανάλογα με το είδος της 
Συνθήκης, ενδεχομένως απαιτηθεί διαφορετική κατά περίπτωση κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
προκειμένου αυτή να νομιμοποιηθεί/κυρωθεί. Γενικά, υπάρχουν τρία «συστήματα» επικύρωσης 
Διεθνών Συνθηκών (Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 2015): 

α. Με αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, όπου ο αρχηγός του 
Κράτους έχει τη πλήρη αρμοδιότητα της ανάληψης διεθνών δεσμεύσεων. 

β. Με αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής εξουσίας. 
γ. Με μεικτή αρμοδιότητα. 
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  Βασική  προϋπόθεση στην ιδρυτική βάση των διεθνών οργανισμών, 

είναι η ύπαρξη ενός κεντρικού οργάνου το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους 

των συμμετεχόντων κρατών. Το όργανο αυτό εκφράζει μέσω των αποφάσεών του, 

τη βούληση του οργανισμού για την πραγματοποίηση του σκοπού επί του οποίου 

εδράζεται η ίδια η αναγκαιότητα ύπαρξής του. 

 Σε θεωρητική βάση, το κεντρικό αυτό όργανο δρα ανεξάρτητα εντός, όμως,  

του νομικού πλαισίου που προσδιορίζεται από την ιδρυτική συνθήκη. Στην πράξη, 

όμως, με δεδομένο ότι μέσω αυτού εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση των 

συμμετεχόντων κρατών, καθίσταται (προφανώς) ασθενής η δυνατότητα της 

«αυτόνομης βούλησης». Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι, ανεξάρτητα από τον 

βαθμό ελευθερίας διαπραγματεύσεων που τους παραχωρεί το κράτος τους, σπάνια 

μπορούν να χαράξουν μία πολιτική διαφορετική από αυτή που τους 

εκχωρεί/επιβάλλει ο κυβερνητικός τους προϊστάμενος. Συμπερασματικά, το 

χαρακτηριστικό αυτό των διεθνών οργανισμών, αν και προ-απαιτείται σε θεωρητική 

βάση, εντούτοις παραμένει το πλέον αμφισβητήσιμο στο πεδίο της πρακτικής 

εφαρμογής. 

5. Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 

Από όσα μέχρι στιγμής έχουν αναλυθεί, διαπιστώνεται ότι το Διεθνές Δίκαιο  

διαχέεται και επηρεάζει τη ζωή μας δημόσια και ιδιωτικά, ενώ είναι εκείνο το οποίο 

ρυθμίζει αποκλειστικά τις σχέσεις των κρατών μέσα στη διεθνή κοινότητα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα σημεία κύριου ενδιαφέροντος είναι τα εξής: 

α. Η επιθυμία των κρατών για τη σύναψη διεθνών σχέσεων, με τη μορφή 

διεθνών συνθηκών, αποτελεί στη βάση της μία πολιτική απόφαση, η οποία 

εντούτοις αφήνει επαρκή χώρο για τυχόν μελλοντικές αναθεωρήσεις. 

β. Εντούτοις η έννοια του «κράτους» τείνει να βρίσκει νόημα μόνον μέσω 

των διεθνών σχέσεων, οι βασικές «εκφράσεις» των οποίων, ήτοι «Συνθήκες» και 

συμμετοχή σε «διεθνείς οργανισμούς», ουσιαστικά παρέχουν την απαιτούμενη  

διεθνή νομιμοποίηση και αναγνώριση. Επιπλέον, η συμμετοχή στη διεθνή κοινότητα 

προσδιορίζει την εξωτερική δυναμική και επιρροή την οποία το κράτος διαθέτει και 

στη βάση της οποίας συνδιαλέγεται, γενόμενη με αυτό τον τρόπο μία από τις πηγές 

ισχύος του. 
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γ. Τα κράτη συνάπτουν διεθνείς σχέσεις στη βάση της καλής πίστης. 

Παράλληλα, έχουν πλέον αναπτυχθεί «μηχανισμοί» οι οποίοι δεσμεύουν και νομικά 

τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτές. 

δ. Βασική προϋπόθεση για οποιασδήποτε μορφής διεθνή συνθήκη είναι 

η ύπαρξη ενός κοινού σκοπού ο οποίος μόνον μέσω της συνεργασίας μπορεί να 

επιτευχθεί. 

ε. Τα όργανα των διεθνών οργανισμών, δεν μπορούν να δράσουν 

εντελώς ανεξάρτητα από τη βούληση των κρατών που τους απαρτίζουν. 

Συνακόλουθα η συμμετοχή σε έναν διεθνή οργανισμό έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο 

και εμφανέστερο, είναι η ικανοποίηση ενός κοινού σκοπού. Σε δεύτερο επίπεδο, 

όμως, υφίστανται διαφορετικοί κατά περίπτωση, γεωστρατηγικοί, γεωπολιτικοί, 

οικονομικοί και εντέλει εθνικοί στόχοι, τους οποίους κάθε συμμετέχον κράτος 

προωθεί και επιδιώκει. 

στ. Δεν υπάρχει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο το οποίο να καθορίζει 

συγκεκριμένα κριτήρια για την αναγκαιότητα ή όχι τροποποίησης μίας διεθνούς 

συμφωνίας, άλλο από αυτό που ενδεχομένως να περιγράφεται45 στην ίδια τη 

συμφωνία. Τα κράτη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν με βάση την εκάστοτε εθνική 

πολιτική τους και να εισηγηθούν τροποποιήσεις οι οποίες, όμως, δεν θα πρέπει να 

διαφοροποιούν δραματικά τον πρωταρχικό σκοπό ύπαρξης της συμφωνίας. 

Ταυτόχρονα, όταν τα μέρη μίας προγενέστερης συνθήκης συνομολογήσουν μία νέα 

συνθήκη, με το ίδιο αντικείμενο, τότε θεωρείται ότι ισχύει η μεταγενέστερη 

συνθήκη46. 

ζ. Η χρονική διάρκεια των διεθνών συμφωνιών, μπορεί να καθορίζεται 

από τις ίδιες τις συμφωνίες. Υπάρχει όμως και η περίπτωση, η συμφωνία να αφορά 

σε θέματα τα οποία κατά κοινή ομολογία απαιτούν μόνιμη αντιμετώπιση, οπότε να 

μην τίθεται κάποιος σαφής χρονικός ορίζοντας ισχύος· συνακόλουθα, τα 

                                                           
45 Η αναγραφή συγκεκριμένων συνθηκών υπό τις οποίες «λύεται» ή «τροποποιείται» μία 

Διεθνής Σύμβαση, δεν συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα στην ίδια την Σύμβαση. 
 

46 Με άλλα λόγια ισχύει η γενική αρχή του «lex prosteriori derogate priori» (ο μεταγενέστερος 
νόμος καταργεί τον προγενέστερο), οπότε η μεταγενέστερη συνθήκη καταργεί πάντα την 
προγενέστερη εφ’ όσον λαμβάνουν μέρος οι ίδιες χώρες.  
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συμμετέχοντα κράτη μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής της συμφωνίας. 

η. Υφίστανται περιπτώσεις διεθνών συμφωνιών, με χαρακτηριστικότερες 

αυτές που αφορούν στην ίδρυση οργανισμών, οι οποίες μπορούν να προκύψουν 

ως απορρέουσα απαίτηση μίας προ υπάρχουσας συμφωνίας ή οργανισμού, 

συγκεκριμένες απαιτήσεις της/του οποίου ικανοποιούν. Αναφερόμαστε τότε, σε 

επικουρικές συμφωνίες/οργανισμούς, η δράση των οποίων καθορίζεται, από το 

θεσμικό και ουσιαστικό πλαίσιο της προ υπάρχουσας συμφωνίας.  

θ. Τα κράτη είναι υποχρεωμένα να κυρώνουν τις διεθνείς συνθήκες που 

υπογράφουν και να τις ενσωματώνουν στο εσωτερικό τους δίκαιο. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η εσωτερική νομιμοποίηση των συνθηκών. Η υπογραφή μίας 

διεθνούς συμφωνίας, δημιουργεί μία δευτερογενή πηγή δικαίου, η έκταση και οι 

αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζεται από την ίδια την συμφωνία. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως, το κράτος παραμένει στην κορυφή της πυραμίδας των νομικών 

δικαιωμάτων όντας η μοναδική αρχή με αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο. 

6. Σχέσεις μεταξύ Εσωτερικού και Διεθνούς Δικαίου 

Οι σχέσεις μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, έχουν μέχρι σήμερα 

διερευνηθεί μέσα από δύο βασικές «σχολές». Αυτές είναι η «Σχολή Μονισμού» και 

η «Σχολή Δυαδισμού» (Σκαλτσάς 1992)47. Αμφότερες οι θεωρίες προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τη νομική σχέση μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου αναφορικά 

με την υπερίσχυση του ενός έναντι του άλλου. Εντούτοις, ανάλογα με την 

επικρατούσα κατά περίπτωση θεωρία, προκύπτουν διαφορετικές ερμηνείες 

αναφορικά με τις νομικές δεσμεύσεις ενός κράτους απέναντι στη διεθνή κοινότητα, 

όπως αυτές υλοποιούνται από τις συνθήκες που αυτό συνομολογεί ή τους 

οργανισμούς στους οποίους προσχωρεί. Στην συνέχεια θα αναφερθούν 

επιγραμματικά οι βασικές θέσεις της κάθε θεωρίας. 

                                                           
47 Η Σχολή Μονισμού, αναπτύχθηκε στην Σχολή Διεθνούς Δικαίου της Βιέννης με κύριους 

εκπροσώπους τους καθηγητές Hans Kelsen(1881-1973) και Alfred Verdross (1890-1980). Η Σχολή 
Δυαδισμού αναπτύχθηκε από τους καθηγητές Heinrich Triepel (1868-1946) και Dionisio Anzilotti 
(1867 –1950). Ο τελευταίος διατέλεσε και δικαστής του Διεθνούς Δικαστηρίου. 
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α. Σχολή Μονισμού 

Σύμφωνα με τη σχολή του Μονισμού τόσο οι κανόνες του διεθνούς 

όσο και του εσωτερικού δικαίου ανήκουν στο ίδιο ενιαίο σύστημα. Συνακόλουθα, οι 

κανόνες υπάγονται σε ιεραρχικά διαρθρωμένες διαδοχικές νομικές κατηγορίες. Με 

άλλα λόγια, κάθε κανόνας εξαρτάται και υπάγεται στον ιεραρχικά ανώτερό του, ενώ 

τα κρατικά όργανα εφαρμόζουν τον υπέρτερο κανόνα στον οποίο υπάγονται. Κατά 

συνέπεια στο υπόψη σύστημα τα πρωτεία κατέχει το διεθνές δίκαιο, γιατί όπως έχει 

ήδη αναλυθεί από αυτό (καθ)ορίζεται τόσο η συνύπαρξη όσο και η αναγνώριση των 

κρατών48. 

β. Σχολή Δυαδισμού  

Η σχολή αυτή είναι η παλαιότερη μεταξύ των δύο θεωριών και 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύει έναν κόσμο ο οποίος δίνει μικρότερη βαρύτητα στην 

έννοια του κράτους ως μέλους της διεθνούς κοινότητας. Ο δυαδισμός πρεσβεύει ότι 

τα δύο εξεταζόμενα συστήματα δικαίου είναι ισοδύναμα και μεταξύ τους ανεξάρτητα 

για τους δύο ακόλουθους λόγους (Διεθνές Δίκαιο 1 2012): 

(1) Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στην προέλευση/πηγή των 

κανόνων των δύο δικαίων. Το εσωτερικό δίκαιο απορρέει μόνον από τη βούληση 

του κράτους ενώ το διεθνές δίκαιο απορρέει από την κοινή βούληση των κρατών49, 

η οποία μπορεί να είναι διαφορετική. Στην εσωτερική έννομη τάξη έχουμε ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα, στο οποίο υπάρχει το «Κοινοβούλιο»50, το οποίο παράγει 

                                                           
48 Η ισχυρή επιχειρηματολογία των οπαδών του Μονισμού εδράζεται στο γεγονός ότι αυτός 

προσδίδει ενότητα στην έννομη τάξη φτιάχνοντας διακριτές, επάλληλες κατηγορίες κανόνων με 
αυστηρή ιεράρχηση. Συμπερασματικά, γι’ αυτό το σύστημα δεν υφίστανται περιθώρια σύγκρουσης 
μεταξύ Εσωτερικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς σε κάθε περίπτωση το δεύτερο υπερτερεί του 
πρώτου, δεδομένου ότι αντλεί την ισχύ του από την διεθνή έννοια, αποδοχή, αναγνώριση και 
πρωτογενή νομική οντότητα του Κυρίαρχου Κράτους (Μαγκλάρα 2006). Παράλληλα, όμως, αυτό δεν 
σημαίνει ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει και εφαρμόζεται απευθείας στο εσωτερικό ενός κράτους. 
Χρειάζεται κανόνας εσωτερικού δικαίου που να συμβιβάζει τις δύο πλευρές, γεγονός το οποίο 
επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας κύρωσης των Διεθνών Συμβάσεων, με την οποία πλέον οι 
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου καθίστανται υποχρεωτικοί τόσο για τα κρατικά όργανα όσο και για τους 
ιδιώτες.  

49 Η κατάσταση αυτή έρχεται πολύ κοντά στον ένα από τους δύο βασικούς όρους που 
περιγράφουν το Διεθνές Σύστημα, δεδομένου ότι σε αυτό: «η συνολική συμπεριφορά του συστήματος 
στο σύνολό του διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων του» 
(Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2010) 

50  Με τον όρο «Κοινοβούλιο», αναφερόμαστε στο εκάστοτε εκείνο κρατικό όργανο το οποίο 
κατέχει την νομοθετική εξουσία, ανάλογα και με την μορφή του εφαρμοζόμενου πολιτεύματος. 
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νόμους, ενώ στο διεθνές δίκαιο, τα κράτη είναι αυτά που παράγουν δίκαιο (Σκαλτσάς 

1992). 

(2) Δεύτερος λόγος είναι η διαφορά των υποκειμένων των δύο 

κλάδων δικαίου. Τα υποκείμενα του εσωτερικού δικαίου είναι τα άτομα, ενώ του 

διεθνούς είναι τα κράτη. Στο σημείο αυτό δημιουργείται μία αντίφαση. Η θεωρία του 

Δυαδισμού, δεν απαγορεύει την ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό, 

εφόσον, όμως, αυτό γίνει τότε αυτομάτως τα άτομα γίνονται υποκείμενα νόμου που 

προέρχεται από το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, όμως, διατηρείται η υπεροχή του 

«κράτους» ως πρωτογενούς νομικής οντότητας έναντι όλων των άλλων 

δευτερογενών νομικών οντοτήτων· το «άτομο» δεν δικαιούται να κινηθεί εναντίον 

του «κράτους» προσφεύγοντας στο Διεθνές Δικαστήριο επικαλούμενο νομολογία 

που προέρχεται από διεθνή συνθήκη51. 

γ. Αποκωδικοποιώντας τις θεωρίες 

Όπως αντιλαμβανόμαστε και στις δύο σχολές πρόβλημα εμφανίζεται 

μόνον στην περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, ή κατά 

το ορθότερο, οι δύο θεωρίες προσπαθούν με θεωρητικό τρόπο να αποδείξουν την 

ανυπαρξία (Μονισμός) ή την ύπαρξη (Δυαδισμός) προβλημάτων ιεράρχησης 

μεταξύ των δύο δικανικών συστημάτων. 

Ιστορικά ο Δυαδισμός προφανώς προηγείται, δεδομένου ότι η διεθνής 

κοινότητα είναι μία σύγχρονη ανθρώπινη νόρμα. Το εσωτερικό δίκαιο έχει 

                                                           
 

51 Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 «Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου», άρθρα 34 έως 38 του 

Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου, προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο μπορούν να κάνουν 
μόνο κράτη και όχι ιδιώτες ή οργανισμοί (εκτός του ΟΗΕ). Για να εισέλθει ένα θέμα στο Διεθνές 
Δικαστήριο πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να συμφωνούν για την παραπομπή της διαφοράς 
τους σ’ αυτό. Οι εκδιδόμενες αποφάσεις λαμβάνονται μυστικά και κατά πλειοψηφία και είναι 
υποχρεωτικές, ενώ αντίθετα οι γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Όλες οι χώρες που 
φέρονται να έχουν συνυπογράψει το καταστατικό του Δικαστηρίου μπορούν να παραπέμψουν σε 
αυτό οποιαδήποτε υπόθεση. Μπορούν επίσης και να προσφύγουν και Χώρες που δεν έχουν 
προσυπογράψει το καταστατικό σύμφωνα πάντα με τους όρους που καθορίζει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει σε αυτό 
οποιαδήποτε νομική διαφορά, ενώ τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και η Γενική Συνέλευση 
μπορούν επίσης και να ζητήσουν από αυτό Δικαστική γνωμοδότηση για διάφορα νομικά ζητήματα. 
Επίσης το δικαίωμα αυτό διατηρούν και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις του ΟΗΕ, εφόσον 
προηγουμένως λάβουν την έγκριση της Συνέλευσης, για θέματα περί της δραστηριότητάς τους 
(Δικαστηρίου 1945). 
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αναπτυχθεί μέσα σε ένα επαρκές χρονικό βάθος, παράλληλα με την εξέλιξη της 

κοινωνίας, μέσα από την κοινωνία και για την κοινωνία. Αποτελεί ένα από τα 

πρωταρχικά μαθήματα/αξιώματα της νομικής επιστήμης αυτή η απαίτηση διαρκούς 

εξέλιξης της δικανικής αντίληψης, η οποία οφείλει να αφουγκράζεται, να 

προλαμβάνει και να θεραπεύει τις πράξεις των ατόμων52. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο 

Δυαδισμός αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός της αυθυπαρξίας του εσωτερικού 

δικαίου, το οποίο έτσι ή αλλιώς αναπόφευκτα θα διαμορφωθεί ανεξάρτητα από τη 

συμμετοχή ή όχι του κράτους στην διεθνή κοινότητα. Το εσωτερικό δίκαιο είναι 

ταυτόχρονα μία από της πηγές ισχύος της κρατικής οντότητας αλλά και ένα από τα 

βασικά δομικά στοιχεία αυτής. «Η ίδια η πρακτική των κρατών αναδεικνύει, σε 

περίπτωση σύγκρουσης, την υπερίσχυση του εσωτερικού δικαίου στην εσωτερική 

πλευρά της έννομης τάξης και αυτή του διεθνούς κατά τη διεθνή της πλευρά, άρα και 

τον σαφή διαχωρισμό των δύο δικανικών συστημάτων» (Μαγκλάρα 2006). 

Στον αντίποδα, ο Μονισμός αντιτάσσεται στην Δυαδική Θεωρία 

υποστηρίζοντας καταρχήν ότι δεν υπάρχει διαφορά στις πηγές προέλευσης των δύο 

δικανικών συστημάτων· τόσο το εσωτερικό όσο και το διεθνές δίκαιο, αντλούν την 

δύναμή τους από την μία και πρωταρχική πηγή που δεν είναι άλλη από το κράτος. 

Το δεύτερο επιχείρημα της θεωρίας αμφισβητεί την ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των 

υποκειμένων του εσωτερικού και του διεθνούς δικαίου· στη θέση ότι υποκείμενα του 

διεθνούς δικαίου είναι μόνο τα κράτη αντιπαρατίθεται ότι το κράτος είναι ανύπαρκτο 

χωρίς τα άτομα που το αποτελούν, τα οποία είναι και οι τελικοί αποδέκτες των 

κανόνων του. 

Διαπιστώνεται επομένως ότι η θεωρητική αυτή διαμάχη εδράζεται στην 

τυπική διαφορά διάρθρωσης των δύο θεωριών και οφείλεται στον διαφορετικό 

βαθμό οργάνωσης των κοινωνιών που τα δύο συστήματα αντιπροσωπεύουν. Όπως 

                                                           
52 «Η κοινωνική αλλαγή με βάση το δομο-λειτουργισμό, οι θέσεις του οποίου βρίσκονται σε 

πλήρη συνάφεια με το νομικό θετικισμό και την αντίληψή του για τη σχέση μεταξύ δικαίου και 
κοινωνίας, θεωρείται μια αργή, εξελικτική διαδικασία η οποία ενίοτε προκαλεί κοινωνικές αναταραχές, 
συνήθως βραχυπρόθεσμες, που επηρεάζουν τμήματα μόνο του κοινωνικού συστήματος. Αλλαγές σε 
ένα μέρος της κοινωνικής οργάνωσης εξομαλύνονται και αντιμετωπίζονται με λειτουργικές 
προσαρμογές σε άλλα τμήματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, υποστηρίζεται, οι κοινωνικές ανάγκες 
επαναπροσδιορίζονται και έτσι επανέρχεται η διαταραγμένη κοινωνική ισορροπία. Το δίκαιο και οι 
νομικοί κανόνες αποτελούν κατεξοχήν συστήματα που αναπροσαρμόζονται για να ανταποκριθούν 
στις υπάρχουσες αλλά και τις νέες κοινωνικές συνθήκες. Επομένως, η νομική αλλαγή είναι στην ουσία 
μία λειτουργική προσαρμογή ενός μέρους του κοινωνικού συστήματος σε αλλαγές που συμβαίνουν 
σε άλλα μέρη του κοινωνικού συστήματος» (Β.Πετούση 2005). 
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μπορούμε να αντιληφθούμε, όσο η κοινωνία μας κινείται στην κατεύθυνση της 

παγκοσμιοποίησης, τόσο θα απομακρυνόμαστε από την δυαδική θεώρηση 

εσωτερικού και διεθνούς δικαίου. Από την άλλη πλευρά, όπως θα εξακριβώσουμε 

στη συνέχεια της μελέτης, το γεγονός ότι η διαμάχη είναι «θεωρητική» δεν θα πρέπει 

να συγχέεται ή να ταυτίζεται με το ότι δεν έχει απτά αποτελέσματα και αντίκτυπο 

στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, χειριζόμαστε, δρούμε και αντι-δρούμε μέσα στο 

διεθνές περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ-ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΟΥ 

1. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ  

Μέσα από τη συνοπτική αναφορά των βασικών αρχών των διεθνούς δικαίου 

που προηγήθηκε, καθώς επίσης και την ιστορική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική 

και στρατιωτική τοποθέτηση των απαρχών της Συμμαχίας, ήδη διακρίνονται όλα 

εκείνα τα σημεία της συνθήκης, τα οποία προσδίδουν ουσιώδη νομική υπόσταση σε 

αυτή. Συγκεκριμένα: 

 α. Το προοίμιο της συνθήκης καθώς επίσης και τα άρθρα 1 έως και 453  

προσδιορίζουν: 

  (1) Τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ως το ευρύτερο-κυρίαρχο 

νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η Συμμαχία, καθώς επίσης και τη 

                                                           

53 “The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all governments. 

They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilisation of their peoples, 
founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law. They seek to promote 

stability and well-being in the North Atlantic area. 
They are resolved to unite their efforts for collective defence and for the preservation of peace and 

security. They therefore agree to this North Atlantic Treaty : 

Article 1: «The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any 
international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner that 
international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their international 
relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United 
Nations». 

Article 2:«The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly 
international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better 
understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting 
conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international 
economic policies and will encourage economic collaboration between any or all of them». 

Article 3:«In order  more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately 
and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and 
develop their individual and collective capacity to resist armed attack». 

Article 4:The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial 
integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened» (T. N. Treaty, The 
North Atlantic Treaty 2016). 
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δέσμευσή των κρατών-μελών να (συν)αποφασίζουν και να πράττουν σύμφωνα με 

τους σκοπούς και το πνεύμα του ΟΗΕ. 

  (2) Τον γενικό χαρακτήρα της Συμμαχίας καθώς και τους γενικούς 

σκοπούς δημιουργίας της. 

  (3) Τον καθορισμό της εδαφικής ακεραιότητας, της πολιτικής 

ανεξαρτησίας καθώς και της γενικότερης ασφάλειας των χωρών μελών, ως τα 

στοιχεία εκείνα τα οποία, εφόσον απειληθούν (ένα ή περισσότερα), ενεργοποιούν 

κατόπιν αιτήματος του προσβαλλόμενου κράτους τις διεργασίες του οργανισμού. 

 β. Τα άρθρα 5 και 654, όπως ήδη έχει επισημανθεί, αποτελούν το «κέντρο 

βάρους» της Συμμαχίας καθόσον προσδιορίζουν, υπό το πολιτικό πρίσμα που 

προαναφέρθηκε,  τόσο τις συνθήκες ενεργοποίησης του Συμφώνου όσο και το 

έδαφος στο οποίο αυτό εφαρμόζεται. Κατ’ αυτό τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη 

θεωρητική τεκμηρίωση του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος δεύτερου μέρους, 

επιβεβαιώνονται τα εξής: 

  (1) Ο σαφώς «δογματικός» (όπως και αναμενόμενος) χαρακτήρας 

της συνθήκης ως προς το territorium εφαρμογής της. 

  (2) Η εξαιρετικά προσεγμένη διατύπωση με τη προσθήκη της 

φράσης «as it deems necessary», στην οποία εδράζεται ολόκληρο το θέμα της 

                                                           
54 Article 5: «The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North 

America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an 

armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence 

recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so 

attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems 

necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic 

area. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported 

to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the 

measures necessary to restore and maintain international peace and security» 

Article 6: «For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed 
to include an armed attack: 

 on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian 
Departments of France 2, on the territory of or on the Islands under the jurisdiction of any of 
the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer;  

 on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or 
any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed 
on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or the North 
Atlantic area north of the Tropic of Cancer» (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 2016). 
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ύπαρξης ή όχι «αυτοματισμού» ως προς την ενεργοποίηση της συνθήκης. Κατ’ αυτό 

το τρόπο υπερβαίνονται όλα τα εμπόδια στη σχέση μεταξύ του δικαίου που η 

συνθήκη δημιουργεί και του εσωτερικού δικαίου των κρατών που την υπογράφουν. 

  (3) Η δημιουργία προϋποθέσεων αλλά και μηχανισμών 

ενεργοποίησης αλλά και δράσης της συνθήκης, χωρίς εντούτοις να καθορίζονται 

επακριβώς ποια θα είναι αυτά, διευρύνοντας με αυτό το τρόπο ακόμα περισσότερο 

τα περιθώρια ad hoc πολιτικής απόφασης-βούλησης των συμμετεχόντων κρατών. 

 Σε μία προσπάθεια εκλογίκευσης των συνθηκών δημιουργικής ασάφειας που 

συνιστούν τα υπόψη άρθρα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο δεν ήταν, ούτε ποτέ υπήρξε, μία αμιγής στρατιωτική 

διευθέτηση. Το ΝΑΤΟ, όπως εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τα δύο σημαντικότερα 

κείμενα της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου (Έκθεση των Τριών 

195655, Έκθεση Χάρμελ 196756) «ήταν μια ένωση κρατών βασισμένη σε κοινές αξίες, 

πολιτικές και πολιτισμικές, οι οποίες αποτελούσαν την ουσιαστική συνεκτική του 

ουσία». Η πολιτική ταυτότητα του οργανισμού εδράζεται πάνω στη κοινότητα των 

δυτικών κρατών του μεταπολεμικού κόσμου, η οποία συνδυάζει τον σεβασμό των 

εθνικών ταυτοτήτων των μελών του, τη διεθνή αλλά και δι-εθνική συνεργασία, τη 

μετριοπάθεια και αποδοχή της πολιτικής εξέλιξης υπό το πρίσμα του πολιτικού 

φιλελευθερισμού (Χατζηβασιλείου 2012). Η Συμφωνία αφορά σε κράτη με διακριτές 

βαθιές ιστορικές ρίζες τα οποία, όμως, παράλληλα διατηρούν κοινές πολιτισμικές, 

κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές καταγωγές. Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, 

είναι ένα υπαρκτό παράδειγμα πολιτιστικού πλουραλισμού μεταξύ, όμως, των 

κρατών εκείνων των οποίων οι υπήκοοι αποίκησαν και δημιούργησαν τις ΗΠΑ και 

της υπερατλαντικής αποικίας η οποία έρχεται να «διασώσει» τους προπάτορές της. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η διατύπωση των συγκεκριμένων άρθρων ήταν η ενδεδειγμένη 

                                                           
55 «The Committee on Non-Military Cooperation, more frequently referred to as the 

“Committee of Three” or the “Three Wise Men”, was convened in 1956 and instructed to “advise the 
Council on ways and means to improve and extend NATO cooperation in non-military fields and to 
develop greater unity within the Atlantic Community”. It produced a report entitled “The Report of the 
Committee of Three on Non-Military Cooperation in NATO”, which was considered as a “major step 
forward in the development of NATO in the non-military field” and, more broadly, in the development 
of political consultation between members of the Alliance» (Nato 2014). 

 
56 «The 1967 “Report of the Council on the Future Tasks of the Alliance”, also known as the 

Harmel Report, was a seminal document in NATO’s history. It reasserted NATO’s basic principles 
and effectively introduced the notion of deterrence and dialogue, setting the scene for NATO’s first 
steps toward a more cooperative approach to security issues that would emerge in 1991» (Νato 
2014). 
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λύση-δίοδος για την «ευγενική» προσέγγιση των συμβαλλόμενων κρατών και τη 

διαμόρφωση ενός σταθερού κειμένου, με καθαρά «διπλωματικούς όρους» 

χρησιμοποίησης ευφυίας και άρτιας συμπεριφοράς (Νάσκου-Ζάικος 2003). 

Παράλληλα, όμως, η πολιτισμική παράμετρος της Συμφωνίας, είναι ένας 

παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αν και μέχρι σήμερα, 

τουλάχιστον εμφανώς, δε φαίνεται να λογίζεται σε κάθε συζήτηση αναφορικά με την 

επέκταση της Συμμαχίας. Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπώνεται ενδεχομένως και το 

ερευνητικό ερώτημα του αν τα κράτη επιδρούν με το πολιτισμό τους στις διεθνείς 

σχέσεις ή αν οι διεθνείς σχέσεις είναι αυτές που καθορίζουν τη πολιτισμική 

ταυτότητα των κρατών και σε ποιο βαθμό οι δύο παράγοντες είναι αλληλένδετοι. 

Αναδύεται έτσι ένα επίπεδο «εθνολογικής» προσέγγισης-ερμηνείας στη μελέτη του 

διεθνούς συστήματος, το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, αργά ή γρήγορα θα 

κινούσε το ενδιαφέρον των θεωρητικών των Διεθνών Σχέσεων. Πράγματι, ο Samuel 

Huntington (1927-2008), στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με το έργο του «Η 

Σύγκρουση των Πολιτισμών» πρότεινε τη πολιτισμική θεώρηση, ως κύριο 

παράγοντα διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος. Τα κύρια αξιώματα της υπόψη 

θεωρίας είναι τα εξής: 

   (1) Στο κόσμο υπάρχουν πραγματικές δυνάμεις 

ολοκλήρωσης πολιτισμικής φύσεως, οι οποίες παράγουν αντίρροπες δυνάμεις 

πολιτισμικής διεκδίκησης και συνείδησης. Κύριο διαχωριστικό στοιχείο αυτών των 

δυνάμεων είναι η θρησκεία. 

