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Η παρούσα εργασία εξετάζει διαχρονικά την εξέλιξη των ειρηνευτικών 

αποστολών που πραγματοποιήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και το ρόλο των 

κυανοκράνων ως όργανο επιτήρησης της διεθνούς ειρήνης Η βία, οι αγριότητες και οι 

καταστροφές που προκάλεσαν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι του 20ου αιώνα 

δημιούργησαν την ανάγκη αποτροπής της επανάληψης παρόμοιων φαινομένων. Η 

διεθνής κοινότητα είχε και συνεχίζει να έχει πειστεί, για τη χρησιμότητα της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας και την αποφυγή των πολεμικών συγκρούσεων στο μέλλον. 
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συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες διαμόρφωσης του πλαισίου διατήρησης της 

ειρήνης και των ειρηνευτικών αποστολών. Ακολούθως γίνεται αναφορά, στις 

κατηγορίες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων,καθώς και στη διοίκηση και το 

προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξέλιξη 

των ειρηνευτικών αποστολών καθώς και στις συνέπειες της αλλαγής στις αποστολές 

διατήρησης της ειρήνης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Ο Θουκυδίδης, Αθηναίος ιστορικός που κατέγραψε τεκμηριωμένα τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο, αναφέρει ότι «ό δέ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ 

καθ᾿ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν 

ὁμοιοῖ»1. Αν και έχουν περάσει περισσότερα από 2000 χρόνια από τότε, η 

ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη σταματήσει να εμπλέκεται σε ένοπλες συγκρούσεις. 

 Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι που διεξήχθησαν τον 20ο αιώνα έπεισαν τη διεθνή 

κοινότητα για την ανάγκη παρέμβασης, αποτροπής και παύσης των ενόπλων 

συγκρούσεων. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για την 

αποτροπή του πολέμου, υπήρξε η Κοινωνία των Εθνών. Ήταν η πρώτη φορά στην 

Ιστορία της ανθρωπότητας που τα κράτη συσπειρώθηκαν συλλογικά για την επίτευξη 

ενός κοινού σκοπού. Η Κοινωνία των Εθνών δεν κατάφερε ωστόσο να αποτρέψει τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, δημιουργήθηκε ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ήδη από το καλοκαίρι του 1944 στο 

Dumbarton Oaks ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κίνας, Σοβιετικής Ένωσης, 

Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, για τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού. Τα 

κράτη που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις είναι τα τέσσερα από τα πέντε μόνιμα 

μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

 Ο ΟΗΕ έχει ως πρωταρχικό σκοπό την αποτροπή των πολέμων. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού διαθέτει όργανα όπως: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο 

Ασφαλείας, Γραμματεία κλπ. Για την επίτευξη της Διατήρησης της Ειρήνης έχει 

αναπτύξει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, όπως η διαπραγμάτευση, η 

διαμεσολάβηση, η έρευνα, ο συμβιβασμός, η διαιτησία, ο δικαστικός διακανονισμός, 

η προσφυγή σε περιφερειακά όργανα ή συμφωνίες κλπ.  

 Μια καινοτομία για την επίτευξη της διαρκούς παγκόσμιας ειρήνης αποτελούν 

οι ειρηνευτικές αποστολές Διατήρησης της Ειρήνης (peacekeeping). Αυτές οι 

                                                           
1  (Θουκυδίδης, Ιστορίαι 3.82 Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου ) « Αλλ' ο πόλεμος, αφαιρών ολίγον κατ' 

ολίγον από τους ανθρώπους την καθημερινήν ευημερίαν, γίνεται διδάσκαλος βίαιος και τείνει ν' 
αφομοιώση τας διαθέσεις των πολλών προς την παρούσαν αυτών κατάστασιν.» 
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αποστολές ξεκίνησαν παραδοσιακά με την αποστολή άοπλων στρατιωτικών 

παρατηρητών και διαχρονικά εξελίχθηκαν σε αποστολές τρίτης γενιάς, δηλαδή 

αποστολή μιας μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στις «θερμές» περιοχές του πλανήτη.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει διαχρονικά την εξέλιξη των 

ειρηνευτικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και το 

ρόλο των Κυανοκράνων ως όργανο επιτήρησης της διεθνούς ειρήνης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι οργανισμοί που εμπλέκονται στις 

αποστολές Διατήρησης της Ειρήνης. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικές 

αρχές και έγγραφα που θεμελιώνουν τις ειρηνευτικές αποστολές. Το τρίτο κεφάλαιο 

ασχολείται με τις κατηγορίες των ειρηνευτικών αποστολών και το τέταρτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη διαχρονική εξέλιξη της Διατήρησης της Ειρήνης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

1.1. Εισαγωγή 

 Τα εθνικά κράτη στη προσπάθεια τους για την αντιμετώπιση συλλογικών 

επιδιώξεων και προβλημάτων, προχώρησαν στη δημιουργία των διεθνών 

οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των κρατών 

της παγκόσμιας σφαίρας Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) είτε να είναι 

περιφερειακοί [(Arab League, Pacific Partnership, Ευρωπαïκή Ένωση (EE)], είτε να 

αφορούν συγκεκριμένο τομέα, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η ΕΕ με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, όπως ο 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) που αφορά στις πολιτικές 

διαχείρισης του πετρελαίου, είτε το ΝΑΤΟ και το πρώην Σύμφωνο της Βαρσοβίας 

που αφορούν την άμυνα. 

Οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν οντότητες του διεθνούς δικαίου και 

διέπονται από το σύνολο και της αρχές αυτού. Οι διεθνείς οργανισμοί διαθέτουν 

νομική προσωπικότητα, δηλαδή ικανότητα να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, στοιχείο που αναγνωρίζεται τόσο από τη θεωρία όσο και από τη 

διεθνή πρακτική. Ένας διεθνής οργανισμός είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, με 

δικαιώματα και απαιτήσεις ίδια με αυτά ενός κράτους, εγείροντας έτσι και διεθνείς 

απαιτήσεις2. 

 Η Νομική Ποιότητα3 των πράξεων των διεθνών οργανισμών εξαρτάται από: 

α. Την δυνατότητα του να αναλάβουν αυτοτελή δράση 

β. Το αν η αυτοτελής δράση έχει ως αναγκαία συνέπεια τη δέσμευση των 

κρατών- μελών 

                                                           
2  Νάσκου –Περράκη Π., Το δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών- Η θεσμική Διάσταση, Αθήνα- 

Κομοτηνή, εκδ. Σακουλά, 2004, σελ. 56-57 
3  Ρούκουνα Εμμανουήλ, Διεθνές Δίκαιο (Σχέσεις Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου/ Τρόποι 

Παραγωγής του Διεθνούς Δικαίου), Αθήνα- Κομοτηνή, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ.252  
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γ. Το αν η σχέση μεταξύ των κρατών, ως μελών των διεθνών οργανισμών, 

περιορίζεται μόνο στο διακρατικό επίπεδο ή εισχωρεί και στο εσωτερικό δίκαιο. 

Η βία, οι αγριότητες και οι καταστροφές που προκάλεσαν οι δύο Παγκόσμιοι 

Πόλεμοι του 20ου αιώνα δημιούργησαν την ανάγκη αποτροπής της επανάληψης 

παρόμοιων φαινομένων. Η διεθνής κοινότητα είχε και συνεχίζει να έχει πειστεί, για τη 

χρησιμότητα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την αποφυγή των πολεμικών 

συγκρούσεων στο μέλλον.  