   (2) Ο κόσμος είναι επί της ουσίας διαιρεμένος ανάμεσα στη 

Δύση που αποτελεί τον μέχρι τώρα κυρίαρχο πολιτισμό και όλους τους υπόλοιπους 

μη δυτικούς πολιτισμούς, οι οποίοι έχουν ελάχιστα κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Στο 

ίδιο πλαίσιο, ο Δυτικός πολιτισμός είναι ανώτερος των υπολοίπων στη διάσταση της 

πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής και τεχνολογικής του εξέλιξης, όχι, όμως, και 

σε αυτή της κουλτούρας ή του πνεύματος. 

   (3) Τα εθνικά κράτη είναι και θα παραμείνουν οι 

σπουδαιότεροι δρώντες στις παγκόσμιες υποθέσεις. Εντούτοις, τα συμφέροντα, οι 

σχέσεις και εν τέλει οι συγκρούσεις τους διαμορφώνονται από πολιτισμικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες. 
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   (4) Το διεθνές σύστημα παραμένει άναρχο, σύμφωνα με τη 

βασική αρχή του πολιτικού ρεαλισμού, ταυτόχρονα, όμως, χαρακτηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από φυλετικές και εθνικές συγκρούσεις, εκ των οποίων εκείνες που 

συνιστούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη σταθερότητά του είναι όσες προέρχονται 

μεταξύ κρατών ή ομάδων κρατών με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. 

 Συνοψίζοντας η θεωρία του Huntington επικεντρώνεται στα εξής57: «Η 

παγκόσμια πολιτική, με κίνητρο τον εκσυγχρονισμό, διαμορφώνεται εκ νέου κατά 

μήκος των πολιτισμικών συνόρων. Λαοί και χώρες με παρόμοιους πολιτισμούς 

πλησιάζουν μεταξύ τους, ενώ όσοι ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

απομακρύνονται. Οι συμμαχίες που ορίζονταν με βάση την ιδεολογία και τις 

υπερδυνάμεις παραχωρούν τη θέση τους σε συμμαχίες που ορίζονται με βάση τον 

πολιτισμό και την κουλτούρα. Τα πολιτικά σύνορα επαναπροσδιορίζονται, έτσι ώστε 

να συναντήσουν τα πολιτισμικά: εθνολογικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά. Οι 

πολιτιστικές κοινότητες αντικαθιστούν τους ψυχροπολεμικούς συνασπισμούς και οι 

συνοριακές γραμμές μεταξύ των πολιτισμών γίνονται το επίκεντρο των διαφωνιών 

στη διεθνή πολιτική» (Χάντινγκτον 2001).  

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η υπόψη θεωρία διατυπώνεται μετά τη 

κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκ και τη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Προφανώς, ο θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, αναγνωρίζοντας έγκαιρα το κενό 

ισχύος που δημιούργησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στρέφεται πίσω στα 

στοιχειώδη θεμέλια των πολιτισμών, προκειμένου να διακρίνει εκείνους τους 

θεσμικούς πυλώνες ισχύος οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, θα διαμορφώσουν το νέο 

περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε συζήτηση για επέκταση του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, «οφείλει», εάν επιθυμεί να είναι ρεαλιστική, να 

λαμβάνει υπόψη της και της πολιτισμικές, συμπεριλαμβανομένων και των 

θρησκευτικών, καταβολές των υποψήφιων Χωρών-Μελών. Το γεγονός αυτό, 

στηρίζει επί της ουσίας τη διαφορετικότητα στις πολιτικές προσεγγίσεις, όπως θα 

διαπιστωθεί και στη συνέχεια της μελέτης, μεταξύ του σκληρού προτεσταντικού- 

Αγγλοσαξονικού πυρήνα της Συμμαχίας και των υπολοίπων Μελών, πόσο δε 

                                                           
57 Από τη συνοπτική παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. 
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περισσότερο εκείνων που θα προέλθουν στη συνέχεια από πρώην κομμουνιστικά 

καθεστώτα. 

  γ. Συνεχίζοντας τη νομική διερεύνηση του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου, εξετάζονται στη συνέχεια τα άρθρα 7 και 858 τα οποία, ενώ εκ πρώτης 

φαίνεται να τοποθετούν επακριβώς το Σύμφωνο στην ιεραρχική κλίμακα του 

διεθνούς δικαίου υπό τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εντούτοις αφήνουν επαρκή 

περιθώρια γεωπολιτικών ελιγμών, όπως εξάλλου αποδεικνύεται και ιστορικά (Sidhu 

2003). Συγκεκριμένα: 

   (1) Αρχικά επιβεβαιώνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ έχει τη πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργούνται, εφόσον υπάρξει η αντίστοιχη 

πρόθεση, οι συνθήκες αντιμετώπισης των ζητημάτων του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο ενός 

«άτυπου» δευτερογενούς διεθνούς οργανισμού (δεδομένου ότι δεν υφίσταται καμία 

άμεση νομική διασύνδεση μεταξύ των δύο). Με αυτό τον (ομολογουμένως έξυπνο) 

τρόπο, ο ΟΗΕ και το επίσημο όργανό του για θέματα διεθνούς ασφάλειας, 

παραμένει στη κορυφή της ιεραρχίας των διεθνών συνθηκών-σχέσεων, χωρίς, 

όμως, ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ να δεσμεύεται ρητά ως προς τούτο. 

 Με τα γεγονότα, όμως, του γιουγκοσλαβικού εμφύλιου αποδεικνύεται ότι το 

ΝΑΤΟ δε δίστασε τελικά να ενεργοποιήσει το πολεμικό μηχανισμό του, χωρίς να 

υπάρχει προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας επί τούτου. Οι 

αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εκτέλεσε η Συμμαχία κατά την περίοδο Μαρτίου-

Ιουνίου 1999 απετέλεσαν αφορμή, πέραν από τον αντίκτυπο που προκάλεσαν σε 

θέματα υψηλής γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, για σειρά συζητήσεων, 

διαφωνιών, προσεγγίσεων και νομικών ερμηνειών, τόσο του χάρτη του ΟΗΕ, όσο 

και του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Στο πλαίσιο αυτό, εν συντομία, 

                                                           
58 Article 7: «This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting in any way the 

rights and obligations under the Charter of the Parties which are members of the United Nations, or 

the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and 

security. 

Article 8: «Each Party declares that none of the international engagements now in force between it 
and any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this Treaty, and 
undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty» (T. N. Treaty, 
http://www.nato.int 2008). 
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διαμορφώθηκαν τελικά τα ακόλουθα επιχειρήματα «νομιμοποίησης» της 

συμμαχικής επέμβασης: 

    (α) Από πλευράς Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η 

επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία κρίθηκε απαιτητή υπό το πρίσμα του άρθρου 4 αυτής, 

με την αιτιολογία ότι τα γεγονότα του Κοσσόβου δημιουργούσαν συνθήκες 

διατάραξης της ασφάλειας σε μία περιοχή όπου η Συμμαχία, είχε νόμιμα 

συμφέροντα να επέμβει, τόσο λόγο γειτνίασης αρκετών κρατών-μελών της, όσο και 

λόγω του γενικότερου (και ιστορικού) αμυντικού προσανατολισμού της. 

    (β) Από πλευράς χάρτη Ηνωμένων Εθνών, 

υποστηρίχθηκε ότι οι απαγορεύσεις ένοπλης βίας αφορούν μόνον διακρατικές 

περιπτώσεις αντιπαραθέσεων και όχι εκείνες στις οποίες εμπλέκονται διεθνείς ή 

περιφερειακοί συνασπισμοί κρατών. Στο ίδιο πλαίσιο, υπό την ευρεία ερμηνεία του 

άρθρου 52 του χάρτη59, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο αντιπροσωπεύει έναν 

περιφερειακό συνασπισμό κρατών, ο οποίος νομιμοποιείται στην ανάληψη 

πολεμικής δράσης, εφόσον αυτό γίνεται για τη διασφάλιση της γενικότερης ειρήνης 

και σταθερότητας. 

   (2) Παράλληλα, με τα ίδια άρθρα τα συμβαλλόμενα κράτη 

δεσμεύονται ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο δεν τα απαλλάσσει από τα 

δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις τους, έναντι του ΟΗΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, τα 

μέλη δεσμεύονται τόσο ως προς το ότι δε θα αναλάβουν μελλοντικά οποιαδήποτε 

άλλη διεθνή δέσμευσή η οποία θα έρχεται σε αντίθεση με το Σύμφωνο, όσο και ότι 

καμία από τις προ υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες που έχουν  ήδη υπογράψει, 

έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της 

Συμμαχίας. 

                                                           
59  Article 52: «Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or 
agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security 
as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their 
activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. 

The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such 
agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional 
arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council. 

The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes 
through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states 
concerned or by reference from the Security Council. 

This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35» (Nations 1945). 
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  δ. Το άρθρο 960 της Συνθήκης, ιδρύει δύο βασικά όργανα στη 

Συμμαχία· ένα συμβούλιο το οποίο θα είναι γενικά υπεύθυνο για την εφαρμογή της 

και μία αμυντική επιτροπή υπό το προαναφερθέν συμβούλιο, η οποία θα πρέπει 

άμεσα να λάβει μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 5 της Συμφωνίας. 

 Από την ομολογουμένως ασαφή διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, 

αναδύονται τα εξής κύρια σημεία ενδιαφέροντος: 

   (1) Ενώ ιδρύεται ένα κεντρικό θεσμικό όργανο υπό τον τίτλο 

«συμβούλιο», δεν καθορίζεται επακριβώς ούτε η εσωτερική δομή του, ούτε οι 

ακριβείς αρμοδιότητές του, ούτε το επίπεδο εκπροσώπησης που θα έχουν τα κράτη-

μέλη σε αυτό.  

   (2) Επιπρόσθετα, δεν καθορίζεται ρητά η εφαρμογή ή όχι 

των αποφάσεων του συγκεκριμένου συμβουλίου, καθώς σε αυτό ανατίθεται η 

δυνατότητα να «εξετάζει», αλλά όχι να «αποφασίζει» για τα θέματα που αφορούν 

στην εφαρμογή του Συμφώνου. Προφανώς με αυτό τον τρόπο, η τελική λήψη 

αποφάσεων, παραπέμπεται σε ένα υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, το οποίο, όμως, 

δεν κατονομάζεται. 

   (3) Την ίδια στιγμή ανατίθεται στο υπόψη συμβούλιο να 

δημιουργήσει «επικουρικά» σώματα, άλλα, δηλαδή, θεσμικά όργανα σε όποιο 

βαθμό κρίνει αναγκαίο το ίδιο, προς υποβοήθηση του έργου του. Εντούτοις, 

αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός της άμεσης ίδρυσης μιας «αμυντικής επιτροπής», 

στην οποία ανατίθεται η (εσπευσμένη) διατύπωση των απαιτήσεων που πρέπει να 

καλυφθούν από τα κράτη-μέλη σε εφαρμογή των άρθρων 3 και 5 του Συμφώνου. 

 Από την προαναφερθείσα ανάλυση του συγκεκριμένου άρθρου, 

δημιουργούνται σαφείς υπόνοιες ότι η ίδρυση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 

ήταν, αρχικά, αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών αποφάσεων οι οποίες πάρθηκαν 

τόσο υπό την πίεση του χρόνου, αλλά κυρίως υπό το κράτος των νέων 

γεωστρατηγικών δεδομένων που δημιουργούνταν στην Ανατολική Ευρώπη. Η 

                                                           
60 Article 9:«The Parties hereby establish a Council, on which each of them shall be represented, to 

consider matters concerning the implementation of this Treaty. The Council shall be so organised as 

to be able to meet promptly at any time. The Council shall set up such subsidiary bodies as may be 

necessary; in particular it shall establish immediately a defence committee which shall recommend 

measures for the implementation of Articles 3 and 5» (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 2016). 
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γενικότερη «αίσθηση» που δημιουργείται είναι αυτή του «act first, think later», ενώ 

παράλληλα επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά η δυσθυμία των ΗΠΑ, να αναλάβουν 

«a priori» οποιαδήποτε σαφή δέσμευση έναντι των υπολοίπων μελών. Στο ίδιο 

πλαίσιο, ενώ μέσα από τη διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, αναγνωρίζεται η 

ανάγκη άμεσης λήψης κάποιων μέτρων, εντούτοις σαφώς δεν έχει εις έτι 

προσδιοριστεί επακριβώς το «the way ahead» του νεότευκτου οργανισμού. Θα 

χρειαστούν να περάσουν άλλα δύο χρόνια έντονων διεργασιών, μέχρι να φτάσουμε 

στις 19 Ιουνίου 1951, οπότε οι χώρες-μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, θα 

συνομολογήσουν το NATO Status of Forces Agreement (ΝΑΤΟ-SOFA). Με αυτή τη 

νέα συμφωνία, ουσιαστικά συμπληρώνεται το αρχικό Βορειοατλαντικό Σύμφωνο με  

όλες εκείνες τις κρίσιμες λεπτομέρειες, αναφορικά με το νομικό καθεστώς που θα 

διέπει την ενδεχόμενη επιχειρησιακή ανάπτυξη και δράση των ενόπλων δυνάμεων 

της Συμμαχίας στο έδαφος (ή στα εδάφη) των χωρών μελών της. Με άλλα λόγια, 

μπορεί μεν το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο «θεσμικά» να ιδρύει τον ισχυρότερο μέχρι 

σήμερα πολιτικο-στρατιωτικό συνασπισμό της ανθρώπινης ιστορίας, είναι, όμως, το 

NATO-SOFA η συμφωνία εκείνη που δημιουργεί το νομικό πλαίσιο ανάπτυξης των 

στρατιωτικών δυνάμεων της Συμμαχίας. 

 ε. Το άρθρο 1061 της Συνθήκης θεσμοθετεί το νομικό υπόβαθρο και 

επιπρόσθετα καθορίζει τη διαδικασία ενδεχόμενης μελλοντικής επέκτασης του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε νέες χώρες-μέλη. Συγκεκριμένα στοιχεία 

ενδιαφέροντος είναι τα εξής: 

  (1) Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης των χωρών-

μελών προκειμένου μία υποψήφια χώρα να κληθεί να συμμετάσχει στη Συμμαχία. 

  (2) Ο σαφής (;) γεωγραφικός προσδιορισμός σύμφωνα με τον 

οποίο η επέκταση αφορά σε ευρωπαϊκά κράτη που μπορούν να συνεισφέρουν στην 

επαύξηση της ασφάλειας της ευρύτερης βορειοατλαντικής περιοχής. 

                                                           
61 Article 10 :«The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a 

position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic 

area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing 

its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government 

of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument 

of accession» (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 2016) 

. 
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  (3) Η «σκιαγράφηση» των ΗΠΑ ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 

καθόσον αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δέχονται και στη συνέχεια να 

υποβάλλουν στις λοιπές χώρες-μέλη τα τυχόν μελλοντικά αιτήματα προσχωρήσεως 

άλλων κρατών. Η ιδιότητα αυτή των ΗΠΑ, καθορίζεται στη συνέχεια επακριβώς με 

το άρθρο 1462. 

 Με το συγκεκριμένο άρθρο το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο κατατάσσεται 

αυτομάτως στις λεγόμενες «ανοικτές συνθήκες», καθόσον επιτρέπει την 

προσχώρηση νέων κρατών σε αυτό. Εντούτοις, αξιοσημείωτο (έως αξιοθαύμαστο) 

είναι το γεγονός ότι δεν καθορίζονται συγκεκριμένες «ιδιότητες», πολιτικές, 

στρατιωτικές ή οικονομικές, που θα πρέπει να επιδείξει μία υποψήφια προς ένταξη 

χώρα προκειμένου να γίνει δεκτή στη Συμμαχία. Αντίθετα, υπάρχει μόνον η ασαφής 

«ρήτρα» περί «προαγωγής των αρχών της Συνθήκης» καθώς και περί 

«συνεισφοράς στην ασφάλεια της βορειοατλαντικής περιοχής». Ακόμα και ο 

γεωγραφικός προσδιορισμός σε «ευρωπαϊκά» υποψήφια προς ένταξη κράτη, 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι προσδιορίζεται από τις δυνατότητες της τότε 

υπάρχουσας πολεμικής τεχνολογίας· του θεωρητικού αλλά και πρακτικού 

«βεληνεκούς» της σοβιετικής πολεμικής μηχανής, καθόσον συνδέεται άμεσα με την 

ασφάλεια των χωρών που βρίσκονται στην περιοχή του βορείου Ατλαντικού.  

Πρώτη υπόθεση εργασίας: εάν σε μελλοντικό χρόνο η Βόρεια Κορέα καταστεί 

με κάποιο τρόπο εφάμιλλη πυρηνική δύναμη, με δυνατότητες αντίστοιχες της Κίνας 

και της Ρωσίας, τότε το ΝΑΤΟ θα απαιτηθεί ή όχι να διευρυνθεί με κάποιο «θεσμικό» 

τρόπο (συμφωνία, πρωτόκολλο, συνθήκη;), σε φίλια προσκείμενες χώρες του 

Ειρηνικού (και πολύ πέρα από τα «συνήθη» ευρασιατικά εδάφη στο υπογάστριο της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας), με δεδομένο ότι το υπάρχον τότε οπλοστάσιο θα αποτελεί 

απειλή για τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη; Το ερώτημα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, 

εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ήδη η Συμμαχία έχει κινηθεί στη κατεύθυνση μιας μη 

φορμαλιστικής διεύρυνσης σε χώρες εκτός Ευρώπης. Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια 

Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Πακιστάν, Μογγολία, είναι κράτη τα οποία ήδη αναπτύσσουν 

συνεργασία με το ΝΑΤΟ ως «συνεργάτες ανά την υφήλιο» (Partners across the 

                                                           
62 Article 14: «This Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be 

deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies 

will be transmitted by that Government to the Governments of other signatories» (T. N. Treaty, The 

North Atlantic Treaty 2016). 
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globe), προκειμένου να αντιμετωπίσουν «ανερχόμενες προκλήσεις ασφάλειας»63. 

Παράλληλα, ορισμένα εξ’ αυτών συμμετέχουν με στρατιωτικές δυνάμεις ή 

χρηματοδοτούν πραγματικές επιχειρήσεις, την ίδια ώρα που δεν υπάρχει καμία 

απολύτως τέτοια νομική πρόβλεψη από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.  

Δεύτερη υπόθεση εργασίας: μπορεί η Ρωσία σε μελλοντικό χρόνο να 

επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ; Όσο «παράλογο», με τα σημερινά 

γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά δεδομένα, κι’ αν ακούγεται κάτι τέτοιο, εντούτοις, 

«ιστορικά» η ανωτέρω πρόταση έχει ήδη συζητηθεί μία φορά και μάλιστα μέσα στη 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Ήταν στις  31 Μαρτίου του 1954 όταν ο τότε 

υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης «Βιατσεσλάβ Μιχάηλοβιτς Μολότοφ» 

(1890-1986), κατέθεσε την υπόψη πρόταση προς συζήτηση στο κεντρικό όργανο 

του Κομμουνιστικού κόμματος αλλά και στο ΝΑΤΟ, για προσχώρηση, υπό 

προϋποθέσεις, της Σοβιετικής Ένωσης στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (Roberts 

2008). 

 Εν κατακλείδι, το  Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, είναι μία δομή που πρώτιστα 

παράγει ασφάλεια. Αυτή του η ιδιότητα, θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα υπερισχύει 

πάντοτε των όποιων νομικών δεσμεύσεων ή προϋποθέσεων που θέτει το Σύμφωνο 

ίδρυσης του Οργανισμού, μιας και κινείται μόνιμα «στη λογική της θεσμικής 

συμπληρωματικότητας» (ομόκεντρη, αλληλεπικαλυπτόμενη, παρακείμενη) 

(Κουλουμπής, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 1981).  

Ανεξάρτητα από την ανάλυση του θεσμικού και νομικού πλαισίου που 

παράγει το συγκεκριμένο άρθρο 10 του Συμφώνου, θα πρέπει να επισημανθεί το 

ιστορικό γεγονός ότι το ΝΑΤΟ λειτούργησε και επεκτάθηκε σχεδόν επί μισό αιώνα, 

χωρίς να έχει καθορίσει σαφείς (ή σχετικά σαφείς) προϋποθέσεις για τα υποψήφια 

προς ένταξη κράτη-μέλη. Οι τρείς πρώτες επεκτάσεις της Συμμαχίας (1952 Ελλάδα-

Τουρκία, 1955 Δυτική Γερμανία, 1982 Ισπανία) έγιναν χωρίς την ύπαρξη 

συγκεκριμένων πολιτικο-οικονομικών κριτηρίων εισδοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, αξίζει 

να αναφερθεί ότι η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στη Συμμαχία ήταν 

                                                           
63 Partners across the globe: «In addition to its formal partnerships, NATO cooperates with a range 

of countries which are not part of these structures. Often referred to as “Partners across the globe”, 

these countries develop cooperation with NATO in areas of mutual interest, including emerging 

security challenges, and some contribute actively to NATO operations either militarily or in some 

other way» (E-Library 2015).  

 



- 50 - 
  

./. 

αποτέλεσμα πολλών διαπραγματεύσεων, με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτές, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους 

λοιπούς συμμάχους αμφέβαλλαν στο κατά πόσο τα δύο κράτη θα μπορούσαν να 

ακολουθήσουν κοινή αμυντική πολιτική (Μαρκαντωνάτος 2016). Εντούτοις, οι 

προφανείς γεωστρατηγικοί λόγοι που επιτάσσαν οι συγκεκριμένες επεκτάσεις, 

άφηναν μικρά περιθώρια για τη χάραξη και εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής 

κανονιστική διαδικασία ικανοποίησης προ-απαιτούμενων εισδοχής.   

H προαναφερθείσα κατάσταση αλλάζει, όμως, το 1999 με την κατάρτιση του 

«Σχεδίου Δράσης για Μελλοντικά Μέλη» (Membership Action Plan-ΜΑΡ). Το υπόψη 

σχέδιο, εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου κατά τη 

διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ουάσιγκτον στις 24 Απριλίου του 1999. Σκοπός 

του προγράμματος είναι να παράσχει βοήθεια στις χώρες που επιθυμούν να 

εισέλθουν στη Συμμαχία, παρέχοντάς τους τόσο πρακτική υποστήριξη όσο και 

κρίσιμες συμβουλές σε θέματα πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και 

επιτυχής εισδοχή τους. Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα εξής: 

  (1) Υποβολή από μελλοντικά μέλη επιμέρους ετήσιων εθνικών 

προγραμμάτων σχετικά με την προετοιμασία τους για πιθανή μελλοντική 

προσχώρηση, πάνω σε πολιτικά, οικονομικά, αμυντικά, νομικά ζητήματα καθώς και 

ζητήματα πόρων και ασφάλειας. 

  (2) Δημιουργία ενός συγκεκριμένου μηχανισμού 

ανατροφοδότησης αναφορικά με την πρόοδο που επιτελούν τα υποψήφια κράτη, 

στην κατεύθυνση της επιτυχούς εισδοχής τους. Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται 

επιπλέον ένας αριθμός ετήσιων τακτικών συνεδριάσεων σε επίπεδο Συμβουλίου, με 

σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού προόδου των υποψηφίων κρατών-μελών. 

  (3) Ίδρυση ενός κέντρου διαλογής υπεύθυνου για το συντονισμό 

της παρεχόμενης από το ΝΑΤΟ βοήθειας στις λοιπές ενδιαφερόμενες χώρες, με 

έμφαση στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, παρέχεται επεξεργασία 

και εφόσον απαιτείται αναθεώρηση των αρχικών στόχων σχεδιασμού, προκειμένου 

να επιτευχθούν τα απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής (Μαρκαντωνάτος 2016). 

 Το σημαντικότερο, όμως, χαρακτηριστικό του σχεδίου είναι το γεγονός ότι 

χαρακτηρίζεται από την αρχή της «αυτοδιάκρισης». Με άλλα λόγια, οι υποψήφιες 

χώρες-μέλη μπορούν να επιλέξουν από μόνες τους ως προς τα στοιχεία εκείνα του 
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προγράμματος που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εθνικές τους προτεραιότητες. 

Παράλληλα μέσω των επιμέρους προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενες χώρες 

εστιάζουν στα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την προσχώρηση στη Συμμαχία. 

 Συνοψίζοντας, το άρθρο 10 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου μπορεί μεν να 

θεσμοθετεί το νομικό πλαίσιο επέκτασης της Συμμαχίας, εντούτοις δεν είναι και 

γεωπολιτικά στεγανό, καθώς συνδέεται με την ασφάλεια των χωρών του 

βορειοατλαντικού χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αναπόφευκτα λοιπόν, οι όποιες 

εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας, καθώς είναι δυναμικά μεταβαλλόμενες παράμετροι 

στην αρένα του διεθνούς συστήματος, αναμένεται να επηρεάσουν την κανονιστική 

εφαρμογή του Συμφώνου.  Το σχέδιο δράσης για μελλοντικά μέλη, όπως και άλλες 

πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Συμμαχία στη κατεύθυνση επέκτασής της, παρέχουν 

κρίσιμα πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά κριτήρια, τα οποία οι υποψήφιες 

χώρες-μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν προκειμένου να γίνουν τελικά αποδεκτές 

από το ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, η Συμμαχία αναπτύσσει στρατιωτικούς και 

οικονομικούς δεσμούς με χώρες έξω από την Ευρώπη, κινούμενη στη λογική της 

εξασφάλισης συλλογικής άμυνας και ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 στ. Το άρθρο 1164 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από νομικής πλευράς, δεδομένου ότι καθορίζει την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης, μετά την επικύρωσή της από έκαστο (κατά Κράτος-Μέλος) αρμόδιο προς 

τούτο όργανο. Με το άρθρο αυτό  δηλώνεται ρητά η έκφραση της συναίνεσης των 

κρατών-μελών, μέσω της διαδικασίας επικύρωσης, ως ο προαπαιτούμενος 

παράγοντας παραγωγής συγκεκριμένων νομικών αποτελεσμάτων σε διεθνές 

επίπεδο. Παράλληλα, όμως, τίθεται κριτήριο πλειοψηφίας ως προς τις χώρες που 

πρέπει να επικυρώσουν τη Συνθήκη προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ, ενώ 

επιπρόσθετα κατονομάζονται συγκεκριμένες εξ’ αυτών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, 

Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), οι οποίες θα πρέπει να 

                                                           
64 Article 11: «This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance 

with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as 

soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other 

signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified 

it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, 

Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have 

been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of 

their ratifications» (T. N. Treaty, The North Atlantic Treaty 2016). 
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συμμετάσχουν στην πλειοψηφία. Κατά αυτό τον τρόπο η διαδικασία της επικύρωσης 

καθίσταται ουσιώδης παράμετρος της διαδικασίας εφαρμογής της Συνθήκης, 

δεδομένου ότι προβλέπεται από την ίδια. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

επικύρωση ως διαδικασία δεν αποτελεί το μοναδικό τρόπο συνομολόγησης διεθνών 

συνθηκών. Άλλοι εφαρμοζόμενοι τύποι είναι αυτοί της έγκρισης καθώς και της 

αποδοχής-υπογραφής. Ανεξάρτητα, όμως, από τον ακολουθούμενο τρόπο τα 

παραγόμενα νομικά αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου είναι τα ίδια με αυτά 

που επιφέρει η επικύρωση (Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο-Σχέσεις Διεθνούς και 

Εσωτερικού Δικαίου - Τρόποι Παραγωγής του Διεθνούς Δικαίου 2004). 

 ζ. Τέλος, τα άρθρα 12 και 13, όπως έχει ήδη εξεταστεί στο πρώτο μέρος 

της μελέτης65, θέτουν συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς ισχύος της 

Συνθήκης, ενώ επιπλέον περιγράφουν τη διαδικασία αποχώρησης ενός κράτους-

μέλους από αυτή.   

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Μέσα από την ανάλυση των άρθρων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά 

και τις συγκεκριμένες σταχυολογημένες ιστορικές αναφορές που αποτυπώθηκαν 

μέχρι αυτό το σημείο, διακρίνουμε ήδη τα εξής βασικά σημεία ενδιαφέροντος: 

 α. Το νομικό ζήτημα διεύρυνσης των κρατών-μελών της Συμμαχίας, 

μπορεί μεν να αντιμετωπίζεται γενικά με το άρθρο 10 του Συμφώνου, δεν εισχωρεί, 

όμως, σε όλες εκείνες τις «τεχνικές» λεπτομέρειες που προ-απαιτούνται της 

εισδοχής ενός νέου μέλους. Η κατάσταση αυτή, μπορεί να λειτούργησε απρόσκοπτα 

για 50 χρόνια μέχρι και την προσχώρηση της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, αφορούσε, όμως, 

συγκεκριμένες χώρες είτε δυτικοευρωπαϊκού προσανατολισμού-πολιτισμού (Δυτ. 

Γερμανία), είτε χώρες «παραδοσιακούς συμμάχους» της Αγγλοσαξονικής πολιτικής 

(Ελλάδα), είτε χώρες αδιαμφισβήτητης γεωστρατηγικής σημασίας (Δυτ. Γερμανία, 

Ισπανία, Τουρκία). 

 β. Το άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, εξακολουθεί να είναι ο 

βασικός λόγος ύπαρξης της Συμμαχίας, ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετεί το γενικό 

νομικό πλαίσιο εμπλοκής της σε πολεμικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται επίσης ότι με 

το μεταγενέστερο NATO-SOFA, καθορίζονται οι σαφείς νομικές ρήτρες υπό τις 

                                                           
65 Βλ. παραπομπές 16, 17 και συνοδευτικό κείμενο αυτών. 
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οποίες η Συμμαχία αναπτύσσει στρατιωτική δράση. Εντούτοις, οι ιστορικές εξελίξεις 

που ακολούθησαν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, έχουν εν πολλοίς διευρύνει τους 

ορίζοντες της Συμμαχίας στο επίπεδο της παγκόσμιας συλλογικής άμυνας. 

Παράλληλα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι και το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ως 

κείμενο, αλλά και οι εφαρμοζόμενες Νατοϊκές πρακτικές, αντικατοπτρίζουν σε ένα 

μεγάλο βαθμό απαιτήσεις της εξωτερικής πολιτικής του Αγγλοσαξωνικού μέρους 

της Συμμαχίας (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς). Κρίσιμο σημείο ενδιαφέροντος 

αναφορικά με το συγκεκριμένο άρθρο είναι το γεγονός ότι από νομικής πλευράς δεν 

δεσμεύει τις χώρες-μέλη σε υποχρεωτική ανάληψη στρατιωτικών ενεργειών κατά 

του επιτιθέμενου. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δεν εξετάζει τη περίπτωση κρίσεως ή/και πολεμικής 

συγκρούσεως μεταξύ των κρατών-μελών του.  