 Οι φορείς που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το ξέσπασμα πολέμων θα 

πρέπει να έχουν παγκόσμιο κύρος και να περιλαμβάνουν την ισότιμη συμμετοχή, αν 

όχι του συνόλου των κρατών της υφηλίου, τουλάχιστον της συντριπτικής 

πλειοψηφίας του. Η ισότιμη συμμετοχή των κρατών είναι βασικός παράγοντας του 

σεβασμού των αποφάσεων του διεθνούς φορέα. 

Ο φορέας που έχει επωμιστεί την ευθύνη για την αποτροπή των πολέμων, 

μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η 

αποστολή του, για την αποτροπή του πολέμου στον πλανήτη μας δεν είναι ίσως τόσο 

επιτυχής, δεδομένου ότι είναι ευρέως γνωστό ότι πόλεμοι συνεχίζουν να ξεσπούν σε 

διάφορα μέρη του πλανήτη. Ωστόσο, ο ΟΗΕ έχει πετύχει να μην συμβεί παγκόσμιος 

πόλεμος στα 71 χρόνια λειτουργίας του.  

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η ύπαρξη της απειλής μια διεθνούς 

σύρραξης με πυρηνικά όπλα αποτελούσε μόνιμη πραγματικότητα, αφού ο πλανήτης 

είχε μοιραστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, με αντίθετες πολιτικές ιδεολογίες, 

συμφέροντα και επιδιώξεις το καθένα. Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και τη 

λήξη της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις απομακρύνθηκε, μάλλον σε 

σημαντικό βαθμό, αυτη η απειλή. 

Η κάθε εποχή αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις. Η λήξη του Ψυχρού 

Πολέμου μπορεί να εξαφάνισε την απειλή μιας διεθνούς σύγκρουσης, όμως νέες 

καταστάσεις δημιουργήθηκαν, όπως αυτή του φαινομένου της τρομοκρατίας. Νέες 

μορφές κρίσεων και πολέμων προέκυψαν, ασύμμετρες απειλές, κυβερνοπόλεμος 

κλπ. Μετά το χτύπημα της 11 Σεπτεμβρίου 2001, το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς 

κοινότητας έχει κηρύξει πόλεμο στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Όλα αυτά 

αποτελούν προκλήσεις για το σημερινό έργο του ΟΗΕ. Στις επόμενες σελίδες γίνεται 
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αναφορά στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), που θεωρείται ως ο πρόδρομος του ΟΗΕ, 

αλλά αναφέρονται διεξοδικά και οι κυριότεροι διεθνείς οργανισμοί που έχουν 

εμπλακεί σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. 

 

1.2. Η Κοινωνία των Εθνών (1920-1945) 

Οι δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι του περασμένου αιώνα σημάδεψαν ανεξίτηλα την 

πορεία της ανθρωπότητας. Η ανάγκη αποτροπής τέτοιων φαινομένων στο μέλλον, 

οδήγησε στη δημιουργία διεθνών οργανισμών για τη διατήρηση της παγκόσμιας 

ειρήνης. Μετά τη λήξη του Α Παγκοσμίου Πολέμου συνήλθε το 1919 στο Παρίσι 

συνδιάσκεψη από τις νικητήριες συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ και των ΗΠΑ, ώστε 

να τεθούν υπό διαπραγμάτευση οι συνθήκες ειρήνης μεταξύ των νικητών και των 

ηττημένων κεντρικών δυνάμεων.Το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης ήταν η υπογραφή 

των πέντε συνθηκών ειρήνης. Οι Συνθήκες αυτές είναι γνωστές ως Συνθήκη των 

Βερσαλλιών με τη Γερμανία, του Σαιν- Ζερμαίν με την Αυστρία, του Νεϊγύ με τη 

Βουλγαρία, του Τριανόν με την Ουγγαρία και των Σεβρών με την Τουρκία. Με τις 

Συνθήκες αυτές ρυθμίστηκαν οι εδαφικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη, αλλά το 

σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα, ήταν η κοινή απόφαση των κρατών που 

συμμετείχαν για τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού, της Κοινωνίας των Εθνών 

(ΚτΕ). Η ΚτΕ είναι ο πρώτος παγκόσμιος οργανισμός στην Ιστορία, με μόνιμα 

όργανα, τα οποία βασίζονταν σε μια σειρά δεσμεύσεων μεταξύ των κρατών- μελών, 

προσέδιδαν στον οργανισμό την ανεξάρτητη βούληση από τα κράτη μέλη.  

Κύριος σκοπός της ΚτΕ, ήταν η εγγύηση της ειρήνης και της ασφάλειας, η 

αποφυγή της προσφυγής σε πόλεμο και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου. Στο 

πλαίσιο του οργανισμού ιδρύθηκε ένα Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης, με 

έδρα στη Χάγη και το οποίο είναι ο πρόδρομος του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ. 

 Η Κοινωνία των Εθνών (League of Nations) ιδρύθηκε το 1919 στο Παρίσι και 

είχε ως κύριο σκοπό4 τον τερματισμό των πολέμων. Είναι ο πρώτος παγκόσμιος 

οργανισμός στη ιστορία της ανθρωπότητας. Ο οργανισμός είχε επίσης κοινωνικές και 

οικονομικές λειτουργίες. Ο πρωταρχικός του σκοπός ήταν η εξασφάλιση της 

                                                           
4  Diehl Paul F., Peace Operations (Polity Press, 2008), σελ. 32-33 
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παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας μέσα στα πλαίσια της συλλογικής διαβούλευσης 

και δράσης. 

 Κατά τη διαδικασία προσχεδιασμού του καταστατικού για τη δημιουργία του 

οργανισμού η Γαλλία πρότεινε τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης υπό την 

εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών, το οποίο όμως αρνήθηκαν οι αντιπροσωπείες 

των ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας. Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας θα παρεχόταν ad 

hoc από τα κράτη μέλη του οργανισμού.5 

 Ο οργανισμός δεν διέθετε δική του στρατιωτική δύναμη και εξαρτιόταν από τις 

Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής για την επιβολή των κυρώσεων ή την παροχή 

στρατευμάτων. Πολλές φορές οι Μεγάλες δυνάμεις ήταν απρόθυμες να διαθέσουν 

στρατεύματα για τους σκοπούς του οργανισμού6.  

 Η ειρηνευτική δύναμη της ΚτΕ στο Σαάρ αποτελεί τη πρώτη εφαρμογή «μιας 

διεθνούς στρατιωτικής ειρηνευτικής δύναμης επιτήρησης (Observation Force)»7. Η 

περιοχή του Σαάρ βρίσκεται μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Μετά τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο τέθηκε υπό την προστασία της ΚτΕ με σκοπό τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος μετά από 15 έτη για την εισχώρηση της περιοχής είτε στη Γαλλία 

είτε στη Γερμανία. Το 1934 διεξήχθη το δημοψήφισμα και παραπάνω από το 90% 

των ψήφων τάχθηκε υπέρ της ένωσης με τη Γερμανία. 

 Πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το 1934 κρίθηκε σκόπιμο από το 

Συμβούλιο της ΚτΕ να αποσταλεί μια ειρηνευτική δύναμη στο Σαάρ για την αρμονική 

διεξαγωγή του. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της γαλλικής και γερμανικής 

κυβέρνησης σχηματίσθηκε μια δύναμη από 1500 βρετανούς, 1300 ιταλούς, 260 

σουηδούς και 250 ολλανδούς στρατιώτες. Ως διοικητής του σώματος ορίστηκε ο 

στρατηγός John Brind8. 