Στα καθ’ υμάς, η χρόνια κλιμακούμενη αντιπαλότητα στις Ελληνοτουρκικές 

σχέσεις αποτελεί «terra incognita» για τη Συμμαχία, σε περίπτωση πραγματικού 

πολέμου, με δεδομένο ότι δεν υφίσταται καμία νομική πλαισίωση-πρόβλεψη η οποία 

δημιουργεί συνθήκες διεθνούς ευθύνης στους λοιπούς συμμάχους. Το γεγονός αυτό 

μας οδηγεί στην αρκετά ασφαλή πρόβλεψη ότι σε αυτή την (απευκταία) περίπτωση 

το ΝΑΤΟ ως διεθνής οργανισμός θα συμπεριφερθεί-αντιδράσει σύμφωνα με τις τότε 

ισχύουσες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές επιδιώξεις του, χωρίς να αποκλείονται 

και επιμέρους διαφωνίες από συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Υπό αυτό το πρίσμα, 

εκτιμάται ότι κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε εθνικές 

γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές επιδιώξεις της χώρας μας, θα πρέπει, καταρχήν, 

να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η «γκολική» αντίληψη για τη Συμμαχία· το ΝΑΤΟ 

αποτελεί το πολιτικό-στρατιωτικό όργανο ελέγχου της ευρωπαϊκής τάξης 

πραγμάτων και επιβολής της αμερικάνικης ηγεμονίας στην Ευρώπη (Βοσκόπουλος 

2012). 

 γ. Παρά το γεγονός ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο σε ολόκληρο το 

κείμενο του αναφέρει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συνεπακόλουθα τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως πρώτιστο όργανο, σε διεθνές επίπεδο, 

εξασφάλισης της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας εντούτοις, ιστορικά 

αποδεικνύεται ότι το ΝΑΤΟ έχει φανεί ανακόλουθο ως προς το καταστατικό του. Με 

χαρακτηριστικότερη όλων την περίπτωση του Κοσσόβου, αποδεικνύεται ότι η 

συλλογική άμυνα είναι η «κερκόπορτα» του νομικού πλαισίου της Συνθήκης· τελικά 
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διαφαίνεται αλλά και ιστορικά αποδεικνύεται ότι οι σύμμαχοι λίγη σημασία θα 

δώσουν στην ύπαρξη ή όχι προηγούμενης έγκρισης του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

εφόσον θελήσουν να εμπλακούν οπουδήποτε, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα 

σαφώς μεγάλου βεληνεκούς γεωστρατηγικά τους σχέδια. 

 δ. Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο  μπορεί μεν να είναι μία ανοικτή 

συνθήκη για τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτό καθ’ αυτό, όμως, δε περιγράφει ουσιώδη 

πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά κριτήρια εισδοχής νέων χωρών-μελών. Η 

κατάρτιση του σχεδίου δράσης για μελλοντικά μέλη έρχεται μετά το 1999 να 

σκιαγραφήσει προϋποθέσεις και ανατροφοδοτούμενους μηχανισμούς αξιολόγησης 

των νέων υποψήφιων χωρών-μελών. Στο πλαίσιο που διαμορφώνει το 

συγκεκριμένο σχέδιο, αντιμετωπίζονται πλέον και τα νομικά εκείνα ζητήματα-

ρυθμίσεις, τα οποία εξασφαλίζουν τη σύμπραξη μεταξύ του διεθνούς δικαίου που 

παράγει η Συνθήκη και του εσωτερικού δικαίου των υποψήφιων κρατών-μελών. 

Εντούτοις, το υπόψη σχέδιο δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία 

κωδικοποιημένη «κλειστή λίστα προ-απαιτούμενων»· αντιπροσωπεύει 

περισσότερο μία καταγραφή-ανάπτυξη περιοχών κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της 

Συμμαχίας και των υποψηφίων νέων κρατών-μελών (Assenova 2003). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

«Τι περιμένουμε στην αγορά 

συναθροισμένοι; 

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. 

 

Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια 

απραξία; 

Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν 

νομοθετούνε; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα 

νομοθετήσουν» 

«Περιμένοντας τους Βαρβάρους» (1904) 

 Κώστας Καβάφης (1863-1933) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Όπως έχει ήδη καταδειχθεί, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο είναι από νομικής 

πλευράς μία ανοικτή συνθήκη. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έχει εμφανώς ακολουθήσει  

μία διαρκώς εξελισσόμενη και δυναμική πολιτική προσέγγιση αναφορικά με το θέμα 

της εισδοχής νέων κρατών-μελών σε αυτό. Εάν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις 

μέχρι σήμερα επεκτάσεις της Συμμαχίας, αυτές διακρίνονται σε όσες επιτεύχθηκαν 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και πριν την κατάρρευση του Ανατολικού 

μπλοκ και σε εκείνες που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επεκτάσεις 

της Συμμαχίας μέχρι και σήμερα: 
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ΕΠΕΚ/ΣΕΙΣ ΧΩΡΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

1η Ελλάδα, Τουρκία 18-2-1952 22-10-1951 

2η Δυτική Γερμανία/1990 Ένωση 9-5-1955 23-10-1954 

3η Ισπανία 30-5-1982 10-12-1981 

4η Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία 12-3-1999 16-12-1997 

5η Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Λιθουανία, 

Λετονία 

29-3-2004 26-3-2003 

6η  Αλβανία, Κροατία 1-4-2009 1-4-2009 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από την ίδρυση του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου μέχρι και τις μέρες μας, από έναν αρχικό αριθμό 12 κρατών-μελών, η 

Συμμαχία «παρατάσσει» σήμερα δυνάμεις από 28 χώρες, ενώ αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι οι 12 προέρχονται από το πρώην Ανατολικό μπλοκ. Το ιστορικό 

γεγονός της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, 

δημιούργησε ένα παγκόσμιο χάσμα ισχύος, αλλάζοντας σε τέτοιο βαθμό τόσο το 

μοντέλο οργάνωσης του διεθνούς συστήματος, όσο και την ίδια την αντίληψη των 

κρατών, ώστε να διατυπωθεί η θεωρητική θέση περί τέλους της ιστορίας66. 

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι «η φύση απεχθάνεται το κενό»67, αυτό το χάσμα 

ισχύος και εξουσίας πολύ γρήγορα καταλήφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες 

αναδείχθηκαν στη μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη. Έτσι, μπαίνουμε στην εποχή 

της «Pax Americana» που θα διαρκέσει πάνω από μία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό, 

ήταν, ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο, αναμενόμενο οι παλαιοί «δορυφόροι» της 

Σοβιετικής Ένωσης να αναζητήσουν ένα νέο κεντρικό πυλώνα, ένα νέο συντελεστή 

ισχύος, υπό τη μορφή της ένταξής τους στην ισχυρότερη (και πλέον μοναδική 

                                                           
66 Διατυπώθηκε από τον Αμερικανοϊάπωνα οικονομολόγο «Φράνσις Φουκουγιάμα», (1952-) στη 
βάση του ότι η κατίσχυση σε παγκόσμιο επίπεδο του «δυτικού» μοντέλου δημοκρατίας, επί της 
ουσίας σήμαινε και το τέλος της σύγκρουσης των ιδεολογιών και άρα το τέλος της ιστορίας. 
 
67 Λατινική παροιμία, η οποία ουσιαστικά διατυπώνει συνοπτικά την Αριστοτελική θεώρηση περί 
κίνησης των υλικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ύπαρξη του κενού είναι ασύμβατη 
με τη θεωρία της κίνησης, διότι η ύπαρξη κενού συνεπάγεται την ανυπαρξία αντίστασης και ως εκ 
τούτου η ταχύτητα θα μπορούσε να γίνει άπειρη, πράγμα αδύνατο. Συνεπακόλουθα, η ύπαρξη του 
κενού είναι αδύνατη.     
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εναπομένουσα) Συμμαχία. Η περίοδος αυτή θα σταματήσει με τα γεγονότα της 9/11 

και την ανάδυση νέων θεμάτων ασφάλειας, τα οποία πλέον, επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τον παράγοντα «παγκοσμιοποίηση». Αυτό που ζούμε έκτοτε και 

μέχρι τις ημέρες μας είναι η μετε-μετεξέλιξη της Συμμαχίας, από την ισχυρότερη 

ηγεμονική δύναμη σε έναν «παρεμβατικό φορέα αλλά και φορέα υπερεθνικής 

προσέγγισης και ενοποίησης» (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 

2010). Εάν, τέλος, θέλουμε να αποδώσουμε με ένα απλοποιημένο σχήμα την 

πορεία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου από ιδρύσεώς του μέχρι τις ημέρες μας, 

σε σχέση με τον βαθμό επίδρασής του στο διεθνές σύστημα, τότε αυτό θα έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

  

 

 

 

 

 

 

2. Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ (1949-1989) 

 α. Πρώτη Επέκταση: Ελλάδα, Τουρκία, 1952 

  Η πρώτη επέκταση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, δεν έγινε χωρίς την ύπαρξη διαφωνιών και αντιρρήσεων μέσα στους 

κόλπους της Συμμαχίας. Εντούτοις, υπήρξαν τρία κρίσιμα σημεία τα οποία έγειραν, 

τελικά, την πολιτική βούληση των αρχικών 12 κρατών-μελών, στην απόφαση 

αποδοχής της εισδοχής των δύο χωρών: 

  (1) Η ουσιαστική συμμετοχή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις του 

Πολέμου της Κορέας. 

1
η
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1949-1989 

ΤΟ ΝΑΤΟ ΩΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΜΥΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

2
η
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1989-2001 

ΤΟ ΝΑΤΟ 
 ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

 

3
η
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2001-; 
ΤΟ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ ΝΑΤΟ 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΠΛΟΚ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 9/11 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΠΟΛΙΚΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ  
ΔΙΕΘΝΕΣ  
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(ΑΣΤΑΘΕΣ)ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ 
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   Ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953), έχει ιστορικά καταστεί η 

«θερμότερη στιγμή του Ψυχρού Πολέμου». Χρονολογικά «συμπιεσμένος» μεταξύ 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Πολέμου του Βιετνάμ, ο «ξεχασμένος 

πόλεμος», ο οποίος αργότερα χαρακτηρίστηκε ως «ένας πόλεμο στο πιο 

ακατάλληλο μέρος, την πιο ακατάλληλη στιγμή, με τον πιο ακατάλληλο αντίπαλο…»68, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί ήταν το κομβικό εκείνο σημείο το οποίο οδήγησε τη 

Συμμαχία στην αύξηση των στρατιωτικών της δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Στις σκληρές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν και οι δύο χώρες έλαβαν ουσιαστικό 

μέρος στις μάχες, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος. Επιπρόσθετα απέδειξαν την 

εξαιρετικά υψηλή μαχητική ικανότητα των στρατευμάτων τους και κυρίως των 

ελληνικών, τα οποία θα παρέμεναν στην περιοχή μέχρι το 1955 ως μέρος της 

ειρηνευτικής, πλέον, δύναμης του ΟΗΕ. Σημειώνεται εδώ ότι τα τουρκικά 

στρατεύματα είχαν αποσυρθεί το 1951, λόγω των υψηλών απωλειών που είχαν 

υποστεί. Η ενεργή αυτή συμμετοχή, ήταν το «διαβατήριο» των δύο χωρών για την 

μετέπειτα ένταξή τους στη Συμμαχία. 

  (2) Η γεωστρατηγική θέση των δύο χωρών. 

   Με την είσοδο της Ελλάδας και της Τουρκίας στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, ικανοποιούνταν το γενικό πλαίσιο του «Δόγματος 

Τρούμαν», καθόσον εξασφαλιζόταν όχι μόνο η ασφάλεια των δύο χωρών, αλλά και 

η μη ένταξή τους στο Ανατολικό Μπλόκ. Επί του θέματος μία συνοπτική θεωρητική 

αλλά και πολιτική προσέγγιση είναι η ακόλουθη: «The main purpose for establishing 

NATO was to counter the threat of USSR / Communist expansion after World War 

II. The roots of accepting non-North Atlantic nations into NATO, mainly Greece and 

Turkey to begin with, lies at the heart of the Truman Doctrine -- extending military 

and economic aid to states vulnerable to Soviet threat / expansion» (Achilov 2012)69. 

Παράλληλα όπως έχει επισημανθεί από την επετειακή δήλωση του ΝΑΤΟ με 

αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων παραμονής των δύο χωρών στη Συμμαχία: 

«Τurkey and Greece have greatly contributed to Alliance security during six 

decades, guarding NATO’s southern flank during the Cold War and, today, 

                                                           
 68 General Omar Bradley, testimony before the Senate Committees on Armed Services and 
Foreign Relations, May 15, 1951.Military Situation in the Far East, hearings, 82d Congress, 1st 
session, part 2. 
 69 Ο Dr. Dilshod Achilov είναι καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών 
Σχέσεων και Δημόσιας Διοίκησης του «East Tennessee State University». 
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addressing new challenges such as violent extremism, or contributing to missile 

defense and stabilizing Afghanistan». Εν κατακλείδι, η είσοδος της Ελλάδας και της 

Τουρκίας στο ΝΑΤΟ εξασφάλιζε από γεωστρατηγικής πλευράς στη Συμμαχία τα 

εξής: 

   (α) Το νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου και μέσω της 

Κρήτης τις ακτές την Βορείου Αφρικής. 

   (β) Τα καίριας σημασίας στενά των Δαρδανελίων και 

Βοσπόρου, απαγορεύοντας με αυτό τον τρόπο την έξοδο του Σοβιετικού Στόλου της 

Μαύρης Θάλασσας στη Μεσόγειο. 

   (γ) Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στο υπογάστριο της 

Σοβιετικής Ένωσης και του Ανατολικού Μπλόκ γενικότερα. 

  (3) Η παράλληλη εισδοχή των δύο χωρών στη Συμμαχία, 

εξασφάλιζε τη σταθερότητα στη περιοχή (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2014), 

καθόσον οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν ιστορικά αποδεδειγμένο ότι μπορούσαν ανά 

πάσα στιγμή να εκτροχιαστούν με θερμά ή/και πολεμικά επεισόδια. 

   Αν εξετάσουμε το υπόψη ζήτημα χωρίς να λάβουμε υπόψη μας 

τις εθνικές μας θέσεις (ή/και μετέπειτα ζημίες), η πολιτική του ΝΑΤΟ σε αυτό το 

σημείο υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη. Η είσοδος στη Συμμαχία δύο «αιώνιων» 

αντιπάλων, αποδείκνυε εμπράκτως την εξαιρετική πολιτική δυναμική του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, να ενσωματώνει στους κόλπους του όχι μόνο 

διαφορετικές κουλτούρες αλλά και διακριτές έως πλήρως αντίθετες εθνικές 

επιδιώξεις (Meyer 1997). Βέβαια από εθνικής πλευράς, με εξαίρεση την περίπτωση 

των Ιμίων (1995) όπου η πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, 

αποσοβήθηκε από την παρέμβαση των ΗΠΑ και της Συμμαχίας γενικότερα, τα 

γεγονότα της Κωνσταντινούπολης (1955), όπως και της Κύπρου (1974), 

αποδεικνύουν ότι σε μακροσκοπικό επίπεδο η τουρκική πλευρά έχει σημαντικά 

ωφεληθεί σε βάρος της Ελλάδας από την Συμμαχία, ή με μία διαφορετική 

προσέγγιση, έχει εμποδίσει την Ελλάδα από το να αντιδράσει δυναμικά στον 

τουρκικό αναθεωρητικό παράγοντα. Το γεγονός αυτό, καταρχήν εδράζεται, όπως 

έχει ήδη επισημανθεί, στην απουσία σχετικής νομικής δέσμευση-πρόβλεψης στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα βέβαιο ότι θα 
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εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις των δύο χωρών και στο 

μέλλον. 

β. Δεύτερη Επέκταση: Δυτική Γερμανία, 1955 

 Η είσοδος της Δυτικής Γερμανίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, εκ 

πρώτης μοιάζει μία απόλυτα λογική, ίσως και η μόνη ενδεδειγμένη από 

γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής πλευράς επιλογή, για τη Συμμαχία. Ας μην 

ξεχνάμε ότι ο αποκλεισμός του Ανατολικού Βερολίνου από τους Σοβιετικούς, ήταν 

ένας από τους κύριους παράγοντες που ευθύς εξαρχής οδήγησαν στη δημιουργία 

του ΝΑΤΟ. Στο χρονικό διάστημα της μίας δεκαετίας από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και μέχρι την ίδρυση της Ομοσπονδιακής (Δυτικής) Γερμανίας (1955), η 

Ανατολική Γερμανία είχε κατακλειστεί από Σοβιετικά στρατεύματα τα οποία 

διατηρούσαν ένα ενεργό αρματικό δυναμικό, ικανό να σαρώσει ολόκληρη τη Δυτική 

Ευρώπη, εφόσον αποφάσιζε να επιτεθεί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέχρι τα μέσα 

περίπου του Πολέμου της Κορέας (1952), οι Συμμαχικές δυνάμεις στη Δυτική 

Γερμανία ήταν κατά βάση στρατεύματα κατοχής, τα οποία σε καμία περίπτωση δε 

διέθεταν την αριθμητική και μαχητική ισχύ των όμορων Σοβιετικών. 

 Η λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η συνθηκολόγηση της 

Ναζιστικής Γερμανίας, είχε μεταξύ άλλων οδηγήσει σε αφοπλισμό της χώρας και 

διάλυση του στρατού της70. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τόσο οι Σύμμαχοι από 

                                                           
70    «Δήλωση Στρατιωτικής Συνθηκολόγησης» 

 

1. Εμείς οι υπογράφοντες, που ενεργούμε κατ΄ εντολή της Ανώτατης Διοίκησης της Γερμανικής 
Βέρμαχτ, παραδίνουμε άνευ όρων, μ΄ αυτήν εδώ τη Δήλωση, στην Ανώτατη Διοίκηση των 
Συμμαχικών Δυνάμεων Αποστολών και ταυτόχρονα στην Ανώτατη Διοίκηση του Κόκκινου Στρατού 
όλες τις ένοπλες δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης και αέρος που βρίσκονται υπό τις γερμανικές διαταγές. 
 

2. Η Ανώτατη Διοίκηση της Γερμανικής Βέρμαχτ θα δώσει αμέσως διαταγή σε όλες τις γερμανικές 
ένοπλες δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης και αέρος που βρίσκονται υπό τις γερμανικές διαταγές, να 
σταματήσουν τις εχθροπραξίες στις 23.01 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 8 Μαΐου 1945, να 
παραμείνουν στις θέσεις που θα βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή και να αφοπλιστούν πλήρως, 
παραδίνοντας τα όπλα και τον εξοπλισμό τους στους τοπικούς συμμαχικούς διοικητές ή στους 
οριζόμενους από τους εκπροσώπους των ανώτατων συμμαχικών στρατιωτικών διοικήσεων 
αξιωματικούς. Δεν επιτρέπεται να καταστραφεί κανένα πλοίο, πλοίο-οχηματαγωγό ή αεροπλάνο 
οποιουδήποτε είδους, ούτε επιτρέπεται να καταστραφούν γενικά οι κορμοί των πλοίων, μηχανικές 
εγκαταστάσεις ή συσκευές, μηχανές οποιουδήποτε είδους, όπλα, μηχανισμοί και όλα τα τεχνικά μέσα 
για τη συνέχιση του πολέμου. 
 

3. Η Ανώτατη Διοίκηση της Γερμανικής Βέρμαχτ θα μεταβιβάσει αμέσως στους αρμόδιους διοικητές, 
όλες τις επιπρόσθετες διαταγές που έχουν ληφθεί από τους Ανώτατους Διοικητές των Συμμαχικών 
Δυνάμεων Αποστολών και την Ανώτατη Διοίκηση του Κόκκινου Στρατού και θα εξασφαλίσει την 
εφαρμογή τους. 



- 61 - 
  

./. 

τη μία πλευρά όσο και οι Σοβιετικοί από την άλλη δεν έπαψαν να διακηρύσσουν 

δημόσια ότι επιθυμία τους ήταν μία ενωμένη Γερμανία χωρίς στρατεύματα κατοχής. 

Εκείνο, βέβαια, που δεν έλεγαν (αλλά ήταν πασιφανές) ήταν ότι αμφότεροι μιλούσαν 

για μία ενωμένη Γερμανία η οποία, όμως, θα εξυπηρετούσε τα δικά τους 

γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά σχέδια (Channel 1955). Την ίδια ώρα, η γαλλική 

πλευρά έδειχνε απρόθυμη να συναινέσει στον εκ νέου πολεμικό εξοπλισμό της 

Γερμανίας και στη δημιουργία στρατού. Ας μη ξεχνάμε ότι ιστορικά η Γαλλία σε 

διάστημα 70 ετών είχε δεχτεί εισβολή τρεις φορές από το Γερμανικό στρατό· το 1870 

κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου κατά τον οποίο απώλεσε τα εδάφη 

της Αλσατίας και της Λωραίνης και υποχρεώθηκε στην καταβολή τεράστιων 

πολεμικών αποζημιώσεων, κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο  (1914-1918) με τα 

γνωστά τραγικά αποτελέσματα του Δυτικού Μετώπου και τέλος κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε τέθηκε ολόκληρη υπό Γερμανική κατοχή. Παρόλα αυτά 

τόσο η Γαλλία, όσο και οι λοιπές χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου  οι οποίες 

είχαν πολεμήσει ενάντια στους ναζί πριν από μία δεκαετία ή/και είχαν βιώσει από 

                                                           
 

4. Η Δήλωση Συνθηκολόγησης δεν αποτελεί προαπόφαση για τους γενικούς κανονισμούς 
συνθηκολόγησης που τίθενται στη θέση τους, οι οποίοι θα καθοριστούν από τα Ηνωμένα Έθνη ή εν 
ονόματί τους και θα αφορούν τη Γερμανία και τη Γερμανική Βέρμαχτ συνολικά. 
 

5. Σε περίπτωση που η Ανώτατη Διοίκηση της Γερμανικής Βέρμαχτ ή οποιεσδήποτε ένοπλες δυνάμεις 
που βρίσκονται υπό τις διαταγές της αμελήσουν να συμπεριφερθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής 
της Δήλωσης Συνθηκολόγησης, οι Ανώτατοι Διοικητές των Συμμαχικών Δυνάμεων Αποστολών και η 
Ανώτατη Διοίκηση του Κόκκινου Στρατού θα λάβουν όλες εκείνες τις κυρώσεις καθώς και άλλα μέτρα 
που θεωρούν κατάλληλα. 
 

6. Η παρούσα Δήλωση συντάχθηκε στην αγγλική, ρωσική και γερμανική γλώσσα. Καθοριστική είναι 
μόνο η αγγλική και η ρωσική διατύπωση. 
 

Υπογράφηκε στο Βερολίνο, στις 8 Μαΐου 1945» (Γαβάνας 2015). 
 

υπογρ. v. FRIEDEBURG 

 
υπογρ. KEITEL 

 
υπογρ. STUMPFF 

Για την Ανώτατη Διοίκηση της Γερμανικής Βέρμαχτ  
 

Ενώπιον: 

Για τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών 
Δυνάμεων Αποστολών  
υπογρ. A. W. TEDDER 

Για την Ανώτατη Διοίκηση του Κόκκινου Στρατού  
υπογρ. G. ZHUKOV 

 
Κατά την υπογραφή ήταν επίσης παρόντες ως μάρτυρες οι: 

Στρατηγός, Ανώτατος Διοικητής της Πρώτης 
Γαλλικής Στρατιάς  

υπογρ. J. DE LATTRE-TASSIGNY 

Διοικητής Στρατηγός των Στρατηγικών Δυνάμεων 
της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων 

Πολιτειών  
υπογρ. CARL SPAATZ 
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πρώτο χέρι τη στυγνή Γερμανική κατοχή, συναίνεσαν τελικά, στην 

επαναστρατικοποίηση της Γερμανίας και στην εισδοχή της στο ΝΑΤΟ. Δύο είναι οι 

κύριοι λόγοι αυτής της απόφασης: 

 α. Η αδιαμφισβήτητη φοβία τους απέναντι στη Σοβιετική 

επεκτατική πολιτική αλλά και στην κομμουνιστική ιδεολογία που αυτή πρέσβευε. 

 β. Η πολιτική επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι 

οποίες είχαν αναλάβει σε μεγάλο ποσοστό μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ την 

οικονομική ανόρθωση της κατεστραμμένης Ευρώπης. Συνεπακόλουθα οι ΗΠΑ 

«όφειλαν», πέραν των λοιπών γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών λόγων, να 

υπερασπίσουν και τα Αμερικανικά κεφάλαια-επενδύσεις στη Γηραιά Ήπειρο, 

ασκώντας οποιαδήποτε απαιτούμενη πίεση εξυπηρετούσε αυτόν τους τον σκοπό. 

Μέσα σε αυτή τη περιχέουσα ατμόσφαιρα, στις 5 Μαΐου 1955 με τη Συνθήκη 

Βόννης-Παρισίου, ιδρύεται το ανεξάρτητο κράτος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας 

(Δυτική Γερμανία). Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου 1955, το 

νεότευκτο κράτος εισέρχεται στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, τερματίζοντας 

παράλληλα τη στρατιωτική κατοχή των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας σε 

αυτό. Το σημείο αυτό, από πολλούς θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων έχει 

χαρακτηριστεί ως κρίσιμο για τη μετέπειτα πορεία-ιστορία της Συμμαχίας 

(Μαρκαντωνάτος 2016). Πράγματι, η ίδρυση της Δυτικής Γερμανίας αλλά πολύ 

περισσότερο η εισδοχή της στο ΝΑΤΟ, έδωσε «τη χαριστική βολή» σε οποιαδήποτε 

περίπτωση-προσπάθεια, έστω και σκιώδη, τερματισμού του Ψυχρού Πολέμου. Λίγο 

διάστημα μετά την εισδοχή της Δυτικής Γερμανίας στη Συμμαχία και συγκεκριμένα 

στις 14 Ιουνίου 1955, υπογράφεται στη Πολωνία η Συνθήκη της Φιλίας, Συνεργασίας 

και Αμοιβαίας Βοήθειας, η οποία έγινε γνωστή και πέρασε στην ιστορία με την 

ονομασία Σύμφωνο της Βαρσοβίας, μεταξύ των χωρών: Σοβιετική Ένωση, 

Ανατολική Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ουγγαρία, Πολωνία και 

Ρουμανία. Έτσι, ο Ψυχρός Πόλεμος, μπαίνει σε στην επόμενη φάση του, η οποία 

θα διαρκέσει μέχρι και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με τα δύο αντίπαλα 

στρατόπεδα να έχουν διακόψει οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκλισης, την απειλή-

σκιά του πυρηνικού πολέμου να ενέχει σε κάθε κρίσιμη πολιτική απόφαση και την 

όριο γραμμή μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας να αποτελεί το συμβολικό 

αλλά και γεωγραφικό σημείο σύγκρουσης των δύο ιδεολογιών. 
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Καταλήγοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιφυλάξεις της Γαλλίας 

απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ και του Βορειοατλαντικού Συμφώνου γενικότερα, 

παρά τη συναίνεσή της για την εισδοχή της Γερμανίας, εντούτοις δεν απαλείφθηκαν. 

Η κατάσταση κορυφώθηκε το 1958 με την απόφαση του τότε προέδρου της Γαλλίας 

Charles De Gaulle (1890-1970) να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές 

δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στο γαλλικό έδαφος αποχωρώντας ταυτόχρονα από το 

στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας. Η απόφαση αυτή, έφερε στην επιφάνεια την 

αντίδραση της Γαλλίας απέναντι στο μονοπώλιο και την επιρροή που ασκούσαν 

τόσο οι ΗΠΑ όσο και του Ηνωμένο Βασίλειο, στον πολιτικό αλλά και επιχειρησιακό 

σχεδιασμό της Συμμαχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετέπειτα μέτριας έως 

κακής εξέλιξης στις σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ ήταν η απόσυρση του Γαλλικού 

Ατλαντικού στόλου κατά τη διάρκεια της Κρίσης της Κούβας (Οκτώβριος 1962), 

ενέργεια η οποία από στρατηγικής πλευράς άφηνε εκτεθειμένες τις ΗΠΑ 

(Μαρκαντωνάτος 2016). 

γ. Τρίτη Επέκταση: Ισπανία, 1982 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή της παρούσας μελέτης, η 

Ισπανία ήταν μία χώρα η οποία τυπικά τήρησε ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επί της ουσίας, όμως, η πολιτική που ακολούθησε ο 

δικτάτορας Φράνκο ήταν καθαρά καιροσκοπική και απέβλεπε στη μέγιστη 

σταθεροποίηση του καθεστώτος του, χωρίς να υπάρχει άμεση εμπλοκή της χώρας 

στις πολεμικές επιχειρήσεις, με τη μία ή την άλλη πλευρά. Έτσι, την ίδια ώρα που ο 

Φράνκο συνδιαλεγόταν με τον Χίτλερ (υπέρογκα) εδαφικά ανταλλάγματα 

προκειμένου να επιτρέψει την είσοδο γερμανικών στρατευμάτων στα Ισπανικά 

εδάφη, ελάμβανε ταυτόχρονα τεράστιες μυστικές οικονομικές ενισχύσεις για τον ίδιο 

και τους επιτελείς του από την αγγλική πλευρά, προκειμένου να μην προσχωρήσει 

επίσημα στις δυνάμεις του άξονα (Ζολώτας 2004). 

Η «διπρόσωπη» πολιτική του δικτάτορα δεν ήταν άγνωστη στις μυστικές 

υπηρεσίες τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την άλλη πλευρά, 

η προφανής καίρια γεωστρατηγική θέση της Ισπανίας λόγω του ότι γεωγραφικά 

φράζει ή επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ Μεσογείου και Ατλαντικού ωκεανού, 

απέτρεπε οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση ή άσκηση πίεσης είτε από την πλευρά 

των συμμάχων είτε από την πλευρά του άξονα. Ας μη ξεχνάμε ότι με τη 
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συνθηκολόγηση της Γαλλίας, τα εδάφη του Μαρόκου είχαν περιέλθει στη Γερμανική 

κατοχή. Συνεπακόλουθα, οποιαδήποτε ενέργεια στην Ισπανία η οποία θα οδηγούσε 

σε πλήρη εμπλοκή της με τη μία ή την άλλη πλευρά, θα είχε τεράστιες έως 

ανυπολόγιστες συνέπειες για την έκβαση του πολέμου. Ο Φράνκο, εκμεταλλεύτηκε 

τη θέση της χώρας του στο έπακρο, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και τις πραγματικές 

δυνάμεις των δύο στρατοπέδων. Έτσι, αν και υπήρχε σαφής ιδεολογική σύγκλιση 

του  καθεστώτος του με τις δυνάμεις του άξονα, ο ίδιος δεν αμέλησε να υπολογίσει 

την τεράστια πολεμική μηχανή των ΗΠΑ η οποία είχε κινητοποιηθεί στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού και η οποία, αργά ή γρήγορα θα έδινε, όπως και έκανε, τη 

νίκη στους συμμάχους. 

Το ιστορικό αυτό πλαίσιο αποτέλεσε και το υπόβαθρο της μεταπολεμικής 

πορείας και σχέσης της Ισπανίας αναφορικά με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Ο 

Φράνκο, ήδη από το 1953 υπέγραψε συμφωνίες γενικής αμυντικής συνεργασίας με 

τις ΗΠΑ, χωρίς, όμως, να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Από τις συμφωνίες αυτές η 

Συμμαχία, δεν είχε άμεσα οφέλη, χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει και για τις ΗΠΑ, οι 

οποίες μονομερώς επωφελούνταν (έως και στήριζαν) το υπάρχον δικτατορικό 

καθεστώς. Είκοσι χρόνια μετά, το Μάιο του 1975, ενώ το καθεστώς Φράνκο 

διαφαινόταν ότι έβαινε προς το τέλος του, οι ΗΠΑ υπέβαλλαν πρόταση για την 

αποδοχή της Ισπανίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, ασκώντας παράλληλα 

πιέσεις στις λοιπές χώρες-μέλη. Εντούτοις, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή και 

καταψηφίστηκε από το κεντρικό θεσμικό όργανο του Συμφώνου, το Βορειοατλαντικό 

Συμβούλιο, στη βάση ύπαρξης απολυταρχικής κυβέρνησης στην Ισπανία. Η 

επιχειρηματολογία των Συμμάχων οι οποίες διαφώνησαν σχεδόν στο σύνολό τους 

με την πρόταση, ήταν ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ήταν μία πολιτικο-

στρατιωτική συνεργασία η οποία πρέσβευε καταρχήν τις αρχές τις δημοκρατίας· 

συνεπακόλουθα, χώρες υπό δικτατορικό καθεστώς δε μπορούσαν να εισέλθουν σε 

αυτό (Luelmo 2016). 

Με τον θάνατο του δικτάτορα στις 20 Νοεμβρίου 1975 και τη συνεπακόλουθη 

κατάρρευση του καθεστώτος του, η νέα κυβέρνηση του Carlos Arias Navarro (1907-

1989) από πολύ νωρίς (Ιανουάριος 1976) φέρνει προς συζήτηση στο νεότευκτο, 

πρώτο μετα-καθεστωτικό κοινοβούλιο το θέμα της εισόδου της Ισπανίας στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Ξεκινάει τότε μία χρονική περίοδος έντονων 

διαβουλεύσεων έως και διαμαρτυριών στο εσωτερικό του κοινοβουλίου αλλά και της 
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χώρα γενικότερα, η οποία θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια, καθώς υπάρχουν 

έντονες αντιδράσεις από πλείστες πολιτικές παρατάξεις αλλά και κοινωνικές 

ομάδες, αναφορικά με την πιθανή εισδοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ (Luelmo 2016).  

Τρεις ήταν οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι αντιδρούσαν στην προσχώρηση της 

Ισπανίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο: 

 (1) Η ύπαρξη ισχυρών αριστερών κομμάτων τα οποία 

αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, ο οποίος ήταν ιδεολογικά 

σαφώς αντίθετος με τη Συμμαχία. 

 (2) Το γεγονός ότι γεωστρατηγικά αλλά και γεωπολιτικά το 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας δεν αποτελούσε έναν ορατό κίνδυνο γεωγραφικό ή 

οικονομικό για το ισπανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η πιθανή προσχώρηση της χώρας 

στο ΝΑΤΟ, αναπόφευκτα θα οδηγούσε στην άμεση πυρηνική στοχοποίησή της από 

τη Σοβιετική πλευρά, γεγονός το οποίο σαφώς δεν ήταν επιθυμητό. 

 (3) Η φανερή αλλά και κρυφή στήριξη που παρείχαν οι ΗΠΑ στο 

καθεστώς Φράνκο, χωρίς την οποία πολλοί υποστήριζαν ότι αυτό θα είχε 

καταρρεύσει νωρίτερα. 

Η κρίσιμη καμπή για την εισδοχή της Ισπανίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο 

έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αφού είχαν ήδη προηγηθεί δύο 

δημοκρατικές εκλογές στη χώρα, μετά την κατάρρευση του φασιστικού καθεστώτος. 

Η κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού Adolfo Suαrez (1932-2014), αφού 

αντιμετώπισε ένα πραξικόπημα από μία μερίδα «νοσταλγών» του Φράνκο, το 

Φεβρουάριο του 1981, προχώρησε σταθερά στις συνομιλίες-διαδικασίες εισόδου 

της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή, βρήκε, όπως αναμενόταν, αντίδραση 

από τα αριστερά κόμματα, είχε, όμως, ισχυρά γεωπολιτικά ερείσματα τα οποία είχαν 

προκύψει στον πολιτικό χρόνο και τις διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων τεσσάρων 

ετών. Συγκεκριμένα (Luelmo 2016): 

 (1) Η Ισπανία, αντιμετώπιζε πλέον έναν υπαρκτό-ορατό εθνικό 

κίνδυνο για τις αφρικανικές κτήσεις της, προερχόμενο τόσο από το Μαρόκο, όσο και 

από την Λιβύη καθώς και την Αλγερία, με τις τελευταίες δύο να βρίσκονται στη 

σφαίρα της σοβιετικής επιρροής. 
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 (2) Μεγάλη μερίδα του κοινοβουλίου αλλά και της κοινωνίας, 

θεωρούσε πλέον ότι η είσοδος στο ΝΑΤΟ, θα αποτελούσε το ισχυρότερο 

επιχείρημα-διαβατήριο της χώρας για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή ένωση. 

 (3) Η αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ με την Ισπανία, είχε ήδη ένα 

παρελθόν τριάντα ετών. Η κατάσταση αυτή, ανάλογα με την πολιτική ερμηνεία που 

ο καθένας έδινε ή τόνιζε, μπορούσε να υποστηρίξει μία εν δυνάμει «de facto» 

παρουσία της χώρας στις δυνάμεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, έστω και 

έμμεσα. Υπό αυτό το πρίσμα, η επίσημη πλέον εισδοχή, απλά επικύρωνε και το «de 

jure» του θέματος. 

Η Ισπανία, προσχωρεί τελικά στη Συμμαχία ως μέλος, χωρίς όμως να 

συμμετάσχει στο στρατιωτικό σκέλος αυτής, τον Μάιο του 1982, έχοντας την πλήρη 

συναίνεση των λοιπών χωρών-μελών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα χρόνια 

που ακολούθησαν, οι μεν κυβερνήσεις της χώρας ακολούθησαν μία ρευστή πολιτική 

αναφορικά με τις δεσμεύσεις τους στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, ενώ παράλληλα 

η ισπανική κοινωνία αντιμετώπιζε με δυσπιστία την παραμονή της χώρας σε αυτό. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις 12 Μαρτίου 1986, η τότε σοσιαλιστική 

κυβέρνηση του Felipe Gonzαlez (1942-) διενεργεί δημοψήφισμα με το ερώτημα της 

παραμονής ή όχι της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το αποτέλεσμα δίνει ένα ποσοστό 52% 

υπέρ της παραμονής· ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα ποσοστό 40% 

το οποίο επιθυμεί την αποχώρηση της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ, όπως επίσης ότι ένα 

(ασυνήθιστα) υψηλό ποσοστό περί του 7% αποφαίνεται με λευκή ψήφο. 

Εν κατακλείδι, η Ισπανία αποτελεί ένα παράδειγμα χώρας-μέλους του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στην οποία τα πολιτικά ζητήματα εισδοχής της σε 

αυτό, είχαν να κάνουν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με την εσωτερική πολιτική 

κατάσταση αλλά και τον επαναστατικό χαρακτήρα του ισπανικού λαού και λιγότερο 

με το αν η Συμμαχία την επιθυμούσε ή όχι στους κόλπους της. Θα έπρεπε να 

περάσουν σχεδόν άλλα 15 χρόνια, μέχρι το 1999, προκειμένου η χώρα να εισέλθει 

και στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.  

Εάν τέλος επιχειρήσουμε μία μακροσκοπική θεώρηση του θέματος, 

διαπιστώνουμε ότι μέχρι και αυτό το ιστορικό σημείο, λίγο πριν την κατάρρευση του 
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σοβιετικού μπλοκ, τρεις χώρες συνολικά αμφισβητούν ή εν δυνάμει αντιτίθενται κατά 

περίπτωση στις αποφάσεις της Συμμαχίας: 

 (1) Καταρχάς η Γαλλία, η οποία έχει την πλέον μεγάλη παράδοση 

στο επαναστατικό φρόνημα των κατοίκων της και η οποία ήδη από το 1958, 

αποχωρεί από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, αντιδρώντας στον 

Αγγλοσαξονικό άξονα αυτής. 

 (2) Στη συνέχεια η Ελλάδα, γνωστή για το θερμόαιμο χαρακτήρα 

των κατοίκων της αλλά και το δημαγωγικό λαϊκισμό των κυβερνήσεων της, η οποία 

αντιδρώντας στα γεγονότα της Κύπρου και στην τουρκική εισβολή σε αυτή, 

αποχωρεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, από 

το 1974 μέχρι το 1980. Η εκ των πραγμάτων αδιέξοδη αυτή κίνηση, μπορεί μεν να 

έστειλε έως κάποιο βαθμό ένα πολιτικό μήνυμα στα λοιπά Κράτη-Μέλη, αποτέλεσε 

εντούτοις το σημαντικότερο έρεισμα ισχυροποίησης της τουρκικής παρουσίας στη 

Συμμαχία, σε μία μάλιστα περίοδο όπου ο Ψυχρός Πόλεμος έφτανε στη κορύφωσή 

του. Η κατάσταση αυτή, σε βάθος χρόνου λειτούργησε δυσμενώς στους εθνικούς 

σχεδιασμούς, μιας και επέτρεψε στην τουρκική πλευρά να εκμεταλλευτεί στο 

έπακρο την ισχυρότατη γεωστρατηγική θέση της. Από την άλλη πλευρά, όμως, το 

νομικό κενό του Συμφώνου, όπως έχει ήδη αναλυθεί, ήταν αυτό το οποίο θεσμικά 

επέτρεψε τη πολεμική σύγκρουση των δύο χωρών, ενώ στη συνέχεια προκάλεσε 

μία πολιτική εθελοτυφλία στις μετέπειτα ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες ουδέποτε 

αναγνώρισαν επίσημα τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Κύπρο. Με λίγα λόγια η 

συγκεκριμένη επιλογή της τότε κυβέρνησης για αποχώρηση από το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως να μην έπρεπε να ακολουθηθεί ως η μόνη 

εναλλακτική λύση, μορφή διαμαρτυρίας, αντίδραση στην απάθεια των Χωρών-

Μελών της Συμμαχίας, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να οδηγήσει, μέσα από άλλους 

διπλωματικούς χειρισμούς, στη κατάλληλη τροποποίηση του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου. Τίποτε, όμως, από αυτά δεν έγινε… 

 (3) Τέλος η Ισπανία, η οποία χρειάστηκε πλείστες εσωτερικές 

διεργασίες προκειμένου να αποκηρύξει με ασφάλεια των φασιστικό καθεστώς 

τεσσάρων δεκαετιών, στη συνέχεια να εκδημοκρατιστεί και ακολούθως να επιδιώξει 

(ή/και να αποδεχτεί κοινωνικά) την είσοδό της στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 
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Κοινός παρονομαστής και των τριών περιπτώσεων ήταν οι ισχυρές 

πολιτισμικές παραδόσεις, οι οποίες διέφεραν σε σημαντικό ποσοστό από τον 

Αγγλοσαξονικό άξονα της Συμμαχίας, η παράλληλη ύπαρξη ισχυρών σοσιαλιστικών 

ή κεντροαριστερών δυνάμεων στο εσωτερικό των υπόψη χωρών, αλλά κυρίως η 

ακολουθούμενη πολιτική των ΗΠΑ η οποία κατά περίπτωση είχε προκαλέσει μη 

ελεγχόμενα πολιτικά «ντόμινο» έως και αστάθεια-κατάλυση των δημοκρατιών, στο 

εσωτερικό τους. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Οι επεκτάσεις των Χωρών-Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που 

έγιναν στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ήταν λίγες, συγκεκριμένες και με σαφή 

γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά ερείσματα. Τα πολιτικά ζητήματα αυτών, άλλοτε, 

όπως στη περίπτωση της Γερμανίας, αφορούσαν ολόκληρη τη Συμμαχία ενώ 

άλλοτε, όπως στη περίπτωση της Ισπανίας, απαίτησαν ισχυρές εσωτερικές 

διεργασίες και αλλαγή της στάσης της κοινωνίας του εσωτερικού των χωρών. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, ο Αγγλοσαξονικός άξονας της Συμμαχίας, οι ΗΠΑ και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, έπαιξαν τον πρωτεύοντα έως καταλυτικό ρόλο στις διαδικασίες 

εισδοχής, συχνά χωρίς να έχουν τη στήριξη της άλλης μεγάλης δύναμης, της 

Γαλλίας. Η σημαντικότερη επέκταση, ήταν αυτή της Γερμανίας, η οποία 

σηματοδότησε την ίδρυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και εισήγαγε για τα καλά 

ολόκληρη την υφήλιο στην γκρίζα περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 

 Αυτή η πρώτη περίοδος λειτουργίας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αν 

εξαιρέσουμε τις κατά καιρούς επιμέρους πολιτικές επιλογές και μονομερείς κινήσεις 

των ΗΠΑ, ήταν και η περισσότερο σαφής στο επίπεδο του Διεθνούς Συστήματος. 

Και από τις δύο πλευρές, ο εχθρός ήταν ορατός, η πυρηνική επιλογή 

αδιαμφισβήτητη ενώ το ιδεολογικό υπόβαθρο παρείχε την απαραίτητη εσωτερική 

νομιμοποίηση στις κοινωνίες των αντίπαλων συνασπισμών. Ήταν ο καπιταλιστικός 

πολιτισμός του δυτικού κεφαλαιοκρατικού συστήματος, ενάντια στη μονολιθική 

κουλτούρα της κομμουνιστικής ιδεολογίας αλλά και συντροφικής νομενκλατούρας. 

Η κατάσταση αυτή, θα αλλάξει άρδην στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με τη 

κατάρρευση (εκ των έσω;) της Σοβιετικής ένωσης και την πτώση του Aνατολικού 

Μπλόκ. Αυτή ακριβώς η περίοδος θα εξεταστεί στο επόμενο κεφάλαιο της μελέτης.  
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«Vires acquirit eundo»  

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ. 

«Malum consilium quod 

mutari non potest». 

Publilius Syrus, 1ος μ.Χ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (1989-2001) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Για όσους έζησαν την πτώση του τείχους του Βερολίνου, της πλέον 

σημειολογικά εμβληματικής κατασκευής της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, το 

συναίσθημα θα πρέπει να ήταν αντίστοιχο με αυτούς που παρακολούθησαν το 

πρώτο βήμα του ανθρώπου στη Σελήνη· και τώρα, τι ; Είχαν ήδη προηγηθεί από το 

1985 οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 

(1931-) -μία προσπάθεια «εκδημοκρατισμού» των αγορών και ολικής 

αναδιάρθρωσης του εσωτερικού μηχανισμού λειτουργίας του Σοβιετικού κράτους σε 

ένα περισσότερο ευέλικτο σχήμα-, όταν οι λέξεις «περεστρόικα» (αναδόμηση, 

αναδιάρθρωση) και «γκλάσνοστ» (διαφάνεια) έγιναν οι περισσότερο δημοφιλείς στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης όλων των δυτικών κοινωνιών, παραμένοντας στη 

συνέχεια στην κορυφή των ειδήσεων, σχεδόν για τα επόμενα δέκα χρόνια.   

 Ο Σοβιετικός αντίπαλος είχε πλέον εκλείψει. Ο κόκκινος εχθρός είχε νικηθεί 

όχι από τις δυνάμεις των όπλων αλλά από τις δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς. Η 

κομμουνιστική ιδεολογία έμπαινε στο περιθώριο της ιστορίας. Οι δυνάμεις του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είχαν νικήσει χωρίς ποτέ να χρειαστεί να 

ενεργοποιήσουν τους στρατιωτικούς τους μηχανισμούς σε μία ανοικτή πολεμική 

σύγκρουση ενάντια στο Κόκκινο Στρατό. Η Συμμαχία είχε πετύχει το σκοπό ίδρυσής 

της, κρατώντας τη Σοβιετική Ένωση έξω από τη Δυτική Ευρώπη, αποτρέποντας 

παράλληλα για μισό αιώνα την οποιαδήποτε κλιμάκωση στο επίπεδο μίας νέας 

παγκόσμιας σύρραξης. Η υφήλιος είχε φτάσει πολλές φορές στο όριο της πυρηνικής 
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καταστροφής, τελικά, όμως, «η ισορροπία του τρόμου» είχε λειτουργήσει με 

επιτυχία αποτρέποντας τους δύο συνασπισμούς από μία μετωπική σύγκρουση. Το 

περιβάλλον που αναδύθηκε από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα 

μονοπολικό Διεθνές Σύστημα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να 

απολαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία του νικητή, την αδιαμφισβήτητη «Pax 

Americana» σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα, όμως, γεννιόταν αυτόματα το 

ερώτημα εάν υπήρχε κάποιος περαιτέρω λόγος ύπαρξης του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου, καθώς επί της ουσίας όλοι οι μέχρι τότε στόχοι της Συμμαχίας είχαν 

εξαλειφθεί. «Με την εξαφάνιση των παραδοσιακών εχθρών, κάποιοι σχολιαστές 

πίστεψαν ότι επίσης δεν ήταν αναγκαίο και το ΝΑΤΟ και ότι θα μπορούσαν να 

μειωθούν δραματικά οι μελλοντικές αμυντικές δαπάνες και επενδύσεις για τις 

ένοπλες δυνάμεις. Λόγω της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, πολλοί Σύμμαχοι του 

ΝΑΤΟ μείωσαν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες, κάποιοι μάλιστα μέχρι και 25 

τοις εκατό» (NATO 2004). 

  Κατέστη, λοιπόν, προφανές ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε αφενός να 

επαναπροσδιορίσει τη ταυτότητά του, αφετέρου να ανοιχτεί και σε άλλες, κλειστές 

μέχρι πρότινος χώρες, εάν ήθελε να παραμείνει σε λειτουργία. Συνεπακόλουθα, 

αυτό θα οδηγήσει μέσα στα επόμενα χρόνια σε μία επέκταση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Παράλληλα, εισερχόμαστε σε μία περίοδο 

έντονων διπλωματικών κινήσεων, όπου μέσα από μία σειρά διαδοχικών διεθνών 

συμφωνιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, η Συμμαχία αλλάζει το 

χαρακτήρα της, από περιφερειακό οργανισμό στρατιωτικής συνεργασίας, σε ρόλο 

παγκόσμιας ηγεμονικής συμμαχίας, η οποία, δε διστάζει, όταν απαιτηθεί, να κινηθεί 

και εκτός των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

2. Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1989-1999) 

 α. Η Είσοδος της Ενωμένης Γερμανίας, 1990 

  Μεταξύ 9 και 10 Νοεμβρίου 1989 στην όριο γραμμή μεταξύ 

Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου, έλαβαν χώρα μία σειρά από γεγονότα τα οποία 

οδήγησαν στην πτώση του τείχους του Βερολίνου και στη συνεπακόλουθη 

ελεύθερη, μετά από 28 έτη αποκλεισμού, επικοινωνία μεταξύ Δυτικής και 

Ανατολικής Γερμανίας. Σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος οδήγησε σε αυτή την 
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εξέχουσας σημασίας συμβολική αλλά και ουσιαστική γεωπολιτική εξέλιξη ήταν η 

πολιτική που είχε ακολουθήσει ο Γενικός Γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης 

Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, η οποία καταργούσε το Ψυχροπολεμικό «Δόγμα 

Μπρέζνιεφ»71 και επέτρεπε στις χώρες του ανατολικού μπλοκ αφενός να επιλέξουν 

αυτόνομα την εσωτερική και διεθνή τους πολιτική και επιπλέον να καθορίσουν οι 

ίδιες τη μορφή του οικονομικού συστήματος που θα ακολουθούσαν. Προκειμένου 

να καταστεί αντιληπτό το μέγεθος της συγκεκριμένης αλλαγής, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι σύμφωνα με το «Δόγμα Μπρέζνιεφ», όπως αυτό είχε διατυπωθεί στις 13 

Νοεμβρίου του 1968, οι χώρες οι οποίες δεν εφάρμοζαν σοσιαλιστικό σύστημα 

διακυβέρνησης χαρακτηρίζονταν ως «εχθρικές». Επιπρόσθετα, κάθε προσπάθεια 

μιας σοσιαλιστικής χώρας να στραφεί προς το καπιταλιστικό σύστημα, θα έπρεπε 

να αντιμετωπίζεται από κοινού από τις λοιπές σοσιαλιστικές χώρες, οι οποίες 

όφειλαν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του «προβλήματος». 

 Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την πτώση του τείχους ήταν ραγδαίες. Οι 

χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, η μία μετά την άλλη άρχισαν να ανοίγουν τα 

σύνορά τους με τη Δύση, να καταλύουν τα κομμουνιστικά καθεστώτα που μέχρι τότε 

κυβερνούσαν και να προσφεύγουν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν σαράντα έτη 

σε ελεύθερες-δημοκρατικές εκλογές. Πρωτοπόρος, βέβαια, είναι η Γερμανία η οποία 

στις 18 Μαΐου 1990 με τη Συνθήκη της Βόννης, προχωρά στη νομισματική, 

κοινωνική και οικονομική ένωση της μέχρι πρότινος Ανατολικής με Δυτική Γερμανία. 

Στο ίδιο πλαίσιο στις 31 Αυγούστου του 1990, υπογράφεται η Συνθήκη Ενοποίησης 

των δύο Γερμανιών· έχει ήδη προηγηθεί από τις 6 Ιουλίου η δήλωση των αρχηγών 

των Κρατών-μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ότι η ενωμένη Γερμανία είναι 

απαραίτητος παράγοντας για τη συμμαχία. Ταυτόχρονα, το ενοποιημένο πλέον 

κράτος γίνεται το πρώτο μεταψυχροπολεμικό μέλος της Συμμαχίας. 

 Είναι προφανές ότι η είσοδος της ενοποιημένης Γερμανίας στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δε παρουσιάζει ιδιαίτερα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, 

                                                           
 71 Ο Λεονίντ Ιλίτς Μπρέζνιεφ (1906-1982), ήταν Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης από το 1964 μέχρι το 1982 και 
Πρόεδρος του Προεδρείου του Ανώτατου Σοβιέτ της ΕΣΣΔ από το 1977 ως το 1982. Το 1968, 
προκειμένου να δικαιολογήσει την επέμβαση των Σοβιετικών στην Πράγα με τα γνωστά αιματηρά 
γεγονότα που ακολούθησαν, διατύπωσε το λεγόμενο «Δόγμα Μπρέζνιεφ», κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του Πολωνικού Εργατικού Κόμματος, το οποίο συνοψίζεται στα εξής: «When forces that 
are hostile to socialism try to turn the development of some socialist country towards capitalism, it 
becomes not only a problem of the country concerned, but a common problem and concern of all 
socialist countries» (Loth 2001). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1964
https://el.wikipedia.org/wiki/1982
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καθώς επί της ουσίας αποτελούσε προϊόν της επανένωσης των δύο κρατών, οπότε 

δεν υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής ή εξωτερικής νομιμοποίησης. Εντούτοις η 

ενοποιημένη Γερμανία ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ σηματοδότησε μία σειρά 

κοσμογονικών γεωπολιτικών αλλαγών οι οποίες έμελλε να αλλάξουν τον 

Ευρωπαϊκό χάρτη μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια αλλά ταυτόχρονα και την 

παγκόσμια σκηνή. Εκείνο, όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι τα ακόλουθα δύο 

στοιχεία τα οποία ενδεχομένως συνέτειναν αποφασιστικά στην προγενέστερη 

ακολουθούμενη σοβιετική πολιτική και εν τέλει στα μετέπειτα γεγονότα: 

  (1) Στις 19 Νοεμβρίου του 1990, υπογράφηκε στο Παρίσι η 

Συνθήκη για τον Περιορισμό των Συμβατικών Όπλων στην Ευρώπη  (Treaty on 

Conventional Armed Forces in Europe CFE) μεταξύ του χωρών-μελών του ΝΑΤΟ 

και εκείνων του Συμφώνου τη Βαρσοβίας72. Οι εργασίες για την υπογραφή της 

συγκεκριμένης συνθήκης είχαν ξεκινήσει αρκετά πριν και προέβλεπαν αφενός 

δραστικές μειώσεις των συμβατικών δυνάμεων και των δύο συνασπισμών, 

αφετέρου έδιναν το δικαίωμα και στις δύο πλευρές να διενεργούν τακτικές και 

έκτακτες επισκέψεις-επιθεωρήσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της επιλογής 

τους. Η ίδια συνθήκη, προέβλεπε τον καθορισμό αριθμητικής «οροφής» 

συμβατικών δυνάμεων τόσο για το προσωπικό όσο και για τα οπλικά συστήματα. 

Μία από τις συζητήσεις που ελάμβαναν χώρα στο περιθώριο των προκαταρκτικών 

συνομιλιών ήταν η άτυπη, έστω, δέσμευση της Σοβιετικής Ένωσης ότι θα 

προχωρήσει στις λοιπές εξαγγελθείσες μεταρρυθμίσεις της «περεστρόικα». 

  (2) Όπως γράφει ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ στα απομνημονεύματά 

του (Γκορμπατσώφ 1996), ο ίδιος είχε λάβει διαβεβαιώσεις κατά τη διάρκεια των 

προκαταρκτικών συνομιλιών για την επανένωση της Γερμανίας ότι το ΝΑΤΟ δεν θα 

επέκτεινε το εύρος των δραστηριοτήτων του ανατολικότερα («during the 

negotiations on the unification of Germany they gave assurances that NATO would 

not extend its zone of operation to the east»). Αυτό αποτέλεσε, κατά τον πρώην 

Γενικό Γραμματέα, τη βάση της συναίνεσης της Σοβιετικής πλευράς για την 

επανένωση των «δύο» Γερμανιών σε ένα ενιαίο κράτος. Η θέση αυτή, ακόμα και αν 

είναι αληθής, απλά επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος παραμένει η πρώτη και 

                                                           
 72 Ο γράφων τυγχάνει να έχει παρακολουθήσει τη σχετική εκπαίδευση/επιμόρφωση πάνω 
στη συγκεκριμένη Διεθνή Συμφωνία και να είναι χαρακτηρισμένος συνοδός-επιθεωρητής για 
διενέργεια επιθεωρήσεων Συνθήκης CFE. 



- 73 - 
  

./. 

απλούστερη μονάδα του «διεθνούς συστήματος»· όταν επιπλέον πρόκειται για 

πολιτικό αρχηγό μεγάλου βεληνεκούς, οι πράξεις του μπορούν να καθορίσουν σε 

μεγάλο βαθμό τη πορεία στην οποία μετέπειτα θα κινηθεί το σύστημα. Αυτός, είναι 

ένας εξαιρετικά ήπιος τρόπος για να προσεγγίσουμε τη συγκεκριμένη θέση του 

πρώην Γενικού Γραμματέα η οποία στερείται στοιχειώδους πολιτικού ρεαλισμού. Με 

απλά λόγια, είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο το παράλογο της θέσης του 

«ανθρώπου κλειδί» στην κρίσιμη αυτή καμπή της ιστορίας, ο οποίος διατείνεται περί 

ύπαρξης συμφωνίας ότι το κενό ισχύος που θα άφηνε η κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης, δε θα καλυπτόταν από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο… 

β. Η Σύνοδος Κορυφής της Ρώμης, 1991 

  Η πρώτη αντίδραση της Συμμαχίας μπροστά στις ραγδαίες 

γεωπολιτικές εξελίξεις ήταν να επαναπροσδιορίσει, στο βαθμό που αυτό ήταν τότε 

εφικτό, τον «σκοπό» ύπαρξής της (NATO Public Diplomacy Division 2012), 

θεωρώντας πάντοτε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» στα 

θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ένα κύριος παράγοντας ο οποίος συνέτεινε 

αποφασιστικά στην ανάγκη λήψης κάποιων άμεσων μέτρων, ήταν το γεγονός ότι η 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είχε αφήσει επαρκή χώρο για την ανάπτυξη 

εθνικιστικών τάσεων σε πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλόκ και καταρχάς στη 

Γιουγκοσλαβία, η οποία ήδη βρισκόταν στα όρια ενός εμφυλίου πολέμου. Μέσα σε 

αυτό το γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον που διαμορφωνόταν στην Ανατολική 

Ευρώπη, οι αρχηγοί των χωρών-μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στη 

Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης (Δεκέμβριος 1991), εκδίδουν διακήρυξη πάνω στην 

ειρήνη και τη συνεργασία, η οποία επί της ουσίας αποτελεί μία ανοικτή πρόσκληση 

εισδοχής προς τις πρώην χώρες του ανατολικού μπλοκ. Με την ίδια διακήρυξη οι 

Συμμαχικοί ηγέτες, σκιαγράφησαν μελλοντικές εργασίες του ΝΑΤΟ καθώς και το 

συνολικό θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας, αυτή τη φορά με τη 

συνεργασία και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, τονίστηκε η 

υποστήριξή τους στη μεταρρυθμιστική πορεία των χωρών της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης, ενώ δημιουργήθηκαν οι μηχανισμοί για την παροχή 

πρακτικής βοήθειας κατά τη μετάβασή τους προς τη δημοκρατία (Μαρκαντωνάτος 

2016). Στην ίδια σύνοδο ιδρύεται το Συμβούλιο Βόρειο-Ατλαντικής Συνεργασίας 
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(North Atlantic Cooperation Council-NACC), με αποστολή τον έλεγχο της πορείας 

σύγκλισης-σύμπραξης μεταξύ χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλόκ και ΝΑΤΟ. 

 γ. Η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών, 1994  

  Η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών (Ιανουάριος 1994) ήταν το 

επόμενο σημαντικό βήμα στη μεταψυχροπολεμική μετεξέλιξη της Συμμαχίας. Κατά 

τη διάρκεια των εργασιών της αποστέλλεται πρόσκληση στα κράτη-μέλη του 

Συμβουλίου Βορειοατλαντικής Συνεργασίας που δε συμμετάσχουν στη Συμμαχία, 

αλλά και σε άλλα κράτη προκειμένου να συμπράξουν σε ένα νέο και ευρύ 

πρόγραμμα συνεργασίας με το ΝΑΤΟ το οποίο παίρνει την ονομασία «Σύμπραξη 

για την Ειρήνη» (Partnership for Peace-PfP).  Έκτοτε, το υπόψη πρόγραμμα 

καθίσταται σταδιακά ένα βασικό εργαλείο της Συμμαχίας, για τη σύναψη διμερών 

συμφωνιών μεταξύ αυτής και μεμονωμένων κρατών τα οποία αν και δεν έχουν την 

ιδιότητα της χώρας-μέλους, εντούτοις επιζητούν/αποδέχονται τη συνεργασία του 

ΝΑΤΟ σε διάφορους τομείς ασφάλειας. Στην παρούσα φάση στο πρόγραμμα PfP 

έχουν συμπράξει 22 χώρες με ποικίλους διαφορετικούς στόχους-δραστηριότητες, οι 

οποίες συνοψίζονται στα εξής (E-LIBRARY 2016): 

  (1)  Αμυντικός μετασχηματισμός. 

(2) Σχεδιασμός επιχειρήσεων πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας. 

(3) Εκτέλεση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. 