 Ο ρόλος της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης ήταν να περιπολεί, χωρίς όμως η 

αστυνόμευση να ήταν μέσα στα καθήκοντα της. Δεν επιτρεπόταν να εμπλακούν σε 

διενέξεις εκτός από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και αίτησης των τοπικών αρχών. 

                                                           
5  Στο ίδιο 
6  Werthheim Stephen, The League of Nations: a retreat from international law? Journal of Global 

History (2012),7, σελ. 210-232 
7  Diehl Paul F, Peace Operations (Polity Press, 2008), σελ 35 
8  Kugel Alfred F.,Allied Plebiscite Activity in the Saar Territory, 1935 Military Postal History Society 

http://www.militaryphs.org/exhibits/kugel_saar.pdf
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Τα περιστατικά βίας το 1934-1935 στο Σαάρ ήταν ελάχιστα και η αποστολή 

θεωρήθηκε επιτυχημένη9. 

 Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της, η ΚτΕ σημείωσε σημαντικές επιτυχίες τόσο 

στην απόσβεση μιας σειράς συρράξεων, όσο και στην εξέλιξη της οργάνωσης της 

διεθνούς κοινότητας. Καθιέρωσε ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας με έμφαση 

στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, στην υποβολή των διαφορών σε 

διαμεσολάβηση και διαιτησία, στην δυνατότητα αποβολή κράτους από τον οργανισμό 

κλπ. Παρόλο που σαν διεθνής οργανισμός καθιέρωσε το κύρος του στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι, η ύστερη εισχώρηση της Σοβιετικής Ένωσης και η μη είσοδος των ΗΠΑ, 

συνετέλεσαν στο να μη σταθεί ικανή η ΚτΕ να αναχαιτίσει τη Ναζιστική Γερμανία και 

τους συμμάχους της. Ουσιαστικά η ΚτΕ διαλύθηκε το 1939 και τυπικά το 1945, ενώ 

αποτελεί την πρώτη πραγματική απόπειρα για τη δημιουργία ενός διεθνούς 

οργανισμού.  

Η έναρξη του Β Παγκοσμίου πολέμου απέδειξε έμπρακτα ότι η ΚτΕ είχε 

αποτύχει στην αποστολή της, δηλαδή την αποτροπή ενός ακόμη παγκοσμίου 

πολέμου. Ως οργανισμός η ΚτΕ είχε αδυναμίες. Είναι χαρακτηριστική η φράση του 

Μπενίτο Μουσολίνι «Ο οργανισμός είναι πολύ καλός στο να επιβάλλεται όταν 

φωνάζουν τα σπουργίτια, αλλά εντελώς αδύναμος όταν κυνηγούν αετοί» 10.  

 Το 1946 η Κοινωνία των Εθνών διαλύθηκε οριστικά. Τα περιουσιακά στοιχεία, 

οι λειτουργίες και οι ρόλοι της Κοινωνίας των Εθνών μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό 

των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

 

1.3. ΟΗΕ 

 Η αποτυχημένη απόπειρα της ΚτΕ για την ίδρυση ενός παγκόσμιου 

οργανισμού, ο οποίος θα είναι ικανός να επεμβαίνει αποτελεσματικά και 

αποφασιστικά στην παύση των πολεμικών συρράξεων σε οποιοδήποτε μέρος της 

υφηλίου, στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και στην εξέλιξη της οργάνωσης 

της διεθνούς κοινότητας, οδήγησε μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου πολέμου τις 

                                                           
9  Diehl Paul F. Peace Operations (Polity Press, 2008), σελ. 34–36 
10  Jahanpour, Farhag. “The Elusiveness of Trust: the experience of Security Council and Iran” 

Transnational Foundation of Peace and Future Research. σελ. 2 



 

8 

νικήτριες δυνάμεις στη σύσταση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1945. 

Ο ΟΗΕ όπως και η ΚτΕ ιδρύθηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες με την απειλή 

διάσπασης των διεθνών σχέσεων και κατάρρευσης της διεθνούς τάξης, λόγω 

εμφάνισης του ψυχρού πολέμου. Η διαμάχη και η ιδεολογική αντιπαράθεση που 

παρατηρήθηκε ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα μέσα στον ΟΗΕ και στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας κράτησε τον πλανήτη σε αγωνία, μέχρι το 1989 με τη διάλυση 

της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ΟΗΕ αντικατέστησε την ΚτΕ και στη σημερινή εποχή 

περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα κράτη της υφηλίου, σε μια κοινή προσπάθεια 

διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Το 1945, αντιπρόσωποι από 50 χώρες συναντήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο 

των ΗΠΑ, στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, για τη κατάρτιση του χάρτη του 

Οργανισμού. Οι αντιπρόσωποι των χωρών εργάστηκαν στη βάση των προτάσεων 

που συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους της Κίνας, της Σοβιετικής Ένωσης, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στο Dumbarton Oaks των ΗΠΑ, από τον 

Αύγουστο - Οκτώβριο του 1944. Η ουσιαστική ανάγκη για τη δημιουργία ενός 

παγκόσμιου οργανισμού που θα διαδεχόταν την ΚτΕ, είχε πλέον αναγνωριστεί. 

Ο χάρτης των ΗΕ υπεγράφη στις 26 Ιουνίου 1945 από 50 μέλη. Ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ιδρύθηκε επίσημα στις 24 Οκτωβρίου 1945, 

όταν ο χάρτης είχε επικυρωθεί από την Κίνα, την Γαλλία, τη Σοβιετική Ένωση, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την πλειοψηφία των άλλων μελών. Η ημέρα των 

Ηνωμένων Εθνών γιορτάζεται στις 24 Οκτωβρίου κάθε έτους11. 

Οι σκοποί του ΟΗΕ εκφράζονται στον καταστατικό χάρτη του οργανισμού και 

σύμφωνα με αυτόν, είναι: 

 Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό ο 

οργανισμός μπορεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη πρόληψη και την εξάλειψη 

των απειλών για την ειρήνη. Επίσης, βασικός σκοπός του οργανισμού είναι να 

επιφέρει με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και του 

διεθνούς δικαίου, την ρύθμιση και τον διακανονισμό των διεθνών διαφορών ή 

καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση της ειρήνης. 

                                                           
11  www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html 
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 Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη, στα πλαίσια του 

σεβασμού της αρχή των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και η 

λήψη κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης. 

 Η επίτευξη της διεθνής συνεργασίας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, καθώς και η 

προώθηση και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 

θρησκείας. 

 Ο ΟΗΕ να αποτελεί το κέντρο για την εναρμόνιση των δράσεων των εθνών 

για την επίτευξη των ανωτέρω κοινών σκοπών12. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός τον 21ο αιώνα είναι η ειρήνη 

και η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η αειφόρος ανάπτυξη, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ο αφοπλισμός, η τρομοκρατία, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η ισότητα των 

φύλων, η διακυβέρνηση, η παραγωγή τροφίμων, η αντιμετώπιση κρίσεων που 

απειλούν την παγκόσμια υγεία και πολλά άλλα.13 

1.3.1 Τα όργανα του ΟΗΕ 

Ο ΟΗΕ για να επιτύχει τους σκοπούς του και να διασφαλίσει την 

λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του, διαθέτει όργανα για τον επιμερισμό και 

την εξειδίκευση της εργασίας.  