(4) Σχεδίαση ανταπόκρισης των μηχανισμών της πολιτικής 

προστασίας, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης  που σχετίζονται με καταστροφές. 

(5) Συνεργασία για θέματα επιστημών και περιβάλλοντος.  

 δ. Η Σύνοδος Κορυφής της Μαδρίτης, 1997 

  Η τριετία 1994-1997 χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό γεγονότων 

τα οποία συνέτειναν στη μετέπειτα πορεία της Συμμαχίας, όπως αυτή χαράσσεται 

πλέον μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης (Ιούλιος 1997). Τα γεγονότα αυτά 

κατά χρονολογική σειρά ήταν τα εξής (E-Library 2015): 
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(1) 1994: Διενέργεια του πρώτου φόρουμ μεταξύ του ΝΑΤΟ και 

χωρών της Μεσογείου για θέματα ασφάλειας της περιοχής της Μεσογείου. 

  (2) 1995: Απόφαση της Συμμαχίας να ξεκινήσει επιχειρήσεις κατά 

του Σερβοβοσνιακού στρατού με αφορμή τα γεγονότα στη Σεμπρένιτσα73. 

  (3) 1995: Ίδρυση ενός διεθνούς κέντρου στο επιχειρησιακό 

αρχηγείο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη («Supreme Headquarters Allied 

Powers Europe»-SHAPE), με αποστολή την παροχή αρωγής στη σχεδίαση 

επιχειρήσεων για τα Μη Κράτη-μέλη της Συμμαχίας, που συμμετάσχουν, όμως, υπό 

νατοϊκή διοίκηση σε επιχειρήσεις της. 

  (4) 1995: Επιστροφή της Γαλλίας στο στρατιωτικό σκέλος του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, έπειτα από 37 έτη αποχής. 

 Φτάνουμε, λοιπόν, στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης, η οποία αποτελεί το 

επιστέγασμα τόσο των δύο προηγούμενων αντίστοιχων συνόδων όσο και των 

ενδιάμεσων πολιτικών εξελίξεων που προαναφέρθηκαν. Οι αποφάσεις της 

συγκεκριμένης διάσκεψης σηματοδοτούν μία νέα εποχή για τη Συμμαχία, καθόσον 

αφενός θα οδηγήσουν στην πρώτη επέκταση των χωρών-κρατών του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, επιπλέον 

δε προαναγγέλλουν τη μετάβαση στην επόμενη φάση ανάπτυξης του ΝΑΤΟ. 

Συγκεκριμένα: 

  (1) Αποφασίζεται η έναρξη (επί της ουσίας επίσπευση) των 

συνομιλιών για την ένταξη των χωρών Τσεχία, Πολωνία και Ουγγαρία στο ΝΑΤΟ. 

  (2) Σηματοδοτείται ο μετασχηματισμός του Συμβουλίου Βόρειο-

Ατλαντικής Συνεργασίας σε Ευρω-ατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας («Euro-Atlantic 

Partnership Council -EAPC»), ονομασία την οποία φέρει μέχρι και σήμερα. Η 

προφανής διαφορά στην ονομασία, υποδηλώνει και την πρώτη «παραχώρηση» εκ 

μέρους των ΗΠΑ σε ανερχόμενες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

εμφανίζεται (ή επιθυμεί να εμφανιστεί), λίγα χρόνια μετά την υπογραφή της 

Συνθήκης του Μααστριχτ (1992) ως ο νέος ενιαίος δρων στα ζητήματα της 

                                                           
 73 Τα γεγονότα στην Σεμπρένιτσα, ήταν ο θάνατος (σφαγή;) 8732 Βόσνιων μετά από 
επιχείρηση του Σερβοβοσνιακού στρατού (Μαρκαντωνάτος 2016). 
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ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Συμμαχία εμφανίζεται να αποδέχεται 

την πιθανότητα δημιουργίας μίας αμιγώς ευρωπαϊκής σύμπραξης η οποία θα 

διαχειρίζεται τα θέματα ασφαλείας της Γηραιάς Ηπείρου, ως συνιστώσα, όμως, του 

ΝΑΤΟ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση (Βοσκόπουλος 2012). Τα γεγονότα, όμως, της 

Γιουγκοσλαβίας, που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, θα θέσουν τέρμα 

(οριστικά;) σε αυτή τη προσπάθεια «αυτονόμησης» της Ευρώπης από τον 

Ατλαντικό σύνδεσμο. 

  (4) Ιδρύεται ένα νέο φόρουμ με αποστολή την προώθηση της 

συνεργασίας ΝΑΤΟ και Ρωσίας ενώ παράλληλα επισημοποιείται η ανερχόμενη 

σύμπραξη μεταξύ Συμμαχίας και Ουκρανίας. 

  (4) Αποφασίζεται η ανασυγκρότηση της επιχειρησιακής δομής 

διοικήσεως της Συμμαχίας 

  (5) Αναγνωρίζεται η απουσία ενός κανονιστικού πλαισίου το οποίο 

θα οριοθετεί τα προ-απαιτούμενα εισδοχής μίας νέας χώρα στο Βορειοατλαντικό 

Σύμφωνο. Όπως έχει ήδη εξεταστεί, το συγκεκριμένο θέμα προκύπτει από τη νομική 

ασάφεια του άρθρου 10 της Συνθήκης, το οποίο δε καθορίζει ρητά προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληροί μία χώρα για να συμμετάσχει στη Συμμαχία. Η διαπίστωση 

αυτή γίνεται σαφώς κάτω από το βάρος των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και 

ενδεχομένως της μη αναμενόμενης, στο βαθμό που τελικά υπήρξε, επιθυμίας 

χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ να εισέλθουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 

Συνεπακόλουθα, στις 3 Σεπτεμβρίου 1995 δημοσιεύεται η «Μελέτη Επέκτασης του 

ΝΑΤΟ» («Study on NATO Enlargement»), το πρώτο θεσμικό κείμενο της Συμμαχίας, 

για τον χειρισμό των θεμάτων επέκτασης του Συμφώνου. Τα βασικά στοιχεία που 

σκιαγραφούνται ως προ-απαιτούμενα των υποψηφίων Χωρών-μελών είναι τα εξής 

(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2014):  

   (α) Ολοκλήρωση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και 

ύπαρξη σταθερού δημοκρατικού πολιτικού συστήματος για τις χώρες που 

επιθυμούν να εισέλθουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 

   (β) «Διακανονισμός» τυχόν υπαρχόντων εθνικιστικών 

διαφορών στο εσωτερικό το υποψηφίων κρατών, καθώς επίσης και τυχόν εδαφικών 

διαφορών με άλλα κράτη. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με 
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ειρηνικά και νόμιμα μέσα και θα πρέπει να ακολουθούνται από δεσμεύσεις για 

ειρηνική διευθέτηση άλλων διαφωνιών. 

   (γ) Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης 

και δίκαιη αντιμετώπιση εθνικών μειονοτήτων. 

   (δ) Δυνατότητα αλλά και βούληση για ενεργή συνεισφορά 

στη Συμμαχία και στις επιχειρήσεις που αυτή αναλαμβάνει. 

   (ε) Δέσμευση ως προς τη δημοκρατική σχέση μεταξύ 

ενόπλων δυνάμεων και πολιτείας και επιπλέον άσκηση πολιτικού ελέγχου στις 

ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια 

τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στον οικονομικό τομέα. 

 ε. Η πρώτη μεταψυχροπολεμική επέκταση: Δημοκρατία της 

Τσεχίας, Πολωνία, Ουγγαρία, 1997-1999 

  Η είσοδος των τριών χωρών στη Συμμαχία, σηματοδοτείται με την 

υπογραφή του σχετικού κοινού πρωτοκόλλου εισδοχής στις 12 Δεκεμβρίου του 

1997, αφού, βέβαια, είχαν προηγηθεί όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες και 

σημαντικότατες πολιτικές εξελίξεις. Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθούν δύο 

στοιχεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: 

  (1) Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία74 και για τις τρεις 

χώρες, η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, σχεδόν 

αμέσως μετά την ενοποίηση της Γερμανίας και περιλάμβανε σειρά διπλωματικών 

επαφών και κινήσεων, οι οποίες από μόνες τους αποτελούν, λόγω όγκου, 

ενδεχομένως αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης. Εκείνο, όμως, που ξεχωρίζει κατά τη 

                                                           
 74 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη πορεία ένταξης των τριών χωρών στο 

ΝΑΤΟ, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής πηγές: Σχετικά με την είσοδο της Πολωνίας, στην επίσημη 
ιστοσελίδα του υπουργείου εξωτερικών της υπάρχει μία συνοπτική αναφορά στο 
http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/nato_2016/poland_in_nato/poland_s_path_to_nato/. 
Σχετικά με τη είσοδο της Ουγγαρίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομιλία του προέδρου της χώρας στις 
16 Σεπτεμβρίου 1996 στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 
http://www.nato.int/docu/speech/1996/s960916b.htm . Τέλος, σχετικά με την είσοδο της Δημοκρατίας 
της Τσεχίας αλλά και τη μετέπειτα αντιμετώπιση των θεμάτων της Συμμαχίας από τη κοινωνική και 
πολιτική σκηνή της υπόψη χώρας, υπάρχουν διαθέσιμα ένα βιβλίο των εκδόσεων Lexington (2011) 
με την ονομασία «Τσεχοσλοβακία και Δημοκρατία της Τσεχίας στη Παγκόσμια Πολιτική» (δεν 
κυκλοφορεί σε ελληνική μετάφραση), ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μία μελέτη αναφορικά με την 
επίδραση της Συμμαχίας στη Τσεχία, στο http://www.rand.org/natsec_area/products/czechnato.html.  

http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/nato_2016/poland_in_nato/poland_s_path_to_nato/
http://www.nato.int/docu/speech/1996/s960916b.htm
http://www.rand.org/natsec_area/products/czechnato.html


- 78 - 
  

./. 

διάρκεια αυτών των διπλωματικών διεργασιών, είναι η κατά περίπτωση (και εποχή) 

«συγκρατημένη» έως και έντονη δυσαρέσκεια της Σοβιετικής Ένωσης- Ρωσίας τόσο 

απέναντι στην επεκτατική νατοϊκή πολιτική, όσο και στην επιλογή των πρώην 

«δορυφόρων» της να εγκαταλείψουν, σχεδόν από κοινού, το ανατολικό μπλοκ και 

να προσκολληθούν οικονομικά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά στη Δύση. 

  (2) Παρά το γεγονός ότι το πρωτόκολλο εισδοχής υπογράφεται το 

Δεκέμβριο του 1997, εντούτοις και οι τρεις χώρες γίνονται πλήρη μέλη του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου στις 19 Μαρτίου του 1999, 5 ημέρες μόλις πριν την 

έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία (23 Μαρτίου 1999). 

Προφανώς, ακόμα και ο πλέον «καλόβουλος» ερευνητής δε μπορεί παρά να 

διακρίνει τη συσχέτιση μεταξύ των δύο γεγονότων, καθώς η συναίνεση των τριών 

νεότευκτων μελών, ήταν απόλυτα απαραίτητη προκειμένου να δοθεί το πράσινο 

φως στην έναρξη των βομβαρδισμών. Αυτή η υπόθεση εργασίας ενισχύεται τόσο 

από τη γεωγραφική θέση της Ουγγαρίας η οποία έχει εκτενή χερσαία γεωγραφικά 

σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία, όσο και από τη σημειολογική πλευρά του θέματος· 

τρεις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ ελάχιστες ημέρες μετά την είσοδό τους 

στο ΝΑΤΟ συναινούν για την ανάληψη πολεμικής δράσης εναντίον μίας χώρας η 

οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια (και επί μισό σχεδόν αιώνα) αποτελούσε οικονομικό 

εταίρο και στρατηγικό σύμμαχο.   

3. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1999-2001) 

 α. Τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας, Μάρτιος 1999-Μάιος 1999 

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επί τρίμηνο αεροπορικοί βομβαρδισμοί 

της Συμμαχίας, οι οποίοι ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1999, αποτέλεσαν πεδίο εκτενών 

νομικών αντιπαραθέσεων, αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι εξωτερικής 

νομιμοποίησης στο επίπεδο της διεθνούς κοινότητας, δεδομένου ότι δε προηγήθηκε 

καμία σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επί του θέματος. 

Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η επέμβαση του ΝΑΤΟ 

στη Γιουγκοσλαβία, αποτελεί τη πρώτη επιχειρησιακή-πολεμική ανάπτυξη της 

Συμμαχίας σε Ευρωπαϊκό έδαφος, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 

μάλιστα, αφού έχει ήδη απαλειφθεί-καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση, ο πρωταρχικός 

λόγος ύπαρξης της Συμμαχίας. Ένα δεύτερο στοιχείο ενδιαφέροντος είναι η 
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σφοδρότητα των αεροπορικών επιθέσεων, πράγμα εντελώς αναμενόμενο (αν και 

«ηθικά» επιλήψιμο), καθόσον το συμμαχικό αεροπορικό δυναμικό, προετοιμασμένο 

ήδη εδώ και 50 χρόνια για να διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον ενός ισχυρού 

συνασπισμού καθοδηγούμενου από μία πυρηνική υπερδύναμη, στρέφεται και 

κτυπά μία χώρα με ελάχιστες αμυντικές υποδομές και μηδαμινή ικανότητα 

ανταπόδοσης. 

 Προφανώς, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης οι πολιτικές 

και συγκρουσιακές εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία κατά το χρονικό διάστημα 1990-

1999. Εκείνο, όμως, που σαφώς σημειώνεται είναι το γεγονός ότι η γιουγκοσλαβική 

κρίση, συσχετίζεται άμεσα με την πλήρη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

επιλύσει το πρόβλημα του Κοσσόβου με δικούς της μηχανισμούς (Χρήστου 2001). 

Επιπρόσθετα (και ανάλογα με την ερμηνεία που δίδει ο κάθε ερευνητής) η αποτυχία 

αυτή βαραίνει κυρίως τη γερμανική πλευρά η οποία είχε ήδη από το 1991 προβεί σε 

μία πρώιμη αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κροατίας και της Σλοβενίας 

προδικάζοντας έτσι την τύχη και των άλλων δημοκρατιών (Πλούσος 2013). Την ίδια 

ώρα οι ΗΠΑ ενώ από τη μία πλευρά τόνιζαν την αναγκαιότητα ενότητας της 

Γιουγκοσλαβίας, παράλληλα μέσω δηλώσεων επισήμων εκπροσώπων 

υπερθεμάτιζαν τη «συναινετική και ειρηνική ανεξαρτητοποίηση των δημοκρατιών». 

Η Γιουγκοσλαβική κρίση, απέδειξε όχι μόνο την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

να επιλύσει το πρόβλημα  μόνη της, αλλά και τη σταθερή εξάρτησή της από τις ΗΠΑ 

και το ΝΑΤΟ γενικότερα, όσον αφορά σε θέματα δημιουργίας ενός σταθερού 

περιβάλλοντος ασφαλείας αλλά και στη μη δυνατότητα διεξαγωγής πολεμικών 

επιχειρήσεων, ακόμα και στο έδαφός της. «Ο δυτικός παράγων εν τέλει ενθάρρυνε 

τη διάλυση του ομοσπονδιακού κράτους της Γιουγκοσλαβίας σε μια στιγμή που με 

στοχευμένες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα 

για τις καταρρέουσες χώρες της ανατολικής Ευρώπης» (Πλούσος 2013). 

 Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η επέμβαση της Συμμαχίας στη 

Γιουγκοσλαβία, ουσιαστικά αποδεικνύει την πρακτικά μόνιμη αδυναμία της 

αμερικανικής ηγεσίας να ασκήσει πολιτική συναινέσεως και συνεργασίας. Οι 

βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ, κατέδειξαν ότι οι ΗΠΑ, έχοντας απομείνει η μοναδική 

υπερδύναμη στο πλανήτη, μπορεί εφόσον το επιθυμεί να κινηθεί και εκτός των 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθοδηγούμενη από μία στρατοκρατική 

αντίληψη επιβολής προτύπων δημοκρατιών και μοντέλων διακυβέρνησης. Η 
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κατάσταση αυτή αποτελεί «εξωτερίκευση και επιχειρησιακή εφαρμογή μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής αντίληψης από πλευράς υπερδυνάμεων και ηγεμόνων ή 

επίδοξων ηγεμόνων. Αυτόν τον ιεραποστολικής υφής στόχο είχε ουσιαστικά θέσει ο 

Hans Morgenthaou περιγράφοντας την αποστολή των ΗΠΑ εκτός συνόρων» 

(Βοσκόπουλος 2012). Την ίδια ώρα το πρώτο αυτό στάδιο εφαρμογής μίας 

ελάχιστης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας, αποδείχτηκε πραγματικός 

κόλαφος για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθόσον απέτυχε τόσο να αποδεχτεί κοινούς 

κανόνες εμπλοκής όσο και να εξασφαλίσει επαρκή επιχειρησιακή στήριξη. Στο 

πλαίσιο αυτό, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και του διπολικού διεθνούς 

συστήματος έγινε η θρυαλλίδα για την εκδήλωση ασύμβατων στόχων, 

αντικρουόμενων εθνικών συμφερόντων και πρακτικά ανύπαρκτων κοινών 

προτεραιοτήτων μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα 

ήταν η υπέρμετρη ανάπτυξη του Ατλαντικού παράγοντα, δεδομένου ότι «de facto» 

οποιαδήποτε συζήτηση για αμφισβήτηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας απλά 

τέθηκε στο περιθώριο. 

 Εν κατακλείδι τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσαν την «κορωνίδα» 

των (λανθασμένων) πολιτικών επιλογών των ΗΠΑ, εντός του πλαισίου του 

μονοπολικού διεθνούς συστήματος, όπως αυτό αναδύθηκε μετά την κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ αναδεικνύεται πλέον σε παγκόσμια ηγεμονική 

δύναμη, εφόσον και επίσημα, όσο και τραγικά, δείχνει ότι έχει όχι μόνο τους 

μηχανισμούς αλλά και την πρόθεση να κινηθεί εκτός των αποφάσεων του ΟΗΕ, 

παρά τα όσα ρητά συν-ομολογούνται, όπως έχει ήδη εξεταστεί, από την ιδρυτική 

του Συνθήκη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν «παραχωρεί» την 

οποιαδήποτε προσπάθεια διαμόρφωσης αμιγώς ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας, 

ενώ το όλο ζήτημα τελικά εξελίσσεται σε «ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος μεταξύ 

ατλαντιστών και ευρωπαϊστών» (Βοσκόπουλος 2012). 

 β. Η Σύνοδος Κορυφής της Ουάσιγκτον, 1999. 

  Εν τω μέσω των νατοϊκών αεροπορικών βομβαρδισμών (23-25 

Απριλίου 1999), λαμβάνει χώρα η 15η στην 50ετή ιστορία του Οργανισμού, σύνοδος 

κορυφής των ηγετών των χωρών-μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η οποία 

συμπίπτει με τον επίσημο επετειακό εορτασμό της Συμμαχίας, για το μισό αιώνα 

ύπαρξής της. Εντελώς σημειολογικά (όσο και προσχεδιασμένα;) η σύνοδος 
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διεξάγεται παράλληλα με μία άνευ προηγουμένου αεροπορική επιχείρηση στο 

Κοσσυφοπέδιο· ένα στρατιωτικο-πολιτικό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Η 

υπόψη σύνοδος, είναι μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του Οργανισμού, 

καθώς λαμβάνονται αποφάσεις και εγκρίνονται-χαράσσονται σχέδια και 

προγράμματα, τα οποία θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στη Συμμαχία. 

Εντούτοις, δύο από τα θέματα των συζητήσεων ξεχωρίζουν μεταξύ της ατζέντας: το 

ένα διότι αποτελεί ουσιαστικά τη «ταφόπλακα» της οποιασδήποτε περαιτέρω 

προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτονόμηση από τον Ατλαντικό άξονα 

και το δεύτερο διότι αποκρυσταλλώνει μία ήδη από καιρό υπαρκτή απαίτηση 

διαμόρφωσης συγκεκριμένων «προ-απαιτούμενων» για την εισδοχή μίας χώρας 

στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Συγκεκριμένα: 

  (1) Με το ανακοινωθέν NAC-S(99)64, στα τρία μακροσκελή άρθρα 

8, 9 και 1075, η Συμμαχία χαιρετίζει και εγγυάται τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 

                                                           

 75 Article 8: We reaffirm our commitment to preserve the transatlantic link, including our 

readiness to pursue common security objectives through the Alliance wherever possible. We are 
pleased with the progress achieved in implementing the Berlin decisions and reaffirm our strong 
commitment to pursue the process of reinforcing the European pillar of the Alliance on the basis of 
our Brussels Declaration of 1994 and of the principles agreed at Berlin in 1996. We note with 
satisfaction that the key elements of the Berlin decisions are being put in place. These include flexible 
options for the selection of a European NATO Commander and NATO Headquarters for WEU-led 
operations, as well as specific terms of reference for DSACEUR and an adapted CJTF concept. 
Close linkages between the two organisations have been established, including planning, exercises 
(in particular a joint crisis management exercise in 2000) and consultation, as well as a framework 
for the release and return of Alliance assets and capabilities.  
Article 9: We welcome the new impetus given to the strengthening of a common European policy in 
security and defence by the Amsterdam Treaty and the reflections launched since then in the WEU 
and - following the St. Malo Declaration - in the EU, including the Vienna European Council 
Conclusions. This is a process which has implications for all Allies. We confirm that a stronger 
European role will help contribute to the vitality of our Alliance for the 21st century, which is the 
foundation of the collective defence of its members. In this regard:  

a. We acknowledge the resolve of the European Union to have the capacity for autonomous 
action so that it can take decisions and approve military action where the Alliance as a whole 
is not engaged;  

b. As this process goes forward, NATO and the EU should ensure the development of effective 
mutual consultation, co-operation and transparency, building on the mechanisms existing 
between NATO and the WEU;  

c. We applaud the determination of both EU members and other European Allies to take the 
necessary steps to strengthen their defence capabilities, especially for new missions, 
avoiding unnecessary duplication;  

d. We attach the utmost importance to ensuring the fullest possible involvement of non-EU 
European Allies in EU-led crisis response operations, building on existing consultation 
arrangements within the WEU. We also note Canada's interest in participating in such 
operations under appropriate modalities.  

e. We are determined that the decisions taken in Berlin in 1996, including the concept of using 
separable but not separate NATO assets and capabilities for WEU-led operations, should 
be further developed.  
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Ένωσης για τη χάραξη (αυτόνομης) κοινής αμυντικής πολιτικής. Με μία δεύτερη 

ανάγνωση, όμως, διαπιστώνεται ότι τα υπόψη άρθρα, ουσιαστικά δεσμεύουν τις 

πολιτικές αποφάσεις της Ευρώπης στο τεράστιο στρατιωτικό δυναμικό του ΝΑΤΟ, 

το οποίο πλέον θα μπορεί να λειτουργήσει και ως «Συμμαχία α λα καρτ» για τα 

θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ασφάλειας (Ιωάννης Μπουρλογιάννης 1999). 

  (2) Με το ανακοινωθέν NAC-S(99)66, καταρτίζεται το «Σχέδιο 

δράσης για μελλοντικά μέλη» (Membership Action Plan-ΜΑΡ), το οποίο, όπως έχει 

ήδη εξεταστεί-αναλυθεί76 κωδικοποιεί συγκεκριμένα «κατ’ επιλογή» προ-

απαιτούμενα προκειμένου μία χώρα να γίνει δεκτή στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 

 Tα αποτελέσματα της Συνόδου χαράζουν μία νέα στρατηγική αντίληψη για τη 

Συμμαχία, η οποία, πέραν των άλλων, στρέφεται πλέον με σαφήνεια στους τομείς 

της διαχείρισης κρίσεων καθώς και της πρόληψης συγκρούσεων. Το ΝΑΤΟ, 

ενεργοποιεί μετά από αυτή τη Σύνοδο μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να 

εφαρμοστούν όχι μόνο σε επιχειρήσεις συλλογικής άμυνας, όπως ορίζει το γράμμα 

αλλά και το πνεύμα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά και στο πεδίο της 

αποτροπής. Παράλληλα, η νέα στρατηγική αντίληψη, καθορίζει ότι το ΝΑΤΟ 

(δηλαδή οι ΗΠΑ, καθόσον οι πυρηνικές δυνατότητες των Ηνωμένου Βασιλείου και 

Γαλλίας είναι κατά πολύ υποδεέστερες αυτών και με εντελώς διαφορετική τακτική 

                                                           
Article 10: On the basis of the above principles and building on the Berlin decisions, we therefore 
stand ready to define and adopt the necessary arrangements for ready access by the European 
Union to the collective assets and capabilities of the Alliance, for operations in which the Alliance as 
a whole is not engaged militarily as an Alliance. The Council in Permanent Session will approve 
these arrangements, which will respect the requirements of NATO operations and the coherence of 
its command structure, and should address:  

a. Assured EU access to NATO planning capabilities able to contribute to military planning for 
EU-led operations;  

b. The presumption of availability to the EU of pre-identified NATO capabilities and common 
assets for use in EU-led operations;  

c. Identification of a range of European command options for EU-led operations, further 
developing the role of DSACEUR in order for him to assume fully and effectively his 
European responsibilities;  

d. The further adaptation of NATO's defence planning system to incorporate more 
comprehensively the availability of forces for EU-led operations.  

We task the Council in Permanent Session to address these measures on an ongoing basis, taking 
into account the evolution of relevant arrangements in the EU. The Council will make 
recommendations to the next Ministerial meeting for its consideration (Release 1999).  

76  Στο 2ο Κεφάλαιο του 2ου Μέρους της Μελέτης, κατά την εξέταση του άρθρου 10 του 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 
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χρησιμοποίηση) (Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Αποτροπή 2000) θα 

διατηρήσει έναν αριθμό πυρηνικών και συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη τα 

οποία θα ανανεώνει «όταν κρίνεται απαραίτητο», διατηρώντας τα σε ένα κατώτατο 

επίπεδο (Μαρκαντωνάτος 2016) το οποίο, όμως, δεν αποσαφηνίζεται. Η σημασία 

της εισαγωγής του όρου «αποτροπή» στη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ λίγο πριν 

το κατώφλι του 21ου αιώνα σηματοδοτεί μία μεγάλη αλλαγή, όχι ιδιαιτέρως ευκρινή 

με την πρώτη ανάγνωση. Για να γίνει αυτό κατανοητό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι το στρατηγικό δόγμα της Συμμαχίας μέχρι και εκείνη τη στιγμή είχε διέλθει από 

τρεις μεταβολές: ξεκίνησε το 1949, ως αντιμετώπιση μίας χερσαίας επίθεσης 

μεγάλης κλίμακας με αντίστοιχες μορφές επιχειρήσεων, μετατράπηκε σε στρατηγική 

μαζικών αντιποίνων στα μέσα της δεκαετίας του 1950, κάνοντας σαφή μνεία για τη 

πρόθεση χρησιμοποίησης πυρηνικών, εφόσον απαιτούνταν και μετεξελίχθηκε σε 

δόγμα ευέλικτης ανταπόδοσης στα τέλη του Ψυχρού Πολέμου και μέχρι και αυτό το 

χρονικό σημείο. Και τα τρία αυτά προηγούμενα δόγματα, μπορεί μεν να 

λειτούργησαν αποτρεπτικά σε οποιαδήποτε πιθανότητα Σοβιετικής επίθεσης, δεν 

έπαυαν, όμως, να παραμένουν ένας «ανοικτός διάλογος» με τον αντίπαλο, ακόμα 

και υπό όρους πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η εισαγωγή, όμως, των όρων «πρόληψη 

συγκρούσεων» και «αποτροπή», στη στρατηγική αντίληψη της Συμμαχίας, δείχνει 

πλέον μία «απάνθρωπη» αντίληψη, πέρα από τις συμβατικές έννοιες του καλού ή 

του κακού, δεδομένου ότι αποκλείει την πιθανότητα ύπαρξης σημείου σύγκλισης 

ή/και διαπραγμάτευσης με τον δυνητικό αντίπαλο, καθόσον «αποτροπή είναι η 

συνεννόηση μεταξύ αυτών που δεν συνεννοούνται» (Κουσκουβέλης, Αποτροπή και 

Πυρηνική Αποτροπή 2000).  

 Εν κατακλείδι, η σύνοδος κορυφής της Ουάσιγκτον διαμόρφωσε, με αρκετή 

ομολογουμένως σαφήνεια, τόσο το πολιτικό-στρατηγικό πλαίσιο της Συμμαχίας με 

το οποίο πλέον θα εισέρχονται όλα τα νέα κράτη-μέλη σε αυτή, όσο και τους 

φορμαλιστικούς μηχανισμούς εισδοχής. Παράλληλα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα με 

παγκόσμιους αποδέκτες, για την απόλυτη ηγεμονία τόσο των ΗΠΑ όσο και του 

ΝΑΤΟ, το οποίο ξεφεύγει πλέον από το επίπεδο του περιφερειακού αμυντικού 

συνασπισμού και αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του δίπολου «πρόληψη-αποτροπή», το 

ρόλο του «πλανητικού αστυνόμου». «Pax Americana, umber ales»…  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Οι επεκτάσεις της Συμμαχίας στο μεταψυχροπολεμικό Διεθνές Σύστημα, 

βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση με την εκ βάθρων αλλαγή του από διπολικό 

σε μονοπολικό. Κατά τη χρονική περίοδο που εξετάστηκε, αφού ξεπεράστηκε 

γρήγορα το αρχικό σοκ του τέλους του Ψυχρού Πολέμου και μαζί του όλες εκείνες 

οι συζητήσεις περί ιστορικής αναγκαιότητας ή όχι ύπαρξης της Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ 

αντιμετώπισε ελάχιστα πολιτικά ζητήματα αναφορικά με την εισδοχή των τεσσάρων 

νέων χωρών σε αυτό (Ενωμένη Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία και 

Πολωνία). Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε η προ-υπάρχουσα γεωπολιτική κατάσταση 

(Δυτική Γερμανία) είτε ο ήδη μακρύς δρόμος των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, 

σε συνδυασμό με τις τότε τρέχουσες γεωστρατηγικές εξελίξεις (Τσεχία, Ουγγαρία, 

Πολωνία) είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος των επεκτάσεων. Την ίδια ώρα, η 

πάλαι ποτέ κραταιά Σοβιετική Ένωση, καταρρέει εκ των έσω και μαζί της διαλύεται 

ο συνασπισμός που επί 50 χρόνια αποτέλεσε το αντίπαλο δέος, ιδεολογικό αλλά και 

πραγματικό, της Δύσης. Αντιμετωπίζοντας καταρχάς η ίδια οικονομικά προβλήματα 

τέτοιου μεγέθους ώστε να καθίσταται αδύνατη η διαχείρισή τους, τουλάχιστον με τα 

βαθιά ριζωμένα κατεστημένα και μηχανισμούς του κομμουνιστικού καθεστώτος, η 

Σοβιετική Ένωση, απλά αποσύρεται από τη διεθνή σκηνή και παραμένει σχεδόν 

αμέτοχη (έως ανήμπορη) σε όλες τις μετέπειτα εξελίξεις της υπόψη δεκαετίας. 