Τα κυριότερα εξ’ αυτών, είναι: 

 Η Γενική συνέλευση: 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι το κύριο όργανο διαβούλευσης, χάραξης 

πολιτικής και αντιπροσώπευσης του οργανισμού. Όλα τα 193 μέλη - κράτη 

αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, καθιστώντας την ως το μόνο όργανο με 

καθολική εκπροσώπηση. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη οι εκπρόσωποι των χωρών - 

μελών συναντιούνται στη Νέα Υόρκη, για την ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις 

για σημαντικά θέματα όπως ειρήνη και ασφάλεια, αποδοχή νέων μελών και 

δημοσιονομικά θέματα, απαιτούν τη πλειοψηφία των δύο τρίτων της Γενικής 

                                                           
12  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html 
13  http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html 
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Συνέλευσης. Οι αποφάσεις για άλλα θέματα απαιτούν απλή πλειοψηφία. Η Γενική 

Συνέλευση κάθε χρόνο εκλέγει έναν πρόεδρο με ετήσια θητεία. 

 Το Συμβούλιο ασφαλείας:  

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελείται από 15 μέλη, τα πέντε είναι μόνιμα 

και τα 10 είναι μη μόνιμα. Ο καταστατικός χάρτης του οργανισμού ορίζει ότι η 

πρωταρχική ευθύνη του Συμβουλίου ασφαλείας είναι η διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. 

 Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο:  

Είναι το κύριο όργανο για τον συντονισμό, ανασκόπηση πολιτικής, 

πολιτικού διαλόγου και συστάσεων για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαντολλογικά 

θέματα, καθώς και για την εφαρμογή των συμφωνημένων αναπτυξιακών διεθνών 

στόχων. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο χρησιμεύει ως o κεντρικός 

μηχανισμός για τις δραστηριότητες του ΟΗΕ και των ειδικών υπo-οργανισμών του σε 

οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς. Έχει 54 μέλη που εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση για μια θητεία επικαλυπτόμενων τριών ετών. Το Οικονομικό 

και Κοινωνικό Συμβούλιο αποτελεί το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 

αναστοχασμό, προβληματισμό, επιχειρηματολογία και καινοτόμο σκέψη σχετικά με 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Το Συμβούλιο Κηδεμονίας του ΟΗΕ: 

Το Συμβούλιο Κηδεμονίας ιδρύθηκε το 1945 από το χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙΙΙ, για να παρέχει διεθνή επίβλεψη σε 11 

περιοχές που υπάγονταν στη κηδεμονία του ΟΗΕ. Οι περιοχές που τελούσαν υπό 

κηδεμονία είχαν τεθεί υπό τη διοίκηση επτά κρατών μελών, για την εξασφάλιση 

λήψης επαρκών μέτρων για την επίτευξη αυτοδιοίκησης και ανεξαρτησίας των υπό 

κηδεμονίας χωρών. Μέχρι το 1994, όλες οι υπό κηδεμονία περιοχές είχαν ανακτήσει 

την ανεξαρτησία τους και ήταν αυτοδιοικούμενες. Η λειτουργία του Συμβουλίου 

Κηδεμονίας αναστάλθηκε από τη 1η Νοεμβρίου 1994. Μετά από ψήφισμα στις 25 

Μαΐου 1994 το Συμβούλιο τροποποίησε την υποχρέωση της ετήσια συνάντησης του 

και συμφωνήθηκε το Συμβούλιο να συγκαλείται όταν αυτό απαιτείται, με απόφαση 

του προέδρου του, ή κατόπιν απαιτήσεως της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης ή 

του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
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 Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης: 

Το Διεθνές Δικαστήριο αποτελεί το κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων 

Εθνών. Είναι το μόνο όργανο που δεν εδρεύει στη Ν. Υόρκη. Η έδρα του είναι στη 

Χάγη, Ολλανδία. Ο ρόλος του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι η διευθέτηση, σύμφωνα με 

το διεθνές δίκαιο, οι νομικές διαφορές μεταξύ των κρατών και η παροχή 

συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων που υποβλήθηκαν από 

εξουσιοδοτημένα όργανα του ΟΗΕ και ειδικευμένους υπο-οργανισμούς του. 

 Η Γραμματεία:  

Η Γραμματεία του οργανισμού αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα και 

πλήθος εργαζομένων στον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο γενικός διοικητικός 

προϊστάμενος του οργανισμού, που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από 

σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα είναι για πέντε 

έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ 

προσλαμβάνονται σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο και εργάζονται σε θέσεις καθηκόντων 

και σε ειρηνευτικές αποστολές ανά την υφήλιο. Όμως η εργασία ειρηνευτικών 

αποστολών σε εμπόλεμες ζώνες είναι επικίνδυνο επάγγελμα. Από την ίδρυση του 

ΟΗΕ, εκατοντάδες γενναία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην υπηρεσία του.14  

1.3.2 Ειδικευμένοι Οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών 

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του καταστατικού χάρτη, με σκοπό τη διεθνή 

συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικής, κοινωνικής, 

πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, καθώς και για την εναρμόνιση των δράσεων 

των εθνών για την επίτευξη αυτών των κοινών σκοπών, έχουν δημιουργηθεί από την 

ίδρυση του ΟΗΕ έως σήμερα Ειδικευμένοι Οργανισμοί οι κυριότεροι εκ των οποίων 

είναι, οι παρακάτω: 

 Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and 

Agriculture Organization FAO) 

 Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation 

Organization ICAO) 

                                                           
14  http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html 
15  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
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 Διεθνές Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (International Fund for 

Agricultural Development IFAD) 

 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organisation ILO) 

 Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization IMO) 

 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund IMF) 

 Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union 

ITU) 

 Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 

Εθνών (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO) 

 Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (United 

Nations Industrial Development Organization UNIDO) 

 Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (Universal Post Union UPU) 

 Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group WBG) 

 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization WHO) 

 Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual 

Property Organization WIPO) 

 Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (World Meteorological 

Organization WMO) 

 Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (United Nations World Tourism 

Organisation UNWTO) 

 Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United 

NationsDevelopment Programme UNDP) 

 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (United 

Nations Conference on Trade and Development UNCTAD)16 

                                                           
16   Fasulo, Linda (2004). An Insider's Guide to the UN. σελ. 171-177, New Haven, Connecticut: Yale 

University Press 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%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_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%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_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7_%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_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
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1.3.3 Το Συμβούλιο Ασφαλείας (UNSC)  

 Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελεί το όργανο του ΟΗΕ με βασική αποστολή 

την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Σύμφωνα με το Άρθρο 2417 του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, η κυριότερη αποστολή του Συμβουλίου Ασφαλείας 

είναι η διασφάλιση και η αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης. Το Συμβούλιο 

Ασφαλείας αποτελείται από 15 μέλη, τα πέντε μέλη είναι μόνιμα και τα δέκα μη 

μόνιμα. Τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η 

Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Το Συμβούλιο ασφαλείας έχει τη δυνατότητα 

να αποφασίζει για τρέχοντα ζητήματα εκδίδοντας ψηφίσματα. Σύμφωνα με τον 

Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ όλα τα μέλη συμφωνούν να εκτελούν τις αποφάσεις του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές και εκτελεστές 

από όλα τα μέλη του οργανισμού. 

 Ο Καταστατικός Χάρτης καθορίζει τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ασφαλείας 

ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν χρειάζεται να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Το 

Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι υποχρεωμένο από τον Χάρτη να ακολουθήσει μια 

συγκεκριμένη διαδικασία και η εκτίμηση των κριτηρίων των καταστάσεων που 

προκύπτουν, ανατίθεται στην σωστή και ελεύθερη εκτίμηση του. Οι προηγούμενες 

αποφάσεις και τα κριτήρια που έχουν κρίνει προηγούμενες καταστάσεις δεν 

λειτουργούν δεσμευτικά για παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο 

μέλλον. Όμως σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμπεριλαμβάνει περιστατικά, των 

οποίων θεωρεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της ύπαρξης απειλής της ειρήνης του 

Άρθρου 3918.  

Ως εκτελεστικό όργανο του ΟΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά την κάθε 

περίπτωση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μελών του ΟΗΕ. 

 Όταν προκύψει στο Συμβούλιο καταγγελία για την απειλή της ειρήνης, 

ενεργοποιούνται τα Άρθρα 41 και 4219 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, ενώ συνήθως ως πρώτες ενέργειες αποτελούν οι συστάσεις στα 

αντιμαχόμενα μέρη για την εξεύρεση λύσης των διαφορών τους με ειρηνικά μέσα. Σε 

πολλές περιπτώσεις το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να ορίσει ειδικούς 

                                                           
17  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html 
18  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html 
19  Στο ίδιο 
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αντιπροσώπους ή ακόμη και να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα να μεσολαβήσει 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για να λυθούν οι διαφορές με ειρηνικά μέσα. 

 Όταν η ειρηνική επίλυση δεν ευδοκιμεί και οι διαφορές οδηγούν σε συρράξεις, 

τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει έκτακτα προκειμένου να αποφασίσει τα 

μέτρα που θα αποτρέψουν τη σύρραξη, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν 

οικονομικές κυρώσεις, όπως θαλάσσιο αποκλεισμό, εμπορικό αποκλεισμό20, ακόμη 

και την αποστολή στρατιωτικής δύναμης (peacekeeping operations). 

 Σε πολλές περιπτώσεις το Συμβούλιο ψηφίζει την αποστολή στρατιωτικής 

ειρηνευτικής δύναμης. Οι στρατιωτικές δυνάμεις παρέχονται στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας από τα κράτη μέλη του οργανισμού, προκειμένου να βοηθήσουν στην 

αποκλιμάκωση της έντασης. Τον συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων 

αναλαμβάνει η Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου που συγκροτείται από τους 

αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. 

 

1.4. Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Εκτός από τον σχηματισμό διεθνών οργανισμών μετά τον Β Παγκόσμιο 

Πόλεμο, παρατηρείται ο σχηματισμός οργανισμών σε διατοπικό επίπεδο. 

Οργανώσεις όπως Ε.Ε., Pacific Community (SPC), Arab League, OPEC κλπ, 

σχηματίζονται στις επόμενες δεκαετίες μετά τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, σε 

μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των κρατών. 

 Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑX) ή αλλιώς Συνθήκη των Παρισίων, που υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 1951 

και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 195221, σχημάτισε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και αφορούσε την κοινή διαχείριση των βιομηχανιών του άνθρακα και του 

χάλυβα ανάμεσα στη Γαλλία, Δ. Γερμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ιταλία και τις Κάτω 

Χώρες. Με τη συνθήκη της Ρώμης το 195722, δημιουργήθηκαν η Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας για τη 

συνεργασία σε θέματα χρήσης της ατομικής ενέργειας. Από το 1973 η κοινότητα 

                                                           
20  Καλπύρης Ευγένειος- Δημήτριος Ν., Κυρώσεις χωρίς τη χρήση βίας υπό το καθεστώς του 

Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Εκδόσεις Σακουλά, Αθήνα 2001, σελ. 49 
21  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.1.html 
22  Στο ίδιο 
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άρχισε να διευρύνεται με την είσοδο νέων μελών. Το 1986 υπεγράφη η ενιαία πράξη, 

η οποία προωθούσε τη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα το 1993 με την εφαρμογή της Συνθήκης του 

Μάαστριχ. Η δημιουργία μιας τέτοιας οντότητας προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη 

θεσμική διάρθρωση και λειτουργία της διεθνούς κοινότητας, γιατί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση περικλείει και προσπάθειες πολιτικής ολοκλήρωσης23.  

Το 1999 το ευρώ αντικατέστησε σε λογιστική μορφή τα εθνικά νομίσματα και 

από το 2001 κυκλοφόρησε σε φυσική μορφή στα μέλη κράτη της Ευρωζώνης. Ως 

προς την καθιέρωση μιας κοινής εξωτερική πολιτικής, η συνεργασία των 

ευρωπαϊκών κρατών χρονολογείται από το 1957, με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, με τη μορφή της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις 

υπόλοιπες χώρες. Οι πρώτες στοχευμένες ενέργειες για τη καθιέρωση μιας κοινής 

εξωτερικής πολιτικής, ξεκίνησαν το 1970, με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Συνεργασίας.  

Η συνεργασία αυτή ήταν άτυπη και σκοπό είχε το σχηματισμό κοινών 

πολιτικών σε τρίτες χώρες. Το 1987 με την εφαρμογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης, αυτό το όργανο επισημοποιήθηκε. Στη συνθήκη του Μάαστριχτ, η 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία αντικαταστάθηκε από τη Συμφωνία για τη Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).  

Οι στόχοι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας είναι η 

προώθηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς 

κοινότητας που αποτελεί μέρος της. Η αναβάθμιση της διεθνούς συνεργασίας, ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η τήρηση των 

κανόνων του δικαίου είναι μερικές από τις επιδιώξεις της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας24. 

Στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας απαιτείται η ομόφωνη 

απόφαση των κρατών μελών,, σχετικά με τη πολιτική προσέγγιση που θα 

ακολουθηθεί, για το κάθε συγκεκριμένο θέμα. Με τη συνθήκη της Λισσαβόνας το 

2007, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας περιλαμβάνεται πλέον στο 

                                                           
23  Νταλής Σωτήρης, Τσάκωνας Παναγιώτης, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας σε 

Σταυροδρόμι, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2004 
24  Ιωακειμίδης Π. Κ. « Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση», σελ 110, 

εκδόσεις  Θεμέλιο, Αθήνα 2008 
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ευρύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Το τμήμα 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αποτελεί στην ουσία, το υπουργείο 

εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η συνθήκη της Λισσαβόνας το 2007 ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, αναθέτοντας στον ύπατο 

εκπρόσωπο (High Representative) την υλοποίηση των στρατηγικών και των 

αποφάσεων που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που ασχολείται. Ο ύπατος εκπρόσωπος της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) αποτελεί το θεσμικό 

όργανο που ομιλεί, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και άμυνας και έχει την ευθύνη για την εναρμόνιση της θέσης των κρατών 

μελών σε αυτά τα θέματα25. 