 Από την άλλη πλευρά, όμως, αυτή ακριβώς η ριζική αλλαγή στη διεθνή 

σκακιέρα, επέτρεψε στο ΝΑΤΟ, μέσα από διαδοχικές διεργασίες, αφενός να 

ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό, στέλνοντας σαφή μηνύματα παντοδυναμίας προς 

κάθε κατεύθυνση, αφετέρου να εισάγει νέους μηχανισμούς εισδοχής σε αυτό, 

προβλέποντας αλλά και προσβλέποντας σε μελλοντικές επεκτάσεις. Παράλληλα, 

εισαγάγει μία νέα στρατηγική αντίληψη, η οποία ξεκάθαρα δηλώνει τη δύναμη αλλά 

και τη πρόθεση του συνασπισμού. Τα γεγονότα του ανελέητου βομβαρδισμού της 

Σερβίας, καθώς εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της 

Ουάσιγκτον, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο λανθασμένης μετάφρασης· όποιος δεν 

είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Την ίδια ώρα, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδύναμη να υλοποιήσει μία ενιαία, κοινή και σε επίπεδο 

κρατών-μελών της, στρατηγική κουλτούρα (πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, 

μιας και μιλάμε για την κοιτίδα της έννοιας έθνος-κράτος, ήδη από την εποχή της 

Συνθήκης της Βεστφαλίας το 1648), αν και υπερθεματίζεται από το ΝΑΤΟ και τις 
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ΗΠΑ ως πυλώνας παροχής ασφάλειας και σταθερότητας, εντούτοις στη 

πραγματικότητα περιορίζεται στο πολιτικό επίπεδο των ενστάσεων, όπως και στα 

επόμενα χρόνια στο οικονομικό της επιβολής «εμπάργκο». 

 Υπό το πρίσμα αυτών των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων, τα πολιτικά 

ζητήματα που αναδύθηκαν για την υπόψη χρονική περίοδο και πολύ περισσότερο 

ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν, θα αποτελέσουν την έδρα για όλα τα 

ζητήματα της επόμενης και τελευταίας χρονικής περιόδου που θα εξεταστεί. Μιας 

περιόδου, που ξεκινάει με έναν τόσο «γραφικό» (κατά την αγγλική έννοια του όρου) 

τρόπο, ώστε να σηματοδοτείται παράλληλα με την ανάδυση του όρου 

«παγκοσμιοποίηση». Και, όπως όλες οι «γέννες» της ιστορίας, συνοδεύεται και αυτή 

από αγωνία και ανθρώπινο πόνο… 
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«Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεφύγουμε 

από τη ρευστότητα; Υπάρχει και είναι 

ακριβώς να συνειδητοποιήσουμε ότι 

ζούμε σε μία ρευστή κοινωνία που, για να 

γίνει κατανοητή και ίσως να ξεπεραστεί 

απαιτεί νέα μέτρα. Το κακό, όμως, είναι 

ότι η πολιτική και σε μεγάλο βαθμό η 

ιντελιγκέντσια δεν έχουν ακόμα 

αντιληφθεί το εύρος του φαινομένου» 

«Χρονικά μιας Ρευστής Κοινωνίας» 

(2016) 

 Ουμπέρτο Έκο (1932-2016) 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟ (ΑΣΤΑΘΕΣ) ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (2001-…) 

1. 11-9-2001: Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Τα γεγονότα της 9 Σεπτεμβρίου του 2001, σηματοδοτούν το τέλος του 

μονοπολικού διεθνούς συστήματος και εισάγουν με τον πλέον βίαιο τρόπο τη 

Συμμαχία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο τόσο στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, όσο 

και στην πραγματικότητα του πολύ-πολικού διεθνούς συστήματος. Εάν με όρους 

γεωλογίας θεωρούμε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ως τεκτονική αλλαγή του 

διεθνούς συστήματος από διπολικό σε μονοπολικό, τότε τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι ο αστεροειδής που πέφτοντας εξάλειψε όλα 

όσα θεωρούνταν γνωστά ή είχαν (προ)σχεδιαστεί τόσο για τις δομές και τη 

λειτουργία του Διεθνούς Συστήματος, όσο και για την αντιμετώπιση απειλών στο 

επίπεδο της παγκόσμιας ασφάλειας. Πέρα από το τραγικό κόστος σε ανθρώπινες 

ζωές που χάθηκαν εκείνη την ημέρα, ο σημειολογικός συμβολισμός του χτυπήματος 

τόσο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου όσο και του αμερικανικού Πενταγώνου, 

επέφερε ένα μη αναστρέψιμο όσο και καταλυτικό μήνυμα στην παντοδυναμία των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες δεν είχαν δεχθεί χτύπημα στο 
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μητροπολιτικό  έδαφός τους σχεδόν για δύο αιώνες. «Με βίαια θεατρικό τρόπο, ο 

Οσάμα μπιν Λάντεν εξόργισε και προκάλεσε τις ΗΠΑ, ωθώντας τες να υπερ-

αντιδράσουν με τρόπους που κατέστρεψαν την αξιοπιστία τους, αποδυνάμωσαν τις 

συμμαχίες τους στον μουσουλμανικό κόσμο και τελικά εξουθένωσαν τον στρατό τους 

- και, κατά κάποιον τρόπο, την κοινωνία τους» (Nye 2015). Μέσα στα επόμενα 

χρόνια και μέχρι σήμερα, οι προκλήσεις ασφαλείας που σταδιακά θα αναδυθούν, 

θα έχουν μικρή σχέση με τους παραδοσιακούς αντιπάλους είτε της ψυχροπολεμικής 

είτε της μετα-ψυχροπολεμικής εποχής.  

 Το σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας έχει να αντιμετωπίσει το 

φαινόμενο της τρομοκρατίας, την άνοδο του πολιτικού Ισλάμ, την έκρηξη των 

εθνοτικών πολέμων, τις ενεργειακές προκλήσεις, την απειλή της πυρηνικής 

διασποράς, τον πληροφοριακό πόλεμο, το ζήτημα των υδάτων, την απειλή των 

πανδημιών και της λαθρομετανάστευσης, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και το 

δημογραφικό πρόβλημα. «Ο πόλεμος τέταρτης γενιάς που διεξάγεται σήμερα δεν 

έχει καθορισμένα μέτωπα. Επικεντρώνεται στην κοινωνία του εχθρού, φθάνοντας 

βαθιά μέσα στην επικράτειά του για να καταστρέψει την πολιτική βούληση. Θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια πέμπτη γενιά στην οποία η τεχνολογία, όπως 

τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι επιθετικές τακτικές στον κυβερνοχώρο, 

επιτρέπει στους στρατιώτες να παραμένουν πολύ μακριά από τους άμαχους στόχους 

τους» (Nye 2015). Την ίδια ώρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναδείξει το 

επίπεδο του ανταγωνισμού της πληροφορίας σε κρίσιμο παράγοντα των 

σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων. «Στον υβριδικό πόλεμο, συμβατικές και μη 

συμβατικές δυνάμεις, στρατιώτες και άμαχοι, καταστροφές και χειρισμός της 

πληροφορίας μπλέκονται μεταξύ τους. Αυτό το είδος πολέμου αναπτύχθηκε ως 

απάντηση στη συντριπτική υπεροχή του αμερικανικού συμβατικού στρατού μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Απέναντι σ' αυτή την ασυμμετρία, οι αντίπαλοι 

της Αμερικής - κράτη και μη κρατικοί παίκτες - άρχισαν να δίνουν έμφαση σε μη 

συμβατικές τακτικές» (Nye 2015). 

 Η ανωτέρω κατάσταση «ασυμμετρίας» που περιγράφει πολύ συνοπτικά ο 

μεγάλος θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, επί της ουσίας αντικατοπτρίζει την 

ιστορική πραγματικότητα ενός ασταθούς πολύ-πολικού διεθνούς συστήματος· τρεις 

ή περισσότερες μεγάλες δυνάμεις, στην παρούσα φάση ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα, εκ 

των οποίων η μία (ΗΠΑ) είναι δυνητικός «πλανητικός» ηγεμόνας, αλλά και άλλοι 
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μικρότεροι περιφερειακοί δρώντες (Ιράν, Τουρκία) ή/και συνασπισμοί, οι οποίοι 

διεκδικούν νέες αναβαθμισμένες θέσεις στη διεθνή σκακιέρα (Κοντός 2014). Στο 

σημείο αυτό, έρχεται η θεωρία των διεθνών σχέσεων να επισημάνει την 

επικινδυνότητα του υπόψη συστήματος, το οποίο λόγω της διαρκούς, σχεδόν 

εξελικτικής, διεργασίας ανακατανομής ισχύος, δε σταθεροποιείται χωρίς πόλεμο 

ευρείας κλίμακας, δηλαδή, παγκόσμιο. Με άλλα λόγια, ακόμα και η παρούσα οριακή 

σταθεροποίηση του (ή αδράνεια), οφείλεται περισσότερο στην απροθυμία της 

Ρωσίας και Κίνας να εμπλακούν άμεσα με το στρατιωτικό δυναμικό των ΗΠΑ και 

του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον επί του παρόντος και λιγότερο με αυτές καθ’ εαυτές τις 

γεωπολιτικές  και γεωστρατηγικές βλέψεις τους.   Εντούτοις, μπορεί να θεωρηθεί 

σχεδόν απόλυτα προβλέψιμο ότι αργά ή γρήγορα θα επιδιωχθεί μία αναθεωρητική 

κίνηση μεγάλου βεληνεκούς, η οποία θα στοχεύσει απευθείας στην ανατροπή του 

υφιστάμενου «status quo». Το ερώτημα που γεννάται είναι αν με δεδομένη τη 

μεταβολή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στο πολεμικό φαινόμενο, η 

«αναθεώρηση» επέλθει τελικά μέσω σύγκρουσης (σύντομης, εξαιρετικά βίαιης, 

ενδεχομένως και πυρηνικής) ή μέσω μιας νέας μορφής υβριδικού ή/και 

πληροφοριακού πολέμου, όπου η φθορά της αντίπαλης οικονομίας, μέσω της 

κατάλληλης πολύ-επίπεδης χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του παράγοντα 

πληροφορία, κατέχει το πρώτο ρόλο. 

 Το δυσάρεστο στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι ιστορικά 

επιβεβαιώνεται πως τα πολύ-πολικά συστήματα, αργά ή γρήγορα εξισορροπούνται 

μέσω βίαιων ανακατανομών ισχύος. Το συνηθέστερο και πλέον πρόσφατο 

παράδειγμα, είναι αυτό της περιόδου 1890 και μέχρι το ξέσπασμα του Α’ 

παγκοσμίου πολέμου, όταν οι ισχυρές μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία από τη μία πλευρά και Ιταλία, Αυστροουγγαρία 

από την άλλη, ακολούθησαν τη στρατηγική της μεταφοράς βαρών υποστηρίζοντας 

αντικρουόμενα συμφέροντα, ενώ τελικά συνασπίστηκαν λίγο πριν το (αναπόφευκτο) 

ξέσπασμα του πολέμου. Εν κατακλείδι, η θεωρία (αλλά και η ιστορία) διδάσκει ότι 

στα πολύ-πολικά συστήματα ακόμα και οι περιφερειακοί δρώντες είναι απρόθυμοι 

να αναλάβουν από μόνοι τους το «κόστος» της εξισορρόπησης ενός δυνητικού 

ηγεμόνα, στη παρούσα φάση των ΗΠΑ. Η κατάσταση αυτή, αργά ή γρήγορα θα τα 

ωθήσει στη δημιουργία αμυντικού συνασπισμού, μέσω του οποίο τα δυνητικά 

θύματα θα επιμερίσουν τα βάρη της σύγκρουσης μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 
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ΝΑΤΟ, μέσα στο διάστημα 2001 έως και σήμερα (αλλά και στο μέλλον), είναι 

απόλυτα βέβαιο ότι θα αναζητήσει νέους Συμμάχους στο ευρωπαϊκό έδαφος, σε μία 

προσπάθεια αφενός επέκτασης των αμυντικών-επιχειρησιακών του δυνατοτήτων, 

αφετέρου περίσφιξης του ρωσικού παράγοντα στο ευρύτερο ευρασιατικό 

υπογάστριο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ αναμφίβολα θα 

επιδιώξουν την ανάσχεση της διαρκώς επεκτεινόμενης κινεζικής παρουσίας (και 

οικονομίας) στον Ειρηνικό ωκεανό. Ιδιαίτερα για τον παράγοντα Κίνα, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι πρόκειται για μία χώρα η οποία λόγω γεωγραφίας, έκτασης 

και πληθυσμού, είναι πρακτικά αδύνατο να απειληθεί σε γεωστρατηγικό επίπεδο, 

χωρίς τη μαζική χρησιμοποίηση του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου. 

Συνεπακόλουθα η όλη υπόθεση επικεντρώνεται στον τομέα της οικονομίας· μιας 

οικονομίας-πυλώνα ισχύος, όμως, που παρέχει απεριόριστο φθηνό εργατικό 

δυναμικό, αστείρευτες πηγές πρώτων υλών και πληθυσμό παροιμιώδους 

στωικότητας. H Κίνα είναι ένας «νέος» (πραγματικά οξύμωρο, αν αναλογιστεί κανείς 

τη χρονική διάρκεια του πολιτισμού της) κρατικός δρώντας, ο οποίος μέσω του 

Ειρηνικού ωκεανού, γεωστρατηγικά είναι μία εν δυνάμει απειλή για τα συμφέροντα 

των ΗΠΑ. Στο οικονομικό επίπεδο, όμως, μπορεί να «απειλήσει» ανά πάσα στιγμή 

το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, δεδομένου ότι διαθέτει το μεγαλύτερο 

αποθεματικό σε αμερικανικά δολάρια, ενώ πρόσφατα (1 Οκτωβρίου 2016) 

συμπεριέλαβε το εθνικό νόμισμά της «γουάν» στα παγκόσμια αποθέματα του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, η ρήση που αποδίδεται (και) 

στον Ουίνστων Τσώρτσιλ77 «Beware the sleeping dragon. For when she awakes 

the Earth will shake», παραμένει πάντοτε επίκαιρη. 

Την ίδια ώρα που το Διεθνές Σύστημα βιώνει τη δραματική αλλαγή του από 

μονοπολικό σε πολυ-πολικό και ενώ έχει καταστεί σαφές ότι το εύρος των 

προκλήσεων απαιτεί, εάν όχι επιβάλλει, συν-διαχείριση και συντονισμένη-πολυμερή 

δράση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, προκειμένου  να μεγιστοποιηθούν-

ενισχυθούν τα αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας, εντούτοις οι στόχοι 

(υπάρχουν άραγε;) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξακολουθούν να παραμένουν 

τελεολογικά ασαφείς. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι πολιτικά 

                                                           
77 Σύμφωνα με άλλους ιστορικούς, η υπόψη φράση λέχθηκε για πρώτη φορά από το Ναπολέοντα 
περί το 1803, πάλι για την Κίνα, η δε πρωτότυπη εκδοχή της ήταν: "Ici repose un géant endormi, 
laissez le dormir, car quant il s'éveillera, il étonnera le monde». 
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διασπασμένη, σε πολλές περιπτώσεις οι εθνικές προτεραιότητες κυριαρχούν, ενώ 

παραμένουν άλυτα θεσμικά, ιδεολογικά και επιχειρησιακά ζητήματα που δεν 

επιτρέπουν την υιοθέτηση υπερβατικών βημάτων προς έναν αναβαθμισμένο διεθνή 

ρόλο» (Βοσκόπουλος 2012).  Η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2004 

(Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, 

Σλοβενία και Τσεχία), γίνεται χωρίς να υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι πολιτικοί 

όροι ένταξης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία «πολυσυλλεκτικής πολυφωνίας», η 

οποία σε δεύτερο χρόνο ουσιαστικά αδρανοποιεί οποιαδήποτε προσπάθεια 

διαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου δράσης στα θέματα ασφάλειας. Το οξύμωρο 

του θέματος είναι το γεγονός ότι πέντε από τις ανωτέρω χώρες (Εσθονία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία) μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ήδη από το 

2003 εισέρχονται στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στη μεγαλύτερη επέκταση που 

βίωσε ο συνασπισμός από εποχής ιδρύσεώς του. Δημιουργείται έτσι ο φαύλος 

κύκλος των γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά επιβεβλημένων επεκτάσεων τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Συμμαχίας, με στόχους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, ανάπτυξης και 

ευημερίας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο τη διαχείριση κρίσιμων και πολλαπλών 

απειλών. Εντούτοις, οι επεκτάσεις αυτές λόγω των πολυσχιδών πολιτικών και 

πολιτισμικών θεμάτων που πλέον προβάλλουν, δρουν ανασταλτικά στη 

σταθεροποίηση των θεμάτων ασφάλειας. Και ενώ το γεωστρατηγικό παιχνίδι στο 

ευρασιατικό υπογάστριο μαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ήδη μία σοβαρή 

αποτυχία στο ενεργητικό της από την εποχή του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου, 

αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με τα γνωστά φοβικά και εσωστρεφή της 

σύνδρομα. Εκδίδει πολιτικές ανακοινώσεις-ευχολόγια και επικαιροποιεί τα «check-

list» των οικονομικών κριτηρίων/στόχων που θα πρέπει να πληρούν τα εν δυνάμει 

νέα (ή/και παλαιότερα) μέλη της. Έτσι, για άλλη μία φορά δείχνει να χάνει την 

ιστορική πρόκληση επιδεικνύοντας παντελή αδυναμία πολυεπίπεδης στρατηγικής. 

Την ίδια ώρα, ο ευρωσκεπτικισμός στο εσωτερικό της διογκώνεται (ή/και 

κορυφώνεται εάν λάβουμε υπόψη μας το «Brexit» αλλά και τα πρόσφατα 

αποτελέσματα των Ιταλικών εκλογών του 2016) το φάντασμα του Τζιχάντ βρίσκεται 

«ante portas», ενώ «εκεί στο Νότο» η οικονομική ύφεση δημιουργεί συνθήκες 

κοινωνικής αποσύνθεσης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
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2. ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

  Έχοντας, τώρα, περιγράψει συνοπτικά το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο αλλά 

και διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, όπως αυτό εξελίχτηκε από το 2001 μέχρι και 

σήμερα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα επέλθει 

ισορροπία στις παγκόσμιες διεργασίες ανακατανομής ισχύος, στη συνέχεια θα 

εξεταστούν οι δύο επεκτάσεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που έλαβαν χώρα 

κατά τη χρονική περίοδο ενδιαφέροντος. Και οι δύο, αφορούσαν αποκλειστικά κράτη 

του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, η δε μία εξ’ αυτών αποτελούσε τη μεγαλύτερη 

επέκταση της Συμμαχίας από ιδρύσεώς της. 

 α. Η 1Η επέκταση: Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, 2003. 

  Το Μάιο του 2000, μία ομάδα κρατών προερχόμενων είτε από την 

αυτονόμηση-ανεξαρτητοποίηση «επαρχιών» της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είτε 

από μέλη του πάλαι ποτέ Συμφώνου της Βαρσοβίας, δημιουργούν, ενώ είναι ήδη 

υποψήφιες χώρες προς ένταξη στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, μία ξεχωριστή 

ομάδα με την ονομασία «Vilnius Group». Σκοπός της ομάδας, είναι η πρακτική 

προετοιμασία, η λήψη αρωγής σε θέματα πολιτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και η 

ανταλλαγή πληροφοριών με τη Συμμαχία, με σκοπό την κατά το δυνατό 

συντομότερη αλλά ταυτόχρονα ομαλή ένταξή τους σε αυτή. Στην ομάδα 

συμμετέχουν τα εξής κράτη: Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (με την ονομασία 

«Μακεδονία»), Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία, ενώ την επόμενη ακριβώς χρονιά 

(Μάιος 2001), εισέρχεται στην ομάδα και η Κροατία. Η δημιουργία της ομάδας, 

γίνεται κατά τη διάρκεια σύσκεψης στη πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνα (εξ ’ου 

και η ονομασία «Vilnius Group»), η οποία διεξάγεται με σκοπό τη μελέτη των 

θεμάτων που αφορούν στο ρόλο του ΝΑΤΟ στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

ασφαλείας στην Ευρώπη. Η κοινή δήλωση των εκπροσώπων (υπουργοί και 
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αναπληρωτές υπουργοί εξωτερικών) των συμμετεχόντων κρατών78, τονίζει τόσο την 

ετοιμότητά τους να εισέλθουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, όσο και τη δέσμευσή 

                                                           

 78 «We have gathered today in Vilnius to demonstrate our solidarity and commitment to the 

creation of a Europe whole and free in an alliance including the countries of Europe, the United 
States and Canada as the foundation for stability and security in the 21st century. 

 We subscribe to the fundamental and common values of the Euro-Atlantic community, 
including a belief in individual liberty, the free market and the rule of law. We not only share these 
values but consider ourselves to have contributed to their development in Europe over the centuries. 
Our desire to integrate into the institutions of the Euro-Atlantic community emanates from our 
readiness to assume our fair share of responsibility for the common defense and to add our voice to 
the debate on our common future. Having experienced the consequences of political indifference 
towards the fate of others far too often in our own history, we are committed to defend these values 
in order to contribute to freedom and peace. 

 We recognize that security for Europe and North America lies in maintaining a strong 
transatlantic alliance. Today, we reaffirm our commitment to the completion of the historic project of 
a Europe whole and free. In this regard, we welcome the contributions of the newest members of the 
Alliance, Poland, the Czech Republic, and Hungary as an important step in achieving this vision. 
Their membership in the North Atlantic Treaty Organization has enhanced European stability and 
contributed significantly to the military strength and political cohesion of NATO. 

 We are not only prepared for the responsibilities and burdens of NATO membership today, 
but we are already coordinating our defense structures and policies with the Alliance and contributing 
to NATO political and military undertakings. Furthermore, we remain committed to practical and 
political efforts to further improve the specific qualifications of our countries, including implementation 
of the Membership Action Plan. While each country should be considered on its own merits, we 
believe that the integration of each democracy will be a success for us all and the integration of all 
our countries will be a success for Europe and NATO. 

 We welcome the commitment by NATO Heads of State at the Washington Summit that the 
transatlantic link remains as important for our future as it has been in the past and that NATO will 
remain the institution of choice when Europe and the United States decide to act together. The 
Alliance remains the foundation of the collective defense of its members and must be capable of 
addressing both current and future threats to our common values through crisis management. 

 We also welcome the commitment of the European Union to build a Common European 
Security and Defense Policy that fulfills Europe's aspirations and strengthens the transatlantic link, 
and we are ready to contribute to those efforts. We recognize that NATO and the European Union 
are the two central foundations of the Euro-Atlantic community and that we must pursue accession 
in both institutions if we are to fully re-integrate our democracies into the community we share. We 
recognize that these aspirations are complementary, and we are committed to pursuing both 
objectives in parallel. 

 We are determined to contribute to the efforts of the European Union as well as to NATO 
missions. The stabilization, reconstruction and integration of South-East Europe into the European 
mainstream is in our common interest. Therefore, we pledge our continued support for the efforts of 
the international community to restore stability in the Western Balkans. 

 We are firmly convinced that the integration of our democracies into NATO and the EU will 
facilitate the creation of a free, prosperous and undivided Europe. Today, we reiterate our common 
commitment to work together cooperatively to achieve this goal. Our goal will not be reached until 
each of us, as well as other European democracies sharing the values of the Euro-Atlantic 
community and able to bear its common responsibilities, has been fully integrated into these 
institutions. We call upon the member states of NATO to fulfill the promise of the Washington Summit 
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τους να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου περιβάλλοντος ασφάλειας 

στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η δήλωση κλείνει με έκκληση προς τους ηγέτες των χωρών-

κρατών του ΝΑΤΟ να απευθύνουν πρόσκληση εισδοχής για τα μέλη της ομάδας, 

κατά την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του 2002. 

 Η δημιουργία της συγκεκριμένης ομάδας, απεικονίζει την προσπάθεια των 

υπόψη κρατών να αποτινάξουν το μέχρι τότε ιστορικό τους πεπρωμένο, το οποίο 

είχε συνδεθεί με αυτό των γεωστρατηγικών δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης, 

ή/και γεωπολιτικών-οικονομικών ακόλουθων της ήδη ενοποιημένης (και διαρκώς 

αναπτυσσόμενης) Γερμανίας (Braithwaite 2016). Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι έχει ήδη προηγηθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ουάσιγκτον (1999), 

η οποία μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, με την οποία το ΝΑΤΟ όχι μόνο 

απεύθυνε ανοικτή πρόσκληση για νέα κράτη-μέλη, αλλά για πρώτη φορά μέσω του 

Membership Action Plan, κωδικοποίησε και προαπαιτούμενα εισδοχής, 

καθιστώντας με αυτό το τρόπο κατά πολύ ευκολότερη την όλη διαδικασία. Θα 

πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι μόνες Βαλκανικές χώρες οι οποίες τελικά γίνονται 

μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, σε αυτή την πρώτη επέκταση της υπό 

εξέταση περιόδου, τρία χρόνια αργότερα, είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. 

Δημιουργείται έτσι η αίσθηση ενός γεωγραφικού προσανατολισμού της επέκτασης 

της Συμμαχίας, στις χώρες της Βαλτικής καθώς και σε εκείνες μόνο των Βαλκανίων, 

οι οποίες συν-αθροιζόμενες δημιουργούν ένα αμυντικό τόξο με σαφή 

προσανατολισμό σε προερχόμενο από τα Ανατολικά δυνητικό αντίπαλο. 

Επιπρόσθετα, καταλυτικός παράγοντας στην όλη υπόθεση είναι και τα γεγονότα της 

Γιουγκοσλαβίας, τα οποία δημιουργούν ένα γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον στα 

κεντροδυτικά Βαλκάνια, το οποίο δεν επιτρέπει, στην παρούσα φάση, την 

ικανοποίηση του αιτήματος εισδοχής για όλα τα κράτη της ομάδας. 

 Εν κατακλείδι, η πρωτοβουλία του «Vilnius Group», θα οδηγήσει στις 29 

Μαρτίου του 2003, στην υπογραφή των πρωτοκόλλων εισδοχής για τις χώρες 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λιθουανία και Λετονία, οι 

οποίες γίνονται πλήρη μέλη ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2004. Η επέκταση 

                                                           
to build a Europe whole and free. We call upon the member states at the next NATO Summit in 2002 
to invite our democracies to join NATO» (Vilnius 2000). 
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αυτή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα 

στην ιστορία του, ενώ για πολλούς αναλυτές και την πλέον αμφίσημη ως προς τα 

αποτελέσματα-εξελίξεις που πυροδότησε. Συγκεκριμένα: 

 (1) Κατέστησε πλήρως σαφές στη ρωσική πλευρά ότι η Συμμαχία 

όχι απλά δε θα διστάσει, αλλά μάλλον θα επιδιώξει να επεκταθεί σε χώρες 

παραδοσιακούς, ιστορικούς αλλά και «de facto», πρώην δορυφόρους της. Με αυτό 

το τρόπο καταλύεται εκ των πραγμάτων, η βαθιά ριζωμένη αντίληψη του ρωσικού 

παράγοντα ότι οι βαλκανικές χώρες δικαιωματικά ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της 

ρωσικής ομοσπονδίας, η οποία μέχρι τότε αντιμετωπιζόταν ως η διάδοχος της 

Σοβιετικής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή, θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα στις σχέσεις 

Ρωσίας-ΝΑΤΟ (ΗΠΑ), καθώς και στη μέχρι τότε προσπάθεια ανάπτυξης ενός, αν 

όχι ενιαίου, τουλάχιστον κοινά εξελισσόμενου προγράμματος αντιβαλλιστικής 

άμυνας, το οποίο είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή από το 200179. 

 (2) Αν και απέδειξε για άλλη μία φορά τη δυνατότητα της 

Συμμαχίας, να λειτουργεί ως ένα μόνιμο φόρουμ σύγκλισης διαφορετικών 

αντιλήψεων, υπό τη σκέπη της κοινής ευρωπαϊκής ασφάλειας, εντούτοις, την ίδια 

ώρα δημιούργησε εκ των έσω τις εν δυνάμει προϋποθέσεις ανάπτυξης πολυσχιδών 

τάσεων, καθόσον δεν έλαβε υπόψη της τόσο τις παραδοσιακές-ιστορικές σχέσεις 

μεταξύ των νέων κρατών-μελών, όσο και την εσωτερική πολιτική τους κατάσταση. 

Με απλά λόγια, η συγκεκριμένη διεύρυνση μπορεί μεν να έφερε στο «ίδιο τραπέζι», 

χώρες προερχόμενες από τον ίδιο, κυρίως κομματικό-καθεστωτικό, μηχανισμό-

συνασπισμό, αλλά αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι όλες τους έχουν τις ίδιες εθνικές 

βλέψεις ή ότι τα συμφέροντα της μίας δεν συγκρούονται με αυτά της άλλης. Το 

επιχείρημα αυτό, συνδυαζόμενο με τις ιστορικά κακές σχέσεις της Ελλάδας με τη 

                                                           
79 Έχοντας τη τύχη προσωπικά να συμμετάσχω το έτος 2012, ως εκπρόσωπος του Νατοϊκού Πεδίου 
Βολής Βλημάτων, στο Διεθνές Συνέδριο για την ανάπτυξη της Αντιβαλλιστικής Άμυνας στην Ευρώπη, 
το οποίο διοργανώθηκε στο Παρίσι υπό την αιγίδα του ΟΑΣΑ, διαπίστωσα και ο ίδιος ότι σχεδόν μία 
δεκαετία μετά, αρκετά από τα επιχειρήματα των Ρώσων εκπροσώπων, μεταξύ αυτών και ο (μέχρι 
σήμερα) εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ Vitaly Ivanovich Churkin, 
επικεντρώνονταν στη συγκεκριμένη περίοδο και επέκταση του ΝΑΤΟ στις υπόψη χώρες, ως κύριο 
αίτιο για την ψύχρανση των σχέσεων ΝΑΤΟ(ΗΠΑ) και Ρωσίας. Στο ίδιο συνέδριο, η παρουσίαση της 
Ρωσίας ουσιαστικά έκλεινε με το (ρητορικό) ερώτημα, εναντίον τίνος αντιπάλου αναπτύσσει το ΝΑΤΟ 
την αντιβαλλιστική του άμυνα με το συγκεκριμένο γεωγραφικό προσανατολισμό, εάν και εφόσον το 
ίδιο διατείνεται ότι επιθυμεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σαφώς ενορχηστρωμένη (όσο 
και ειρωνική) ήταν και η παρέμβαση Ρώσου δημοσιογράφου, όπως το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει για 
τις ασκήσεις του στην αντιπυραυλική άμυνα, όχι το Νατοϊκό Πεδίο Βολής Βλημάτων, αλλά αντίστοιχα 
πεδία βολής στο έδαφος της Σιβηρίας και να μοιραστεί τα συμπεράσματα με τη «φίλη» Ρωσική 
πλευρά. 
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Τουρκία, ακόμα και μετά την από κοινού ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, δημιουργεί 

ερωτήματα εάν και στο μέλλον δεν υπάρξει αντίστοιχη ένταση ή κατ’ ελάχιστο τριβή 

μεταξύ Συμμάχων, όταν ως ανεξάρτητα κράτη έχουν, την ίδια ώρα, κατ’ ελάχιστο 

διαφορετικές γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές επιδιώξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 

αποτελέσει πραγματικά νέο αντικείμενο μελετών για τον κλάδο των διεθνών 

σχέσεων, η περίοδος που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη γίνει νατοϊκός σύμμαχος με την 

Κροατία ή/και το Κόσσοβο, η Κύπρος με την Τουρκία ή όταν κράτη όπως η Γεωργία 

και η Ουκρανία με ανοικτούς (πολεμικούς) λογαριασμούς με τη Ρωσία εισέλθουν 

στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2014). 