 Η γενέθλια πράξη διαχείρισης κρίσεων για την ΕΕ αποτελεί η « Έκθεση της 

Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας» που υιοθετήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το 2001. Ο σκοπός της ανάπτυξης της 

ΕΠΑΑ, είναι η παροχή στην ΕΕ των αναγκαίων μέσων, προκειμένου η ΕΕ να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεθνή κοινότητα και να αντιμετωπίσει κρίσεις που 

θα προκύψουν στο μέλλον. Η ΕΠΑΑ στο πλαίσιο της ΕΕ κατέχει αυτόνομη ικανότητα 

δράσης και λήψης αποφάσεων, στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η ΕΠΑΑ 

πραγματοποιείται στην επιθυμία της ΕΕ για τη πρόσκτηση μιας ολοκληρωμένης 

ικανότητας πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων, που στηρίζεται στη 

διακηρυσσόμενη δυνατότητα της ΕΕ να κινητοποιεί ένα ευρύ φάσμα οργάνων και 

μέσων, στρατιωτικών και μη, για την εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΠΑΑ26, όπως 

για παράδειγμα ο ρόλος της Frontex. 

 

1.5. Στρατιωτικοί Οργανισμοί 

 Πέρα από την ίδρυση οργανισμών με πολιτικό και οικονομικό προσανατολισμό 

τα κράτη ίδρυσαν και οργανισμούς για καθαρά αμυντικούς λόγους, όπως το πρώην 

                                                           
25   Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο., 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568ELC.pdf 
 

26  Παπαστάμκος Γ. – Γκίκας Β. – Λιακούρας Π., Εθνική και Ευρωπαικη Ασφάλεια και Διαχείριση 
Κρίσεων, Αθήνα – Κομοτηνή, εκδ. Σακουλά, 2002, σελ. 222 
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Σύμφωνο της Βαρσοβίας (Warsaw Pact) και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου (North Atlantic Treaty Organization). 

 Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, επίσημα, Συνθήκη της Φιλίας, Συνεργασίας και 

Αμοιβαίας Βοήθειας, ήταν μια συλλογική αμυντική συμφωνία27 μεταξύ της Σοβιετικής 

Ένωσης και των προσκείμενων σε αυτήν κρατών δορυφόρων της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης. Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ιδρύθηκε το 1955 και διαλύθηκε το 

1991, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

Αν και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας αποτελούσε το αντίπαλο στρατόπεδο του 

ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, δεν ήρθαν σε ευθεία σύγκρουση. Οι 

διαμάχες εντοπίστηκαν και διατηρήθηκαν πάντα στο ιδεολογικό επίπεδο. 

O Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty 

Organization) ή ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία χωρών της Δύσης, 

που έχει σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών σε 

διάφορους τομείς (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό), την 

προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων και την αποτροπή της ένοπλης 

επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλες. 

Η συμμαχία αυτή υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 1949 στην Ουάσινγκτον από 

12 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής (Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, 

Πορτογαλία και Ολλανδία). Το 1952 προσχώρησαν στη συμμαχία η Ελλάδα και η 

Τουρκία και το 1955 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η προσχώρηση 

της τελευταίας, προκάλεσε ως αντίδραση τη σύναψη του συμφώνου της Βαρσοβίας 

από τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία 

αριθμεί 28 χώρες - μέλη28. 

Το ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ είναι το Βορειοατλαντικό  Συμβούλιο (North 

Atlantic Council), με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Αποτελεί το κύριο σώμα και 

αντιπροσωπεύεται από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των κρατών-μελών. 

Συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, ενώ μία μόνιμη ομάδα είναι το εκτελεστικό του 

όργανο και συνέρχεται επί εβδομαδιαίας βάσης. Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο 

                                                           
27  Amos Yoder (1993). Communism in Transition: The End of Soviet Empires, Taylor and Francis 
28  http://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm 
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Γενικός Γραμματέας. Ο πρώτος γραμματέας εκλέχτηκε ο Άγγλος λόρδος Ισμέι 

(Ismay) το 1952, ο οποίος και τότε είχε παρατηρήσει σκωπτικά ότι «ο σκοπός του 

ΝΑΤΟ είναι να κρατά τους Αμερικανούς μέσα, τους Ρώσους έξω και τους Γερμανούς 

κάτω29». 

Μία φορά κάθε δύο χρόνια διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην 

οποία μετέχουν οι Αρχηγοί των Κρατών-Μελών (πρόεδροι και πρωθυπουργοί). Άλλο 

ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ είναι η Στρατιωτική Επιτροπή (Military Committee), η 

οποία αποτελείται από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕΕΘΑ) όλων των 

κρατών-μελών και συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, ενώ μία μόνιμη ομάδα είναι το 

εκτελεστικό όργανο της Στρατιωτικής Επιτροπής και συνέρχεται επί εβδομαδιαίας 

βάσης30. 

Το ΝΑΤΟ, σε αντίθεση με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας δεν διαλύθηκε μετά τη 

λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Το ΝΑΤΟ συνέχισε τη λειτουργία του 

αναπροσαρμόζοντας τις αποστολές, τη φιλοσοφία, τη δομή και τη συγκρότηση των 

δυνάμεων του. Επίσης, το ΝΑΤΟ διευρύνει τα κράτη μέλη του με την ένταξη σε αυτό 

αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που άνηκαν στο παρελθόν στον αντίπαλο 

οργανισμό, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.  

 

                                                           
29  Reynolds, David (1994). The Origins of the Cold War in Europe: International Perspectives.Yale 

University  Press. 
30  http://www.nato.int/nato-welcome/index.html 

https://books.google.com/books?id=yvZNbkjCzwoC
https://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University_Press
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

 

2.1. Ορισμός της κρίσης 

 Όταν αναφερόμαστε στην ύπαρξη μια κρίσης, αναφερόμαστε σε ένα γεγονός 

που ανατρέπει τη συνηθισμένη κατάσταση του κατεστημένου. Ταυτόχρονα, η 

αναφορά σε κατάσταση κρίσης, σημαίνει την χειροτέρευση της προϋπάρχουσας 

κατάστασης και δημιουργείται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των απειλών που 

δημιουργεί η κρίση στην υφιστάμενη κατάσταση. 

 Η μετάπτωση μιας υπάρχουσας κατάστασης σε κατάσταση κρίσης συμβαίνει 

όταν ένα εχθρικό γεγονός προκαλεί αναταραχή ή μια μεταβολή των σχέσεων των 

εμπλεκόμενων μερών. Ένα γεγονός ανατρέπει τη συνηθισμένη κατάσταση 

πραγμάτων, η υπάρχουσα κατάσταση είναι χειρότερη από την προϋπάρχουσα και η 

αντιμετώπιση των απειλών που δημιουργούν την κρίση κρίνεται αναγκαία31. Το 

φαινόμενο της κρίσης σε διεθνές επίπεδο γίνεται πιο κατανοητό όταν η αντιπαλότητα 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα κράτη μπορεί να κλιμακωθεί σε στρατιωτικές 

εχθροπραξίες.  

 Η εκδήλωση μιας συγκεκριμένης πρόκλησης ανατρέπει την υπάρχουσα 

κατάσταση και απειλεί με αστάθεια τη σταθερότητα του συστήματος που 

εκδηλώνεται. Η πρόκληση αυτή, με τη σειρά της, ενεργοποιεί την αντίληψη της 

απειλής32. 

 

                                                           
31  Μπόση Μαίρη, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999 
32  Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Πόλεμος και Ειρήνη. Μετά το «τέλος της Ιστορίας», Αθήνα, Θεμέλιο, 

2006 
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2.2. Η έννοια απειλή κατά της διεθνής ειρήνης 

 Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ο 

πρωταρχικός σκοπός του, είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ο 

ΟΗΕ και τα όργανα του, μπορούν να λαμβάνουν συλλογικά μέτρα, για την αποτροπή 

κάθε απειλής και την καταστολή κάθε επιθετικής πράξης που διαταράσσουν τη 

διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχει η 

απειλή ή η διατάραξη της διεθνούς ειρήνης, ο Καταστατικός Χάρτης προβλέπει τα 

μέσα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ΟΗΕ για την αποκατάσταση της. 

 Η έννοια απειλή για τη παγκόσμια ειρήνη, δεν ορίζεται με σαφήνεια και 

εναπόκειται στη κρίση του Συμβουλίου Ασφαλείας ο χαρακτηρισμός μιας 

περίπτωσης, ως τέτοιας.33 Μέχρι το 1990, που σηματοδοτεί το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζονταν ως απειλή για τη παγκόσμια ειρήνη 

και ασφάλεια αφορούσαν διακρατικές εμπόλεμες συρράξεις, ενώ στην ύστερη εποχή 

οι επεμβάσεις του οργανισμού μέσα στην ίδια έννοια περικλείουν εμφύλιες 

συρράξεις, ανθρωπιστικές κρίσεις, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, διατάραξη της 

δημοκρατίας κλπ. 

 Στην εποχή μετά του Ψυχρού Πολέμου, οι απαιτήσεις από τον ΟΗΕ και τα 

μέλη του έχουν αυξηθεί. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα διεθνή Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και η κοινή γνώμη απαιτούν από τον ΟΗΕ να επέμβει σε 

συμβάντα διεθνούς ενδιαφέροντος. Στην εν λόγω εποχή έχουν αυξηθεί και οι 

περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως απειλή για τη παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. 

Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην πίεση που ασκούν τα διεθνή ΜΜΕ και η κοινή γνώμη, 

αλλά και σε πρωτοβουλίες από το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

 Σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, που αφορά 

την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τα 

διαφωνούντα μέρη για την επίλυση των διαφορών τους34. Αυτό το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες όπως διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, 

έρευνα, συμβιβασμό, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, προσφυγή σε περιφερειακά 

                                                           
33  Βλ αναλυτικά στο Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Επιβάλλοντας την Ειρήνη, η Νομιμότητα των 

Στρατιωτικών Επεμβάσεων και τα Όρια του Ανθρωπισμού, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, Κομοτηνή 2001 σελ 234-242 
34  Όπως παραπάνω σελ 178 
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όργανα ή συμφωνίες, ή άλλα ειρηνικά μέσα τα οποία είναι αποτελεσματικά. Τα 

παραπάνω μέτρα αποτελούν το εύρος της προληπτικής διπλωματίας. 

 Όταν οι προσπάθειες του ΟΗΕ για την ειρηνική επίλυση των διαφωνιών μέσω 

των ενεργειών του κεφαλαίου VI δεν καρποφορήσουν, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας 

έχει τη δυνατότητα μέσω του άρθρου 39, να χαρακτηρίσει μια περίπτωση ως απειλή 

για τη παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, και να προβεί σε συστάσεις ή την άμεση λήψη 

μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 41, έχει τη δυνατότητα να διατάξει την εφαρμογή 

κυρώσεων, όπως διακοπή διπλωματικών σχέσεων, αλλά και πιο δραστικών όπως 

οικονομικές και στρατιωτικές κυρώσεις35. Τέλος αν και οι παραπάνω ενέργειες δεν 

οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ενεργοποιείται το άρθρο 42, που αφορά 

στην αποστολή στρατιωτικής δύναμης. 

 

2.3. Η αρχή της μη χρήσης βίας 

Η χρήση βίας σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ επιτρέπεται σε 

περίπτωση νόμιμης άμυνας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5136 του Χάρτη. 

Επιπλέον εξαιρέσεις μπορούν να αποτελέσουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο VII, σύμφωνα με το άρθρο 39, αν το Συμβούλιο Ασφαλείας διαπιστώσει ότι 

απειλείται ή διαταράσσεται η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας 

θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την ειρήνη, διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική 

ενέργεια και θα κάνει συστάσεις ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται 

σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42, για να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η διεθνής 

ειρήνη και ασφάλεια.» 

 Το άρθρο 42 κρίνει αν τα μέτρα που έχει λάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 41, είναι ακατάλληλα και δίνει τη δυνατότητα επιβολής με 

αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις για την αποκατάσταση της ειρήνης. Με 

το άρθρο 42 διαφαίνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, ανάλογα με την περίπτωση, 

αποφασίζει αν θα προσφύγει σε οικονομικές κυρώσεις ή σε χρήση βίας. Η χρήση 

βίας απαγορεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός των περιπτώσεων όπου το 

Συμβούλιο Ασφαλείας τη θεωρεί αναγκαία ή για σκοπούς συλλογικής άμυνας.  

                                                           
35 Καλπύρης Ευγένειος- Δημήτριος Ν., Κυρώσεις χωρίς χρήση βίας υπό το καθεστώς του κεφαλαίου 7 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκουλα, Αθήνα 2001, σελ.49 
36  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html 
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2.4. Η αρχή της μη επέμβασης 

Η αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα ενός κράτους37 

αποτυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών και αποτελεί εθιμικό κανόνα του διεθνούς δικαίου. Στη συγκεκριμένη 

παράγραφο αναφέρεται η εσωτερική δικαιοδοσία, σύμφωνα με την οποία 

κατοχυρώνεται ο αυτόνομος χαρακτήρας της εθνικής οντότητας. Η αρχή της μη 

επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους πηγάζει από τις δύο αρχές του 

διεθνούς δικαίου, την ισότητα μεταξύ των κρατών και την εθνική κυριαρχία. 

 Σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, τα κράτη 

υποχρεούνται να παραμερίσουν την κρατική κυριαρχία τους στις νομιμοποιημένες 

ενέργειες του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν το απαιτεί η περίσταση. 

 

2.5. Η έννοια της επίθεσης 

 Ο σκοπός του ΟΗΕ είναι η καταστολή επιθετικών πράξεων που θέτουν σε 

κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Το παράδοξο ωστόσο είναι ότι δεν έχει 

οριστεί απόλυτα και με σαφήνεια, το τι αποτελεί επίθεση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας 

έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει μια περίπτωση ως επίθεση, σύμφωνα με την 

εξουσία που του έχει δοθεί από τον Καταστατικό Χάρτη. 

 Η απόφαση 3314 της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 14 

Δεκεμβρίου 1974, όρισε την έννοια επίθεση με νομικά δεσμευτικούς όρους. Με βάση 

τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ο ορισμός της έννοιας της επίθεσης επινοήθηκε ως 

βάση, ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας να μπορεί να ορίσει την ύπαρξη μιας πράξης 

ως επίθεσης38. 