 (3) Ουσιαστικά ανατροφοδότησέ την ήδη υπάρχουσα από το 1993 

άποψη του μεγάλου θεωρητικού Samuel Huntington, περί Σύγκρουσης των 

Πολιτισμών, όπως, ήδη εξετάστηκε στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης. Στο 

ίδιο πλαίσιο, δε μπορεί παρά να επισημανθεί η διαπίστωση του υπόψη αναλυτή, 

ήδη από την πρωτόλεια τοποθέτησή του επί του θέματος80, στο ότι το αποτέλεσμα 

της επέκτασης του ΝΑΤΟ στις υπόψη χώρες, ουσιαστικά αναβίωσε το γεωγραφικό 

μέτωπο που ορίζεται από τη Βαλτική έως την Αδριατική και το οποίο, ήδη από το 

Μεσαίωνα, χώριζε τη Δύση από την Ορθόδοξη Ανατολή, αλλά και το Ισλάμ. 

Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο ένας πολιτισμικός διαχωρισμός, μεταξύ της 

Αγγλοσαξωνικής αλλά και Ρωμανογερμανικής Δύσης, με αυτόν της Ανατολής. Ο 

παράγοντας αυτός, εκτιμάται ότι καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη στους εθνικούς 

μας σχεδιασμούς, με δεδομένο ότι πολιτισμικό-κεντρικά η Ελλάδα (όπως και η 

                                                           
80 «Ήταν καλοκαίρι του 1993, όταν η έγκυρη αμερικανική επιθεώρηση «Foreign Affairs» δημοσίευσε 

ένα άρθρο του πολιτειολόγου Σάμιουελ Χάντινγκτον με τίτλο «Σύγκρουση πολιτισμών;». Το άρθρο 

φαινόταν να προσφέρει μια εξήγηση για τα όσα συνέβαιναν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην ΕΣΣΔ, 

στο Αφγανιστάν και αλλού. Οι συγκρούσεις Σέρβων, Μουσουλμάνων και Κροατών στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Αρμενίων και Αζέρων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μουσουλμάνων και ινδουιστών στα 

βουνά του Κασμίρ, καθώς και άλλες αντιπαραθέσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης του καθηγητή 

του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Σάμιουελ Χάντινγκτον. Το άρθρο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι 

παρήλθε η εποχή των ιδεολογιών και άρχισε αυτή των «πολιτισμών», κατά την οποία κάθε κράτος 

για να κάνει τις επιλογές του καταφεύγει στις πολιτισμικές αξίες: την παράδοση, τη γλώσσα, τα έθιμα 

και την ιδιαιτερότητα των θεσμών. Σύμφωνα με τον Χάντινγκτον, οι σημερινές συγκρούσεις είναι 

«συγκρούσεις πολιτισμών» και αποτελούν τον προάγγελο αγριότερων πολέμων, οι οποίοι θα 

ξεσπάσουν σε ζώνες και περιοχές όπου υπάρχουν κράτη με πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες. Η 

Ευρώπη, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και της Σοβιετικής Ένωσης, αποτελεί μια 

χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του μοντέλου συγκρούσεων» (Ντάλης 1997).  
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Τουρκία) διέφερε, εξακολουθεί να διαφέρει και θα διαφέρει ίσως και για πάντοτε, 

από την «παραδοσιακή» Δύση. 

 (4) Οδήγησε τη Ρωσία, ήδη από το 2010 να επαναδιατυπώσει το 

αμυντικό της δόγμα, στο οποίο πλέον η επέκταση της Συμμαχίας προς τα Ανατολικά, 

χαρακτηρίζεται επίσημα ως ο υπ’ αριθμόν ένα εξωτερικός στρατιωτικός κίνδυνος για 

την Ομοσπονδία. Συνεπεία αυτού, μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων Ρώσων 

αναλυτών αλλά και κρατικών επισήμων, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα 

διατυπώσουν ανοικτά τη θέση ότι οι κινήσεις διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προς τα 

Ανατολικά, μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με επαύξηση των αμυντικών-

στρατιωτικών δυνατοτήτων της ρωσικής πλευράς, καθώς και αντίστοιχη ανάπτυξη 

δυνάμεων στα νέα γεωπολιτικά σύνορα που διαμορφώνονται (Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 2014). 

 β. Η 2η επέκταση: Αλβανία, Κροατία, 2009 

  Η 2η επέκταση της εξεταζόμενης περιόδου αφορά στα κράτη Αλβανία 

και Κροατία, ενώ παράλληλα είναι και η τελευταία που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όπως 

έχει ήδη εξεταστεί, αμφότερα τα υπόψη κράτη, συμμετείχαν στην «Vilnius Group» 

και είχαν από πολύ νωρίς εκφράσει επίσημα την επιθυμία τους για ένταξη στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, η οποία τελικά επιτυγχάνεται το 2009. Το χρονικό 

μεσοδιάστημα που απαιτήθηκε είχε να κάνει περισσότερο με την εσωτερική 

σταθεροποίηση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού πλέγματος των υπόψη 

κρατών και λιγότερο με κάποια σημαντική αλλαγή στο γεωπολιτικό περιβάλλον που 

ανήκουν. 

 Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια οι 

εξελίξεις στη γειτονική μας ΠΓΔΜ, διαμορφώθηκαν σε σημαντικό παράγοντα 

αποσταθεροποίησης όλης της περιοχής. Η υπόθεση ξεκίνησε από τις αποκαλύψεις 

που ήρθαν στην επιφάνεια από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, 

«Σοσιαλδημοκρατική Ένωση (SDSM)» αναφορικά με τηλεφωνικές συνομιλίες 

μεταξύ του πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι και του υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Μίλε Γιανακίεφσκι, από τον Ιούνιο του 2013. Από αυτές τις συνομιλίες 

προκύπτει η «ενορχήστρωση» από τον Ν. Γκρούεφσκι σειράς προβοκατόρικων 

ενεργειών με στόχο τον Δήμαρχο των Σκοπίων κ. Αντρέι Ζερνόφσκι, ο οποίος ανήκει 
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σε κόμμα της αντιπολίτευσης (Ειδήσεων 2015). Την ίδια ώρα, η Αλβανία προβαίνει 

σε διαρκείς από κοινού δηλώσεις με το Κόσσοβο, στις οποίες σαφώς διαφαίνεται η 

επιθυμία των δύο κρατών για ενοποίηση81. Παράλληλα, οι πλέον πρόσφατες 

δηλώσεις (Νοέμβριος 2016) της Αλβανικής πλευράς περί του (ανύπαρκτου) 

ζητήματος της Τσαμουριάς, απλά επιβεβαιώνουν-αναβιώνουν τη γνωστή συζήτηση 

περί Μεγάλης Αλβανίας. Σε αυτό το πλαίσιο διπλωμάτες και πολιτικοί αναλυτές οι 

οποίοι ασχολούνται με την περιοχή, προβάλλουν δύο κεντρικές αναλύσεις/θέσεις. 

Σύμφωνα με την πρώτη, Αλβανία και Κόσσοβο, αργά ή γρήγορα  θα ενωθούν σε 

ένα ενιαίο κράτος, υλοποιώντας την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας» (Σιδέρης 2015). 

Σύμφωνα με τη δεύτερη, όμως, κάτι τέτοιο «δεν μπορεί να συμβεί», γιατί αυτό θα 

σημάνει την κατάρρευση των βαλκανικών συνόρων, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, 

με κατακλυσμιαίες αλλαγές «που αποκλείεται να γίνουν ομαλά» σε ολόκληρο το 

γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής. Την ίδια στιγμή, οι Μουσουλμάνοι της 

Βοσνίας παραμένουν ένας εξαιρετικά επικίνδυνος παράγοντας, με εξακριβωμένες 

διασυνδέσεις με το ισλαμικό κράτος και προϊστορία η οποία από την εποχή του 

«Μανιφέστου» του Αλία Ιζετμπέκοβιτς (1984)82, βαδίζει στα χνάρια του 

πανισλαμικού φονταμενταλισμού.  

 γ. Η τρέχουσα κατάσταση 

  Το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο στη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και 

της Ευρασίας, επιβεβαιώνει την υπόθεση εργασίας περί σταδιακής ανάπτυξης 

πολυσχιδών τάσεων μέσα στους κόλπους του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όπως 

ήδη αναλύθηκε. Η κατάσταση αυτή, όπως και η νέο-ψυχροπολεμικές σχέσεις με τη 

ρωσική πλευρά, έχουν οδηγήσει  σε παύση των επεκτάσεων των χωρών-μελών της 

Συμμαχίας, κατά τα τελευταία 7 χρόνια. Έτσι, ενώ στη παρούσα φάση 8 χώρες 

(Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Φινλανδία, ΠΓΔΜ, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Σουηδία 

                                                           
81 Στις αρχές Απριλίου του 2015, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που παρεχώρησαν 
στην τηλεόραση της Πρίστινας, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Έντι Ράμα, μαζί με τον Υπουργό 
Εξωτερικών του Κοσσόβου κ. Χασίμ Θάτσι, ο κ. Ράμα δήλωσε: «Προέχει η ενοποίηση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο εάν η Ε.Ε. συνεχίσει να κλείνει την πόρτα στο Κόσσοβο, τότε οι δύο 
χώρες είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν στην ενοποίηση τους με τον κλασικό τρόπο». Η 
ανωτέρω δήλωση υπερθεματίστηκε από τον κ. Χάτσι ο οποίος συμπλήρωσε: «Τα λόγια του Ράμα 
δεν αποτελούν απειλή, αλλά μία ρεαλιστική προοπτική που θα υλοποιηθεί στο μέλλον, εφόσον 
συνεχιστεί η απομόνωση του Κοσσόβου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
82 Ο συντάκτης του καλούσε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου να 
συσπειρωθούν «για να φέρουν σε πέρας την ιστορική τους αποστολή, όπως καθορίζεται από τον 
ισλαμικό νόμο» (Ζεγκίνης 1988). 



- 98 - 
  

./. 

και Ουκρανία) είτε έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους για μελλοντική ένταξη στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ή συμμετάσχουν σε προγράμματα  PfP, ή σε ανεξάρτητα 

διμερή προγράμματα συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, εντούτοις ελάχιστες (εάν όχι καμία 

από αυτές) δεν διαφαίνεται να εισέρχεται, τουλάχιστον άμεσα, στη Συμμαχία. 

Συγκεκριμένα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2014): 

  (1) Η Αρμενία παρουσιάζει μία όχι ξεκάθαρη πολιτική, καθώς από 

τη μία πλευρά επιδιώκει τη στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, από την άλλη, όμως, δεν 

δείχνει πρόθυμη να αναλάβει πλήρως, τουλάχιστον άμεσα, τις τυπικές υποχρεώσεις 

του  κράτους-μέλους, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 

κατάρρευση των σχέσεων της με τη Ρωσίας. Την ίδια ώρα, δε μπορεί να 

αποσαφηνιστεί η τελική στάση της Τουρκίας επί του θέματος, καθώς αρκετοί 

αναλυτές εκτιμούν, ότι η τουρκική πλευρά ενδεχομένως να ασκήσει το δικαίωμα της 

αρνησικυρίας στην υπόψη πρόταση.   

  (2) Η περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, δείχνει ως η 

περισσότερο πιθανή για την επόμενη επέκταση της Συμμαχίας, εφόσον 

ξεκαθαριστούν κάποια εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το καθεστώς κυριότητας 

των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι 

οι αμυντικές δυνατότητες της υπόψη χώρας είναι εξαιρετικά ασθενείς. Το γεγονός 

αυτό επιδρά ως ανασταλτικός παράγοντας για την εισδοχή της, καθώς ακόμα και 

από τη θεσμική πλευρά του θέματος, όπως έχει ήδη αναλυθεί, το άρθρο 3 του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, προϋποθέτει την ανάπτυξη ικανών αμυντικών 

δυνατοτήτων από τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, τις οποίες δε διαθέτει η υπόψη 

χώρα. 

  (3) Η περίπτωση της Φινλανδίας όπως και της Σουηδίας, 

παρουσιάζει ενδιαφέρον από νομικής πλευράς. Και οι δύο χώρες συνεργάζονται 

στενά με το ΝΑΤΟ συμμετέχοντας στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης του 

οργανισμού, ενώ ήδη από το 2009 εντείνουν το διάλογο για πιθανή ένταξή τους στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Η συζήτηση ουσιαστικά αναθερμάνθηκε λόγω του 

διαρκώς αυξανόμενου επανα-εξοπλισμού και ακολουθούμενης πολιτικής από τη 

ρωσική πλευρά. Εντούτοις, το σύνταγμα αμφότερων των χωρών προϋποθέτει τη 

διενέργεια δημοψηφίσματος προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του θέματος, 

γεγονός που πρακτικά αποκλείει την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, καθώς οι κοινωνίες 



- 99 - 
  

./. 

των χωρών αυτών, στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν φιλικά μία πιθανή 

εισδοχή στη Συμμαχία. Την ίδια ώρα, κατ’ αντιστοιχία τόσο με την περίπτωση της 

Αρμενίας όσο και αυτής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, μία πιθανή ένταξη των υπόψη 

χωρών, αφενός θα οξύνει τις επιμέρους διμερείς σχέσεις τους με τη ρωσική 

ομοσπονδία, αφετέρου θα τους δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις αμυντικής 

οργάνωσης και στρατιωτικών υποδομών, οι οποίες στην παρούσα φάση απλά δεν 

υφίστανται. 

  (4) Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι το 

μοναδικό μέλος της αρχικής «Vilnius Group» το οποίο παραμένει εκτός 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει άμεσα 

καθώς η Ελλάδα έχει ασκήσει το δικαίωμα του βέτο ως προς την εισδοχή της υπόψη 

χώρας, λόγω της «επίσημης» ονομασίας της («Μακεδονία»). Στο επίπεδο της 

Συμμαχίας, η αρνησικυρία που έχει ασκήσει η χώρα μας, φαίνεται να εξυπηρετεί 

τους τρέχοντες σχεδιασμούς της, καθώς η ΠΓΔΜ, όπως έχει ήδη εξεταστεί, 

παρουσιάζει την τελευταία τριετία έντονη εσωτερική αστάθεια η οποία επεκτείνεται 

και εκτός των συνόρων της, κυρίως προς την πλευρά της Αλβανίας. Παράλληλα, τα 

επίσημα όργανα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου έχουν κατ’ επανάληψη 

τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας ότι η ΠΓΔΜ δε θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, 

εάν δεν επιλυθεί το θέμα της ονομασίας της και δεν δοθεί κοινά αποδεκτή λύση από 

τις δύο εμπλεκόμενες χώρες.  

  (5) Η Γεωργία, ήδη από το 2006 συμμετέχει ενεργά σε 

προγράμματα του ΝΑΤΟ έχοντας θέσει η ίδια ως πρώτη προτεραιότητα της 

εξωτερικής της πολιτικής, την εισδοχή της στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Η 

επέκταση της Συμμαχίας στη Γεωργία, αν και το 2008 υπερθεματίστηκε από το 

σύνολο των λοιπών κρατών-μελών, στη συνέχεια όχι απλά πάγωσε, αλλά επί της 

ουσίας σταμάτησε. Αιτία ήταν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Νότια Οτσετία, οι 

οποίες ανέδειξαν τόσο την πλήρη αμυντική αδυναμία της υπόψη χώρας, όσο και τα 

προβλήματα που θα δημιουργήσει μία ενδεχόμενη εισδοχή, με τη ρωσική 

ομοσπονδία, σε μία μάλιστα περίοδο νεο-ψυχροπολεμικών σχέσεων. Εντούτοις, η 

υπόψη χώρα, εξακολουθεί, για προφανείς λόγους, να θέτει ως στόχο τη στενή 

συνεργασία με το ΝΑΤΟ προσβλέποντας ως σκοπό την τελική ένταξή της σε αυτό· 

προοπτική, μάλλον απίθανη με τη τρέχουσα γεωστρατηγική και γεωπολιτική 

κατάσταση. 
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  (6) Το Μαυροβούνιο, συμμετέχει ήδη ενεργά σε πρόγραμμα 

«Membership Action Plan» και επιδιώκει το ίδιο να εισέλθει στο ΝΑΤΟ. Εντούτοις, 

η χώρα αντιμετωπίζει έντονα ζητήματα εσωτερικής διαφθοράς καθώς και 

οργανωμένου εγκλήματος, Παράλληλα, τίθεται υπό αμφισβήτηση ή τουλάχιστον 

διερεύνηση η στάση της κοινής γνώμης του πληθυσμού του, καθώς η επέμβαση-

βομβαρδισμοί της Συμμαχίας κατά τα γεγονότα του γιουγκοσλαβικού εμφύλιου, 

σίγουρα δεν δημιουργεί τις πλέον ευοίωνες προϋποθέσεις, αποδοχής της υπόψη 

πρότασης.  

  (7) Τέλος, η Ουκρανία είναι η μοναδική, ίσως, χώρα για την οποία 

το ίδιο το ΝΑΤΟ επιδιώκει την ένταξή της σε αυτό, για προφανείς γεωστρατηγικούς 

λόγους. Η Συμμαχία έχει πλείστες φορές απευθύνει πρόσκληση προς την υπόψη 

χώρα, η οποία μέχρι και το 2010 ακολουθούσε σταθερά βήματα στην κατεύθυνση 

εισδοχής της. Στη συνέχεια, όμως, η αλλαγή της κυβέρνησης της χώρας και πολύ 

περισσότερο η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας με τη συνεπακόλουθη 

προσάρτηση της Κριμαίας, ήταν μία (απρόβλεπτη) εξέλιξη η οποία έχει σταματήσει 

προς το παρόν οποιαδήποτε διαδικασία. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ρωσική 

πλευρά, αντιμετωπίζει το θέμα της εισδοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ως άμεση 

επιθετική κίνηση σε βάρος της, γεγονός, βέβαια, το οποίο τα κράτη-μέλη του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους σε οποιαδήποτε 

μελλοντική απόφαση-κίνηση, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες και σχεδιασμούς της 

αμερικανικής πλευράς. 

3. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΑ 

 Λίγο πριν την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, θα πρέπει να 

αποτυπωθούν οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με τη θέση της Κίνας στη 

παγκόσμια γεωστρατηγική σκακιέρα και πώς αυτή επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα το 

μέλλον των επεκτάσεων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Κίνα στη παρούσα φάση είναι κυρίως ένας 

οικονομικός παράγοντας, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές ή/και μη αναστρέψιμες αναταράξεις στο διεθνές χρηματο-οικονομικό 

σύστημα, προκαλώντας ταυτόχρονα καίριο πλήγμα στην αμερικανική οικονομία. 

Ταυτόχρονα, είναι γνωστή, πλέον, και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η 
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θεωρητική διατύπωση του δόγματος περί απεριόριστου πόλεμου, όπως 

εκφράστηκε από κινέζους αξιωματικούς-αναλυτές, σύμφωνα με την οποία, δεν 

απαιτείται αποκλειστικά η χρησιμοποίηση ενόπλων δυνάμεων για τη διεξαγωγή των 

επιχειρήσεων και την υποταγή της βούλησης του αντιπάλου. Ένοπλη και άοπλη βία, 

στρατιωτική ή μη, θανάσιμη ή όχι, οικονομική, πληροφοριακή, πολιτική και 

πολιτισμική πίεση, είναι όλα τα διαθέσιμα μέσα κατά τη διεξαγωγή αυτού του τύπου 

πολέμου, ο οποίος, εκτός από απεριόριστος, είναι επίσης ακήρυχτος όπως και 

αέναος. Το «νέο» κινεζικό δόγμα είναι επί της ουσίας εξαιρετικά παλαιό, καθώς 

αποτυπώνει τη ρήση του γνωστού στρατηλάτη «Σουν Τσου» (544-496 π.Χ) ότι «το 

αποκορύφωμα της στρατιωτικής δεξιοτεχνίας είναι να νικήσεις τον αντίπαλο χωρίς 

να χρειαστεί να εμπλακείς σε μάχη μαζί του» (Τσου 2013). 

 Από τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, είναι γνωστό ότι οι μεγάλες δυνάμεις 

εκτός από την κυριαρχία στην περιφέρειά τους, προσπαθούν παράλληλα να 

εμποδίσουν την ανάδυση αντίπαλων ηγεμονικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές, 

καθώς ένας περιφερειακός ηγεμόνας μπορεί να απειλήσει, τελικά, και τη δική τους 

«ζωτική» περιοχή. Η κατάσταση αυτή είναι περισσότερο έντονη στην περίπτωση 

των πολύ-πολικών συστημάτων, όπου ο «υπερπόντιος εξισορρόπησής», στην 

περίπτωσή μας οι ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα δύο, αν όχι τρία ανοικτά 

μέτωπα. Ένα πρωτίστως γεωστρατηγικό στην κεντρο-ανατολική Ευρώπη, ένα, 

ομοίως γεωστρατηγικό στην Ευρασία αλλά και ένα οικονομικό στον Ειρηνικό. Εκείνο 

που συχνά διαφεύγει της προσοχής των αναλυτών είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι 

πρώτιστα μία ναυτική υπερδύναμη και ότι μόνο μέσω του πολεμικού ναυτικού της, 

το οποίο χρησιμοποιεί σε ευρεία κλίμακα, επιβάλει τόσο την πολιτική της, αλλά 

ακόμα και την πολιτική του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την υφήλιο. Δεν είναι τυχαία άλλωστε 

η επιλογή της Νήσου Χαβάης, της πλέον προωθημένης πολιτείας των ΗΠΑ, καθώς 

και του Περλ Χάρμπορ ως κύρια βάση του αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό 

Ωκεανό. Η λειτουργία της ναυτικής ισχύος των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, αφορά πρώτιστα 

τη διατήρηση του ναυτικού ελέγχου και των θαλασσίων διαδρομών της τεράστιας 

ασιατικής αγοράς. Εάν επιχειρήσουμε μία σύγκλιση με τις θεωρητικές αρχές του 

Corbett, η ναυτική ισχύς είναι ένας παράγοντας πρώτιστης-πρωτογενούς αμυντικής 

λειτουργίας, χωρίς την οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να οικοδομηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες για την εδραίωση και της χερσαίας κυριαρχίας (Λίτσας, 

Πόλεμος και Ορθολογισμός 2010). 



- 102 - 
  

./. 

 Η στάση αλλά και θέση της Κίνας στο διεθνές σύστημα, εκτιμάται ότι θα 

πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη από τους αναλυτές της Συμμαχίας, 

ιδιαίτερα μετά την επίσημη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου την 1η Ιουλίου 2016, στο 

πλαίσιο των εορτασμών για την 95η επέτειο ιδρύσεως του Κινεζικού Κομμουνιστικού 

Κόμματος83. Οι δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Xi Jinping (1953-)κατά την επίσημη 

ομιλία του, παραθέτονται αυτούσιες, καθώς αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για 

περαιτέρω σχολιασμό. 

 «The world is on the verge of radical change. We see that the European 

Union is gradually falling apart, how the US economy is crashing, and that all this 

will end with a new rearrangement of the world. In 10 years, we can expect a new 

world order in which the key factor will be the alliance between China and Russia. 

We are currently observing the USA’s aggressive actions, both in regards of Russia 

and China. I believe that Russia and China can create an alliance before which 

NATO would be weak, and this would put an end to the imperialist ambitions of the 

West». 

 Η εξέλιξη αυτή, απλά επιβεβαιώνει τα όσα αναλύθηκαν στην αρχή του 

παρόντος κεφαλαίου, αναφορικά με την αστάθεια των πολύ-πολικών συστημάτων 

καθώς και των συμμαχιών που αργά ή γρήγορα αναπτύσσονται (όπως έγινε και 

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) προκειμένου να επιμεριστεί το φορτίο της ενδεχόμενα 

πολεμικής εξισορρόπησης. Στην παρούσα φάση, το ΝΑΤΟ παραμένει ο 

μεγαλύτερος πολιτικό-στρατιωτικός μηχανισμός/συνασπισμός του πλανήτη έχοντας 

τη δυνατότητα να κινητοποιήσει ένα πραγματικά ανυπέρβλητο στρατιωτικό 

δυναμικό. Το τι θα γίνει, όμως, εάν τελικά η Ρωσία και η Κίνα συμπράξουν με ενιαία 

αμυντική συνθήκη και μάλιστα επιθετικής προς τη Συμμαχία μορφής, θα είναι μία 

εξέλιξη εξαιρετικά δυσμενής για την παγκόσμια ειρήνη, εάν όχι ολέθρια, καθώς, 

ιδιαίτερα η ρωσική πλευρά, φαίνεται διατιθέμενη να χρησιμοποιήσει και πυρηνικό 

οπλοστάσιο. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται πλέον επιτακτικός ο 

                                                           

83 Όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν, αποτελούν συγκερασμό σειράς άρθρων που δημοσιεύτηκαν 

υπό τύπο μελέτης, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών υποθέσεων στις 2 

Νοεμβρίου 2016, από τους αναλυτές Mathieu Duchâtel και François Godement, υπό τον τίτλο : 

«China and Russia: Gaming the West». Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στην: 

http://www.ecfr.eu/publications/summary/china_and_russia_gaming_the_west7166 

 

http://www.ecfr.eu/content/profile/C405/
http://www.ecfr.eu/content/profile/C30/


- 103 - 
  

./. 

επαναπροσδιορισμός της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε μία λιγότερη 

«προκλητική» μορφή πολιτικών αποφάσεων. 

 Στον αντίποδα, όμως, υπάρχει αριθμός αναλυτών, που θεωρεί ότι οι κινήσεις 

τόσο της Κίνας όσο και της Ρωσίας, αποσκοπούν στην ανάσχεση της αμερικανικής 

επεκτατικής πολιτικής και σε καμία περίπτωση δεν αποβλέπουν σε ευθεία 

σύγκρουση με τις ΗΠΑ και συνεπακόλουθα με το ΝΑΤΟ. Οι ίδιοι αναλυτές, τονίζουν 

την ενεργειακή εξάρτηση της Κίνας από τη Ρωσία αλλά και την αντίστοιχη 

τεχνολογική από την Ευρώπη, όπως και την Αμερική. Υπό αυτό το πρίσμα, η Κίνα, 

δε μπορεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, να αποτελέσει σοβαρή γεωστρατηγική 

απειλή ούτε για τις ΗΠΑ αλλά και ούτε για τη Συμμαχία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 

η αδιαμφισβήτητη μετατόπιση του κέντρου βάρους της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής στον Ειρηνικό Ωκεανό, αργά ή γρήγορα θα απαιτήσει τη δημιουργία 

σοβαρών αμυντικών διακρατικών συμμαχιών μεταξύ του ΝΑΤΟ και φίλιων χωρών 

της περιοχής (Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία). Αυτή είναι, ίσως, και η 

μεγαλύτερη πρόκληση για την επέκταση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου κατά την 

επόμενη δεκαετία. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η επέκταση της Συμμαχίας στην περιοχή της Βαλκανικής ήταν μία 

επιβεβλημένη όσο και «φαύλα» κίνηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. 

Το περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας που προέκυψε μετά την πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες μία δεκαετία 

μετά, όντας πλέον στον κατάλληλο πολιτικό χρόνο, κοινωνικά ενδεχομένως ώριμες, 

αλλά ιστορικά αμφίσημες, επέκτειναν το ΝΑΤΟ σε μεγάλο αριθμό χωρών του πρώην 

ανατολικού μπλοκ. Η κίνηση αυτή, αρχικά «ενόχλησε» τη Ρωσία, σε βάθος χρόνου, 

όμως, και με τη σχετικά αναγεννημένη (ή τουλάχιστον «θρασύ») πολιτική του 

προέδρου Πούτιν η οποία ιστορικά συνδυάστηκε με πλήρως αποτυχημένες 

πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ, με κορυφαία την (όπως αργότερα αποδείχτηκε) 

αδικαιολόγητη επέμβαση στο Ιράκ, συνέβαλε στη δημιουργία ενός νέο-

ψυχροπολεμικού κλίματος. Η Ρωσία, μπορεί μεν να παρείχε στήριξη στις ΗΠΑ μετά 
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τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και την ενεργοποίηση84 του άρθρου 5 του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου στον πόλεμο εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν 

στο Αφγανιστάν, δεν έπραξε το ίδιο, όμως, το 2005 με την εισβολή στο Ιράκ. Στην 

επόμενη φάση, τα γεγονότα της Οτσετίας και πολύ περισσότερο της Ουκρανίας, 

απέδειξαν ότι η Ρωσία πολύ δύσκολο να δεχθεί δορυφόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή/και του ΝΑΤΟ στον άμεσο ζωτικό χώρο γεωστρατηγικής επιρροής της. 

Με μία κίνηση που σίγουρα θα αποτελέσει σημείο μελέτης για πολλές γενεές 

                                                           

84 Η πρώτη δήλωση αναφορικά με πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 5 του Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου, γίνεται την 12 Σεπτεμβρίου 2001 από το γενικό γραμματέα του Βορειοατλαντικού 
Συμβουλίου Λόρδο Ρόμπερτσον και έχει ως εξής: «If it is determined that this attack was directed 
from abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by Article 5 of the 
Washington Treaty».  

Η ουσιαστική, όμως, ενεργοποίηση της Συμμαχίας γίνεται μετά τις 04 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα 
μετά την εξής δήλωση: «Following its decision to invoke Article 5 of the Washington Treaty in the 
wake of the 11 September attacks against the United States, the NATO Allies agreed today -- at the 
request of the United States -- to take eight measures, individually and collectively, to expand the 
options available in the campaign against terrorism. Specifically, they agreed to: 

 enhance intelligence sharing and co-operation, both bilaterally and in the appropriate 
NATO bodies, relating to the threats posed by terrorism and the actions to be taken against 
it; 

 provide, individually or collectively, as appropriate and according to their capabilities, 
assistance to Allies and other states which are or may be subject to increased terrorist 
threats as a result of their support for the campaign against terrorism; 

 take necessary measures to provide increased security for facilities of the United States 
and other Allies on their territory; 

 backfill selected Allied assets in NATO’s area of responsibility that are required to directly 
support operations against terrorism; 

 provide blanket overflight clearances for the United States and other Allies’ aircraft, in 
accordance with the necessary air traffic arrangements and national procedures, for 
military flights related to operations against terrorism; 

 provide access for the United States and other Allies to ports and airfields on the territory 
of NATO nations for operations against terrorism, including for refuelling, in accordance 
with national procedures.  

The North Atlantic Council also agreed: 

 that the Alliance is ready to deploy elements of its Standing Naval Forces to the Eastern 
Mediterranean in order to provide a NATO presence and demonstrate resolve; and 

 that the Alliance is similarly ready to deploy elements of its NATO Airborne Early Warning 
force to support operations against terrorism. 

Today’s collective actions operationalise Article 5 of the Washington Treaty. These measures were 
requested by the United States following the determination that the 11 September attack was 
directed from abroad.  

These decisions clearly demonstrate the Allies’ resolve and commitment to support and contribute 
to the U.S.-led fight against terrorism» (Robertson 2001).  



- 105 - 
  

./. 

ιστορικών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 14 Μαρτίου 2015, υπογράφει 

διάταγμα αποδοχής της Κριμαίας καθώς και της πόλης της Σεβαστούπολης στη 

Ρωσική Ομοσπονδία, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα γεωστρατηγικής ισχύος σε 

ολόκληρη την υφήλιο. Η πράξη αυτή, οδήγησε στην πόλωση των σχέσεων μεταξύ 

ΗΠΑ/Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας με τις πρώτες να κατηγορούν ανοικτά το 

Κρεμλίνο ως κύριο υπαίτιο της κρίσης, επιβάλλοντας, ταυτόχρονα, σκληρότατες 

οικονομικές κυρώσεις. H απάντηση της ρωσικής πλευράς ήταν αντίστοιχη και 

εκδηλώθηκε με την επιβολή «εμπάργκο» στις εισαγωγές δυτικών προϊόντων. Ακόμα 

και δύο χρόνια μετά και παρά την υπογραφή της συμφωνίας για κατάπαυση του 

πυρός μεταξύ των αντιμαχόμενων85, οι συγκρούσεις συνεχίζονται86, οι εκατέρωθεν 

οικονομικές κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, ενώ ο κόσμος βιώνει ένα άκρως 

ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, με την πρώτη να δηλώνει εμμέσως 

ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο σε περίπτωση 

που απειληθεί. Στο ίδιο πλαίσιο, η μετέπειτα αποτυχία της Αμερικανό-ρωσικής 

προσπάθειας για επίτευξη εκεχειρίας στη Συρία, ουσιαστικά υπήρξε το κύκνειο άσμα 

σε οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκλισης των δύο χωρών. Εισήλθαμε έτσι σε μία 

εποχή με διαρκή, όσο και επικίνδυνη, εκτόξευση αλληλοκατηγοριών και από τις δύο 

πλευρές, η οποία συχνά συνοδεύεται τόσο από φωνές στο εσωτερικό των 

κρατών/συνασπισμών που επιζητούν τη λήψη περισσότερο δυναμικών μέτρων, 

όσο και από επιδείξεις στρατιωτικών δυνατοτήτων αλλά κυρίως ρητορικής-πολιτικής 

βούλησης.   

Η ρίζα των βαλκανικών προβλημάτων βρίσκεται, όμως, αιώνες πριν. Η 

ανελέητη υποτέλεια των λαών της χερσονήσου στην τουρκική «Υψηλή Πύλη» για 

τέσσερεις αιώνες, τους αποστέρησε τη μεγάλη ευκαιρία της καλλιέργειας και 

αργότερα της υλοποίησης της ιδέας του «έθνους-κράτους», που την ίδια εποχή 

διαμορφωνόταν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν μεταξύ 19ου και αρχών 20ου αιώνα  

η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτανε στο τέλος της, τα Βαλκάνια παρέμειναν ένας 

θρησκευτικά, φυλετικά, εθνολογικά, πολιτισμικά και κοινωνικά διαιρεμένος χώρος, 

χωρίς την ουμανιστική ταυτότητα και το όραμα της Δύσης και το κυριότερο, με τους 

                                                           
85 Υπογράφηκε στις  5 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μινσκ της Λευκορωσίας. 

86 Συχνά με την εμφάνιση ακραίων περιστατικών από ναζιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις 
Ουκρανών. 
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λαούς των σκορπισμένους δεξιά και αριστερά χωρίς σαφή γεωγραφική κατανομή. 

Λίγο αργότερα, η ιστορική ευκαιρία χάνεται οριστικά από την επόμενη μεγάλη 

αυτοκρατορία, την Σοβιετική Ένωση. Η στυγνή-μονολιθική ηγεμονία της στην 

περιοχή στόχευσε στο να ισοπεδώσει την εθνοτική διαφορετικότητα κάτω από μία 

σχεδόν ιδεοψυχαναγκαστική μετάφραση του κομμουνιστικού ιδεώδους. Η πτώση 

της το 1989, έδωσε και το σύνθημα για να ξεκλειδώσουν μεγαλοϊδεατικά και εν 

πολλοίς εθνικιστικά πρότυπα διακυβέρνησης, ενίοτε «διανθισμένα» με πρακτικές, 

παράγοντες ακόμα και πολιτικούς, πρώην πολέμαρχους και νυν μέλη μιας επιτόπιας 

«νέο-μαφίας». Έτσι φτάνουμε στα Βαλκάνια των ημερών μας· ένα αμάλγαμα λαών 

και συνειδήσεων οι οποίοι αναζητούν την εδραίωση της εθνικής τους ταυτότητας, 

μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, χειραγωγούμενα από κράτη και 

συμμαχίες πέραν των γεωπολιτικών τους δυνάμεων. Η πολιτισμική αυτή 

πραγματικότητα είναι εντελώς ξένη στον αγγλοσαξονικό άξονα του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και σαφώς δεν λήφθηκε υπόψη στις επεκτάσεις της 

Συμμαχίας σε χώρες πρώην μέλη του ανατολικού μπλοκ. Οι επεκτάσεις αυτές, 

μπορεί μεν να έφεραν το ΝΑΤΟ στην επιθυμητή γεωγραφική επαφή και έλεγχο της 

ρωσικής ομοσπονδίας, ταυτόχρονα, όμως, δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης 

πολυφωνίας στο εσωτερικό του. Οι εναπομένουσες χώρες της κεντροανατολικής 

αλλά και βόρειας Ευρώπης που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου, πλην λίγων εξαιρέσεων, ενώ πολιτικά φαίνεται να επιθυμούν την ένταξή 

τους στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, κοινωνικά δε συμμερίζονται απόλυτα αυτή την 

επιλογή. 

Στο ευρασιατικό υπογάστριο η περίπτωση της Ουκρανίας φαίνεται ότι για το 

μεν ΝΑΤΟ αποτελεί το στρατηγικό κλειδί για την περίσφιξη της ρωσικής 

ομοσπονδίας, ενώ για την άλλη πλευρά, μία πιθανή προσάρτηση της υπόψη χώρας 

θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα ακόμα και για γενικευμένη, ενδεχομένως πυρηνική 

σύγκρουση. Την ίδια ώρα, τα γεγονότα της Συρίας καθώς και η σταδιακή ανάδειξη 

της Τουρκίας και του Ιράν σε ρόλο περιφερειακού ηγεμόνα, είναι παράγοντες που 

επιδρούν στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στη περιοχή. Η παρουσία των 

αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν συνδυαζόμενη με την κατάρρευση της 

προσπάθειας αμερικανό-ρωσικής σύγκλισης στο θέμα της Συρίας, ήταν ο τελευταίος 

παράγοντας που συνέτεινε στη δημιουργία ενός νέο-ψυχροπολεμικού κλίματος 

μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, το οποίο δείχνει να εξελίσσεται και να διογκώνεται. 
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Τέλος, στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η Κίνα αφήνει σαφείς ενδείξεις 

επιθυμίας της να εισέλθει στο λόμπι των γεωστρατηγικών υπερδυνάμεων, ενώ το 

έχει ήδη επιτύχει στον οικονομικό τομέα. Η κατάσταση επηρεάζει άμεσα τα 

αμερικανικά συμφέροντα στον Ειρηνικό, οπότε σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει και 

τη Συμμαχία. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι εάν δεν υπήρχε η θεσμική-νομική 

δέσμευση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, για εφαρμογή του αποκλειστικά σε 

ευρωπαϊκά κράτη, θα είχαμε ήδη γίνει μάρτυρες μιας επέκτασης αυτού, τουλάχιστον 

με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία σε πρώτη φάση και την Ιαπωνία και Νότια 

Κορέα στη συνέχεια. Η διαφαινόμενη προσέγγιση Κίνας και Ρωσίας, είναι ένας 

επιπλέον παράγοντας ο οποίος καλό θα είναι να λαμβάνεται πλέον σοβαρά υπόψη 

σε όλους τους σχεδιασμούς της Συμμαχίας, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. 

Σε κάθε περίπτωση, η υφιστάμενη αστάθεια του πολύ-πολικού Διεθνούς 

Συστήματος, είναι μία ιστορικά επικίνδυνη φάση για την ανθρωπότητα, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει και σε γενικευμένο-πυρηνικό πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαιτείται η εξισορρόπηση του συστήματος, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, πριν 

οδηγηθούμε σε οποιοδήποτε (απευκταίο) αδιέξοδο. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

    «Το χάος γεννάει τη τάξη» 

 Φρίντριχ Νίτσε (1844-1900) 

       «Πρέπει να αλλάξουν πολλά, για  

       να μην αλλάξει τίποτα». 

     «Ο Γατόπαρδος»   

     Τζιουζέπε Τομάζι ντι Λαμπεντούζα 

     (1896-1957) 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 Στην παρούσα μελέτη καταβλήθηκε η προσπάθεια, σε πρώτο επίπεδο, να  

παρουσιαστεί συνοπτικά το ιστορικό, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό πλαίσιο το 

οποίο οδήγησε στη σύναψη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Παράλληλα, έγινε μία 

πρώτη σκιαγράφηση, του βασικού νομικού πλαισίου που διέπει τη Συμμαχία, όπως 

αυτό διαμορφώνεται μέσα από τα σημαντικότερα άρθρα της ιδρυτικής της 

συνθήκης, των κύριων γεωπολιτικών εξελίξεων οι οποίες σηματοδότησαν τη μέχρι 

σήμερα λειτουργία της, καθώς και των πολιτικών προκλήσεων που αντιμετώπισαν 

τα κράτη-μέλη κατά την εισδοχή τους σε αυτή. 

 Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν τα βασικά/θεμελιώδη στοιχεία τα οποία 

διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο των διεθνών συνθηκών και διεθνών οργανισμών 

καθώς και των σχέσεων μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου. Σκοπός της 

θεωρητικής νομικής πλαισίωσης ήταν να δοθεί στον αναγνώστη ένα σαφές 

περίγραμμα αλλά και ένα πρώτο έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα. 

Αυτό επιχειρήθηκε μέσω διατύπωσης ερωτημάτων και απαντήσεων, αποριών και 

ενστάσεων, διαπιστώσεων αλλά και διαφωνιών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η 

σκιαγράφηση αυτή του νομικού πλαισίου, είχε ως σκοπό τη δημιουργία του 

ελάχιστου απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την περιπτωσιολογική μελέτη 

αυτής καθ’ αυτής της συνθήκης ίδρυσης του Οργανισμού της Βορειοατλαντικής 

Συμμαχίας. Παράλληλα, έγιναν οι πρώτες διαπιστώσεις για την καθαρά πολιτική 

πλευρά του θέματος, η οποία, προφανώς κινείται στο επίπεδο της υψηλής 

στρατηγικής. 
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 Έχοντας πλέον διαμορφωμένο το περίγραμμα των ζητημάτων που 

απασχολούν τη Συμμαχία, περάσαμε στην εκτενή ανάλυση-εξέταση του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Με αυτό το τρόπο επιτεύχθηκε η νομική διερεύνηση 

των θεμάτων επέκτασης της Συμμαχίας. Ταυτόχρονα έγινε σύνδεση μεταξύ του 

αρχικού θεσμικού πλαισίου που καθορίζει η υπόψη Συνθήκη, με τις μετέπειτα 

νομικές εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν «de jure» με μεταγενέστερες διεθνείς 

συμφωνίες και προγράμματα του ΝΑΤΟ ή/και «de facto» με τις εκάστοτε ιστορικές-

γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Ολοκληρώνοντας την υπόψη ενότητα, είχαν πλέον 

παρουσιαστεί και αναλυθεί τα νομικά ζητήματα επέκτασης των κρατών-μελών του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 

 Το τρίτο μέρος της μελέτης ασχολήθηκε με τα πολιτικά ζητήματα επέκτασης 

των κρατών-μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Λαμβάνοντας υπόψη τα 67 

πλέον έτη λειτουργίας του συνασπισμού, έγινε κατάτμηση και μελέτη των 

ενδιάμεσων περιόδων λειτουργίας του ΝΑΤΟ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις 

εκάστοτε γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα αποτυπώθηκε η 

μεταβολή τόσο του διεθνούς συστήματος όσο και του περιβάλλοντος ασφαλείας, 

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή επέδρασσε στις επεκτάσεις της Συμμαχίας. 

Μεταπολεμική εποχή, πόλεμος της Κορέας, Ψυχρός Πόλεμος, κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης, διάσπαση της Κεντροανατολικής Ευρώπη, επιθετική 

επιστροφή της Ρωσίας, ανάδυση νέων περιφερειακών δυνάμεων, προβολή της 

Κίνας ως νέα υπερδύναμη, νέο περιβάλλον ασφαλείας, επανεμφάνιση του 

Ισλαμικού Φονταμενταλισμού και εν τέλει δημιουργία της νέο-ψυχροπολεμικής 

εποχής, ήταν τα σημεία κλειδιά που σηματοδότησαν την εξελικτική πορεία τόσο των 

επεκτάσεων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όσο και την ίδια την κατά εποχή 

ακολουθούμενη στρατηγική. Μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο πλαίσιο, επιχειρήθηκε 

η αποτύπωση όχι μόνο της πολιτικής προοπτικής του θέματος, αλλά παράλληλα και 

η ανάδειξη της πολιτισμικής, κοινωνικής και εθνοτικής πλευράς του. Ταυτόχρονα, 

εξετάστηκε και το «way ahead» της Συμμαχίας, τουλάχιστον για την επόμενη 

δεκαετία, από όπου εξήχθησαν κρίσιμα συμπεράσματα, τόσο για τις 

μεσοπρόθεσμες πιθανές επεκτάσεις της, όσο και για τους ευρύτερους κινδύνους 

που ελλοχεύουν. Η όλη ανάλυση, συνδέθηκε με τις αντίστοιχες δραματικές 

μεταβολές που επήλθαν στη λειτουργία του διεθνούς συστήματος από διπολικό σε 
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μονοπολικό και στη συνέχεια σε πολύ-πολικό, ενώ παρατέθηκαν τα κύρια 

θεωρητικά στοιχεία λειτουργίας ενός εκάστου εξ’ αυτών. 

 Εν κατακλείδι, η μελέτη επιχείρησε να αναλύσει σε βάθος τα νομικά και 

πολιτικά ζητήματα επέκτασης των χωρών-μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 

αντλώντας και συνδυάζοντας στοιχεία από τις επιστήμες της νομικής, των διεθνών 

σχέσεων, της ιστορίας και της κοινωνιολογίας. Το επιχείρημα ήταν σίγουρα 

αντίστοιχο του μεγέθους της ιστορίας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, καθώς δε 

μπορεί να καταστεί ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό το ΝΑΤΟ διαμορφώθηκε από/ή 

διαμόρφωσε το ίδιο την ιστορία του 20ου αιώνα. Ας μη ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε 

στην ιστορικά μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτικό-στρατιωτική Συμμαχία της 

ανθρώπινης ιστορίας, καθώς επίσης και ότι η χρονική περίοδος λειτουργίας και 

δράσης του Οργανισμού συν έπεσε ή/και συνδιαμόρφωσε την παρούσα 

γεωστρατηγική και γεωπολιτική σκακιέρα σε πλείστα κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτικά επίπεδα.  Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η διεξαγωγή της βιβλιογραφικής έρευνας 

όσο και η εξαγωγή των επιμέρους συμπερασμάτων ακολούθησαν τη γνωστή ρήση 

του Edward Norton Lorenz (1917 – 2008) ότι «το παρόν καθορίζει το μέλλον, αλλά 

η προσέγγιση του παρόντος δεν προσδιορίζει κατά προσέγγιση το μέλλον». 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο είναι μία συνθήκη ίδρυσης ενός Διεθνούς 

Οργανισμού, ο οποίος έχει όλα εκείνα τα θεωρητικά χαρακτηριστικά που γενικά 

χαρακτηρίζουν τις υπόψη δομές του διεθνούς συστήματος. Εντούτοις διαπιστώνεται 

ότι το Σύμφωνο και το δίκαιο που αυτό παράγει, διακρίνονται από μία σχεδόν 

«αγχωτική» διατύπωση σε συγκεκριμένα κρίσιμα άρθρα, η οποία δε μπορεί παρά 

να σχετίζεται με την ευρύτερη γεωστρατηγική κατάσταση της εποχής που αυτό 

συντάχθηκε και συνομολογήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία ενεργοποίησης 

του άρθρου 5 του Συμφώνου, είναι διατυπωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το κράτος 

να παραμένει στη κορυφή της δικανικής πυραμίδας και να μπορεί να αποφασίσει 

«ad hoc» για τη συμμετοχή του ή όχι και σε ποιο βαθμό στις επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνει η Συμμαχία. Η διαπίστωση αυτή, απλά επιβεβαιώνει το «άναρχο» του 

διεθνούς συστήματος, ακόμα και για την περίπτωση του ΝΑΤΟ, οι ενέργειες του 

οποίου, έτσι ή αλλιώς τίθενται νομικά υπό τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ. 
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Μία δεύτερη διαπίστωση νομικής φύσεως, είναι ότι το Βορειοατλαντικό 

Σύμφωνο δεν εισέρχεται σε τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία 

εισδοχής νέων κρατών-μελών καθώς επίσης και δεν εξετάζει θέματα ασφαλείας 

εκτός του γεωγραφικού χώρου της Ευρώπης. Συνεπακόλουθα, το θεσμικό-νομικό 

πλαίσιο το οποίο δημιουργεί, στο πέρασμα των ετών σταδιακά θα καλύπτει όλο και 

λιγότερο τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Συμμαχίας, όπως αυτές διαμορφώνονται 

στο νέο-ταξικό περιβάλλον ασφάλειας Η κατάσταση αυτή, αντιμετωπίσθηκε με την 

κωδικοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών από το Συμβούλιο του Οργανισμού, σε 

πολύ μεταγενέστερο χρόνο, οι οποίες, όμως, όσο και αν εφαρμόζονται με επιτυχία, 

δεν μπορούν να έχουν τη νομική βαρύτητα της αρχικής ιδρυτικής Συνθήκης. 

Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο είναι μία ανοικτή συνθήκη η οποία επιτρέπει 

την επέκτασή του σε νέα κράτη-μέλη, με την προϋπόθεση αυτά να βρίσκονται στον 

ευρωπαϊκό χώρο και να μπορούν να συνεισφέρουν με τις αμυντικές-στρατιωτικές 

τους δομές στην επαύξηση της ασφάλειας. Την ίδια ώρα, όμως, στο εσωτερικό των 

κρατών-μελών, υπάρχουν κατά περίπτωση διαφορετικές συνταγματικές διαδικασίες 

τόσο για την κύρωση της Συμφωνίας, όσο και για την τήρηση των υποχρεώσεων 

που το κράτος αναλαμβάνει εισερχόμενο στη Συμμαχία. Το θέμα αυτό 

αντιμετωπίστηκε καταρχάς με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο σύστημα-

διαδικασία κήρυξης πολέμου, ενώ στις μέρες μας πλέον, ανοικτό παραμένει το θέμα 

της Σουηδίας και της Φινλανδίας, οι οποίες αμφότερες μπορούν να προσχωρήσουν 

στο ΝΑΤΟ, μόνον κατόπιν δημοψηφίσματος. Στο σημείο αυτό, εισέρχεται και ο 

κοινωνιολογικός παράγοντας του θέματος, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

πολιτική βούληση διαφέρει από την κοινή γνώμη (Ισπανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Σουηδία, Φινλανδία).  

Τέλος σημειώνεται ότι όπως διαπιστώθηκε από τη μετέπειτα μελέτη των 

πολιτικών ζητημάτων επέκτασης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αρκετά από τα 

υπάρχοντα αυτή τη στιγμή μέλη αλλά και κράτη τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά 

στάδια της διαδικασίας εισδοχής ή συνεργασίας τους με τη Συμμαχία, επεδίωξαν 

την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσουν εσωτερικές φοβίες και 

διλήμματα ασφαλείας προερχόμενα από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η προαναφερθείσα, όμως, κατάσταση δημιούργησε πολυφωνικές τάσεις στη 

Συμμαχία καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη οι ενδο-διακρατικές σχέσεις μεταξύ αυτών 

των νέων ή υπό ένταξη κρατών-μελών. Στο σημείο αυτό, διαπιστώθηκε και το 
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«νομικό κενό» της Συνθήκης η οποία δε προβλέπει την περίπτωση αναθεωρητικών 

κινήσεων ή/και καταστάσεων κρίσεως-εντάσεως-πολέμου, μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η περίπτωση της Ελλάδας και της 

Τουρκίας, παραμένει (δυστυχώς) το πλέον απτό παράδειγμα του γεωπολιτικού και 

γεωστρατηγικού λαβύρινθου που δημιουργεί η ανυπαρξία σχετικής νομικής 

πρόβλεψης. 

Περνώντας, τώρα, στη διερεύνηση των πολιτικών ζητημάτων επέκτασης των 

Χωρών-Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η επιλογή χρονολογικής 

κατάτμησης και παράλληλης ιστορικής διερεύνησης του θέματος, σε στενή 

συνάρτηση με τις εκάστοτε ισχύουσες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές 

καταστάσεις, ήταν, ίσως, ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος, 

δεδομένης της (προ)ιστορίας του Οργανισμού. Μέσα από τις σελίδες της ιστορίας 

και των γεγονότων, παρουσιάστηκε η σταδιακή μετάλλαξη του ΝΑΤΟ από έναν 

περιφερειακό αμυντικό οργανισμό, σε «Λεβιάθαν» του Διεθνούς Συστήματος και 

Σχέσεων. 

Η ίδρυση αλλά και οι μετέπειτα επεκτάσεις του ΝΑΤΟ, αποτυπώνουν την 

αγωνία των κρατών να αναπτύξουν ικανούς πυλώνες γεωπολιτικής ισχύος, με 

σκοπό την επιβίωσή τους στη παγκόσμια αρένα. Η ιδρυτική Συνθήκη του 

Οργανισμού, είναι διάχυτη από το άγχος των Ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στο 

Σοβιετικό επεκτατισμό, στη πραγματική και απόλυτα ρεαλιστική-ισοπεδωτική 

πολεμική μηχανή του Κόκκινου Στρατού. Ο τρόμος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

αποτυπώνεται εγγράφως μέσα σε κάθε άρθρο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το 

οποίο για τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης είναι το διαβατήριο προς 

ένα καλύτερο μέλλον. Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, θα γίνει έτσι ο φορέας ενός 

διαφορετικού τρόπου σκέψης και κοινωνικής λειτουργίας, το εχέγγυο της 

αποτροπής όχι μόνο του πολεμικού φαινομένου, αλλά και της διασφάλισης της 

εθνικής αλλά και ιδεολογικής ετερότητας των Δυτικών κρατών και των κοινωνιών 

τους. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, η Συμμαχία, θα διεξάγει  πέρα από τις 

γνωστές (και άγνωστες) πολεμικές επιχειρήσεις, ένα συνεχές, πολυεπίπεδο, αέναο, 

ακήρυχτο ιδεολογικό πόλεμο, ιστάμενη στο κατώφλι δύο αγεφύρωτων πολιτισμών.   
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 Ακόμα και κατά τη πρώτη φάση επεκτάσεων του Οργανισμού, για τις Ελλάδα 

και Γερμανία, η είσοδος στη Συμμαχία, υπήρξε ένας οικονομικός αλλά και 

γεωστρατηγικός μονόδρομος, έξω από τον οποίο υπήρχαν πραγματικοί κίνδυνοι. 

Μετά τη κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, το ΝΑΤΟ θα αποτελέσει τη βασική 

εκείνη δομή στην οποία θα προστρέξουν οι χώρες του πρώην Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, στερούμενες οι ίδιες των στοιχειωδών αμυντικών ερεισμάτων τα οποία 

θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τη γεωπολιτική τους επιβίωση. Το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου για πολλούς σήμαινε και την αρχή του τέλους για τη Συμμαχία, 

μιας και ο πρωταρχικός λόγος ύπαρξής της είχε πλέον (και για εκείνη τη περίοδο) 

εξαλειφθεί. Οι μετέπειτα, όμως, ιστορικές εξελίξεις απέδειξαν αφενός την αγωνιώδη 

προσπάθεια των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλόκ να εισέλθουν στη Συμμαχία, 

προσδοκώντας καταρχήν στα οφέλη του επερχόμενου καπιταλιστικού 

μετασχηματισμού των οικονομιών τους, αφετέρου την απροθυμία των ΗΠΑ να 

εγκαταλείψουν το ισχυρότερο μέσο άσκησης της επιρροής τους στα ευρωπαϊκά 

(αλλά και παγκόσμια) δρώμενα. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη έδειξε (και εξακολουθεί να 

δείχνει) χαρακτηριστική απροθυμία στο να αναλάβει από μόνη της τα ηνία στον 

τομέα της ασφάλειας της Γηραιάς Ηπείρου. Η κατάσταση αυτή, δεν προέβλεψε την 

ανάδυση νέων κινδύνων, είτε αυτοί προέρχονται από τον πληθυσμιακά ανερχόμενο 

μουσουλμανικό πληθυσμό, σε συνάρτηση με τη (επαν)εμφάνιση του Ισλαμικού 

Φονταμενταλισμού, είτε από τη σταδιακά αναγεννημένη ρωσική υπερδύναμη, το 

μοναδικό υπαρκτό αντίπαλο δέος του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου. Στο 

περιθώριο των γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, η  θεωρητική 

προσέγγιση του προβλήματος καταλήγει σε οντολογικά ερωτήματα αναφορικά με 

τα οφέλη που αποκομίζουν οι ΗΠΑ από την μία πλευρά και οι λοιποί ευρωπαίοι 

σύμμαχοι από την άλλη, πολύ δε περισσότερο εάν αυτά είναι (και κατά πόσο) 

ισοβαρή (Βοσκόπουλος 2012). Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμώ ότι είναι απλά θέμα χρόνου 

ο καταρχήν νομικός επαναπροσδιορισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 

παράλληλα με την φυσική-συνεπακόλουθη πολιτική μετεξέλιξη της Συμμαχίας. 

 Με λίγα λόγια, τα πολιτικά ζητήματα επεκτάσεως των Χωρών-Μελών του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την εκάστοτε 

γεωπολιτική οπτική τόσο των ενδιαφερόμενων κρατών όσο και της ίδιας της 

Συμμαχίας. Από τη πλευρά της η Συμμαχία, μετά τη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης 

κατέβαλε και τελικά πέτυχε να παραμείνει ο σημαντικότερος φορέας και δομή 
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παραγωγής ασφάλειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι οι 

πολιτικές και πρακτικές της συχνά δεν αμαυρώθηκαν από την αλόγιστη όσο και εν 

μέρη αδικαιολόγητη χρήση της τρομακτικής πολεμικής της ισχύος. Τα γεγονότα του 

Κοσσόβου και οι βομβαρδισμοί της Γιουγκοσλαβίας, η επέμβαση στο Ιράκ και το 

Αφγανιστάν με το τρόπο με τον οποίο αρχικά δικαιολογήθηκε και στη συνέχεια 

εξελίχθηκε, ακόμα και η έμμεση εμπλοκή της στο Λιβυκό εμφύλιο, δημιούργησαν 

σοβαρά ελλείματα εσωτερικής και εξωτερικής νομιμοποίησης, καθώς έφεραν για 

πολλοστή φορέα στο προσκήνιο τη γνωστή συζήτηση περί της πίεσης που ασκεί 

γενικά ο Αγγλοσαξονικός άξονας και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Πίσω ή κάτω από το τίτλο «συλλογική άμυνα», το ΝΑΤΟ δυστυχώς 

απέδειξε ότι έχει τη βούληση (και εννοείται τα μέσα) να κινηθεί δείχνοντας πλήρη 

αδιαφορία στην ύπαρξη ή μη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ. Η κατάσταση αυτή, τελικά δε μπορεί παρά να δημιουργήσει και να διατηρήσει 

ανεπιθύμητες συνδέσεις στο συλλογικό υποσυνείδητο, για την ύπαρξη δομών, 

μηχανισμών και πολιτικής βούλησης στο εσωτερικό της Συμμαχίας, στενά αν όχι 

απόλυτα ταυτισμένων με τις εκάστοτε επιταγές της Αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής. Η αντίδραση της Γαλλίας αλλά και της Ελλάδας, με την αποχώρησή τους 

από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας εν το μέσο του Ψυχρού Πολέμου, όπως 

και η μετέπειτα δισταχτικότητα της Ισπανίας, αποδεικνύουν ότι η κατάσταση αυτή 

δε διαφεύγει από την αντίληψη των ηγετών αλλά και της κοινωνίας των Κρατών-

Μελών. Η κατά περίπτωση αυθάδης έως προκλητική εξωστρέφεια των πολιτικών 

αποφάσεων του ΝΑΤΟ, δε σημαίνει ότι μπορεί να συμμεριστεί από όλους τους 

λαούς που μετέχουν σε αυτό. Αυτή είναι και η κρισιμότερη πρόκληση που θα πρέπει 

να αντιμετωπίσει η  Συμμαχία, εάν επιθυμεί να παραμείνει, όχι εκ των πραγμάτων 

και των καταστάσεων, αλλά εκ της ιδεολογίας και του τι αυτή θέλει να πρεσβεύει, ως 

ο κύριος αμυντικός και πολιτικός συνασπισμός του 21ου αιώνα. 

 Τα λάθη υπήρξαν πολλά. Οι επιτυχίες ακόμα περισσότερες. Το ΝΑΤΟ οφείλει 

να μετασχηματιστεί, όχι μόνο λειτουργικά αλλά και ιδεολογικά. Εάν το επιτύχει, η 

επιβίωσή του μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ιδίως μετά την ανάδυση των νεών 

μεγάλων κινδύνων και προκλήσεων ασφαλείας. Εάν, όμως, επιμείνει σε 

αναχρονιστικές αντιλήψεις ή/και σε μονοπωλιακές πρακτικές των ΗΠΑ, τότε αργά ή 

γρήγορα θα χάσει τη μάχη. Εξάλλου, «ένα μέλλον που βασίζεται στο όραμα του 

παρελθόντος, δε μπορεί να είναι ένα μέλλον με προοπτική» (Πάνγκτεν 2014).- 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Το σύνολο της μελέτης συντάχθηκε και μορφοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες οδηγίες εκπόνησης και γραφής μεταπτυχιακών εργασιών του 

καθηγητή του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Κυρίου Ζάικου Νικόλαου. 

Η συντακτική διόρθωση έγινε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Διοργανικό 

Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων «EYROPA», όπως διατίθεται στο διαδίκτυο, στην 

σελίδα: http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm 

Η γραμματική και ορθογραφική διόρθωση έγινε σύμφωνα με το Λεξικό της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, Εκδόσεως 

Κέντρου Λεξικολογίας Ε.Π.Ε, Αθήνα 1998. 
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