 Η απόφαση 3314 του 1974, περιέχει τον γενικό ορισμό και στη συνέχεια 

ακολουθεί μια πλήρη λίστα πράξεων που αποτελούν επίθεση. Στο άρθρο 1 της 

απόφασης αναφέρεται ο ορισμός της έννοιας επίθεσης και έχει ως εξής: «Η επίθεση 

                                                           
37  Βλ αναλυτικά στο Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Επιβάλλοντας την Ειρήνη, η Νομιμότητα των 

Στρατιωτικών Επεμβάσεων και τα Όρια του Ανθρωπισμού, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, Κομοτηνή 2001 σελ 26-34 
38  Petty Keith A., Criminalizing force: Resolving the threshold question for the crime of aggression in 

the context of modern conflict, Seattle University Law Review, 2009, σελ. 4. 
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είναι η χρήση ένοπλης βίας από ένα κράτος κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής 

ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός άλλου μέλους, ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο ασυμβίβαστο με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως ορίζονται στον 

ορισμό αυτό»39. Στο άρθρο 3 της απόφασης 3314, αναφέρονται οι περιπτώσεις που 

θεωρούνται επίθεση. Αυτές είναι: 

α. Η εισβολή ή επίθεση κατά των ενόπλων δυνάμεων ενός μέλους στο έδαφος 

άλλου κράτους, η στρατιωτική κατοχή, έστω και προσωρινά, που προκύπτουν από 

την εισβολή και την επίθεση, ή οποιαδήποτε προσάρτηση μετά από τη χρήση βίας 

από το έδαφος άλλου κράτους ή μέρους αυτού. 

β. Ο βομβαρδισμός από τις ένοπλες δυνάμεις του κράτους κατά του εδάφους 

άλλου κράτους μέλους ή η χρήση οποιωνδήποτε όπλων από ένα κράτος κατά του 

εδάφους άλλου κράτους μέλους. 

γ. Ο αποκλεισμός των λιμένων ή των ακτών του κράτους από τις ένοπλες 

δυνάμεις ενός άλλου κράτους. 

δ. Η επίθεση κατά των ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους από ξηρά, θάλασσα 

ή αέρα, ή κατά των θαλάσσιων και αεροπορικών στόλων άλλου κράτους. 

ε. Η χρήση των ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους που βρίσκονται στο έδαφος 

άλλου κράτους με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους, κατά παράβαση των όρων που 

προβλέπονται στη συμφωνία ή τυχόν παράταση της παρουσίας τους στο έδαφος 

αυτό πέρα από τη λήξη της συμφωνίας. 

στ. Η δράση ενός κράτους να επιτρέπει στο έδαφος του, το οποίο έχει τεθεί στη 

διάθεση άλλου μέλους, να χρησιμοποιείται από άλλο μέλος για την τέλεση μιας 

πράξης επίθεσης εναντίον άλλου κράτους. 

ζ. Η αποστολή για λογαριασμό ενός κράτους, ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι 

διενεργούν πράξεις ένοπλης βίας εναντίον άλλου κράτους, οι οποίες είναι τόσο 

σοβαρές ώστε να ισοδυναμούν με τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρά τη δεσμευτικότητα της απόφασης 3314/1977 

μπορεί να ορίζει το ίδιο αυτόνομα και ποιες άλλες πράξεις συνιστούν επίθεση, 

ωστόσο αυτή η εξουσία που κατέχει έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της 

νομιμότητας40. Αυτή η εξουσία που παρέχεται όμως από τον Καταστατικό Χάρτη, 

                                                           
39  http://hrlibrary.umn.edu/instree/GAres3314.html 
40  Sayapin Sergey, A great unknown: the definition of aggression revisited, Michigan State University 

College of Law, 2009, σελ. 3 
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καθιστά το Συμβούλιο Ασφαλείας ως ένα επιχειρησιακά ευέλικτο όργανο που έχει 

επιφορτιστεί με την ευθύνη της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.  

Επίσης, το συγκεκριμένο όργανο είναι πολιτικό και τα μέλη του φροντίζουν για 

την προώθηση των δικών τους συμφερόντων41. Η εφαρμογή των κανόνων του 

διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να αναμένεται να τους εφαρμόζει το ΣΑ, ειδικά όταν 

είναι ενάντια στα συμφέροντα των κρατών που το απαρτίζουν, όπως θα τους 

εφάρμοζε μια αμερόληπτη δικαστική αρχή.  

 

2.6. Η ευθύνη για προστασία (Responsibility to Protect R2P) 

 Η αρχή της ευθύνης για προστασία (R2P) αποτελεί μια πολιτική δέσμευση που 

εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά τη 

Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής το 200542. Η αρχή της ευθύνης για προστασία 

διαρθρώνεται στις παραγράφους 138-139, στο έγγραφο των αποτελεσμάτων της 

Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 (2005 World Summit Outcome 

Document)43.  

Παράγραφος 138:  «Κάθε κράτος έχει την ευθύνη να προστατέψει τον 

πληθυσμό του από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνοκάθαρση και από 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η ευθύνη αυτή συνεπάγεται την πρόληψη τέτοιων 

εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης τους, μέσω των κατάλληλων και 

αναγκαίων μέτρων. Δεχόμαστε την ευθύνη και θα ενεργούμε σύμφωνα με αυτήν. Η 

διεθνής κοινότητα θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να ενθαρρύνει και να 

βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενεργούν με βάση την ευθύνη αυτή και να υποστηρίζουν 

τα Ηνωμένα Έθνη στην εφαρμογή μιας ικανότητας έγκαιρης ειδοποίησης». 

Παράγραφος 139:  «Η διεθνής κοινότητα διαμέσου των Ηνωμένων Εθνών, 

κατέχει επίσης την ευθύνη να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα διπλωματικά, ανθρωπιστικά 

                                                           
41 Σε πολλές περιπτώσεις η επέμβαση που ενεργήθηκε από κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας-

ή στενού συμμάχου του-δεν καταδικάστηκε καθώς έγινε χρήση του βέτο από κάποιο μόνιμο μέλος 

του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συχνά μάλιστα οι ενέργειες αυτές δικαιολογήθηκαν ως ανθρωπιστική 

επέμβαση. Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Επιβάλλοντας την Ειρήνη, η Νομιμότητα των Στρατιωτικών 

Επεμβάσεων και τα Όρια του Ανθρωπισμού, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα, Κομοτηνή 2001 σελ 296 
42  http://www.globalr2p.org/about_r2p 
43  http://www.globalr2p.org/media/files/wsod_2005.pdf 
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και άλλα ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με τα κεφάλαια VI  και VII του Χάρτη, για να 

βοηθήσει στην προστασία των πληθυσμών από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα 

πολέμου, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε αυτό το 

πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση, έγκαιρα και αποφασιστικά, διάμεσου 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου και του 

κεφαλαίου VII, για κάθε περίπτωση χωριστά και σε συνεργασία με τις σχετικές 

περιφερειακές οργανώσεις, όπως κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει τα ειρηνικά μέσα να 

έχουν κριθεί ανεπαρκή και οι εθνικές αρχές να αδυνατούν να προστατεύσουν τους 

πληθυσμούς τους από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνοκάθαρση και 

από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τονίζουμε την ανάγκη για την Γενική 

Συνέλευση να συνεχίσει να εξετάζει την ευθύνη της για τη προστασία των 

πληθυσμών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του Χάρτη και του διεθνούς δικαίου. 

Σκοπεύουμε επίσης να δεσμευτούμε όπως κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο, στην 

παροχή βοήθειας στα κράτη για την οικοδόμηση της ικανότητας να προστατεύουν 

τους πληθυσμούς τους από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνοκάθαρση 

και από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και να βοηθήσει αυτά τα κράτη που 

βρίσκονται κάτω από πίεση, πριν ξεσπάσουν κρίσεις και συγκρούσεις44». 

 Η ευθύνη για προστασία (R2P) αποτελείται από τρείς σημαντικούς πυλώνες, 

όπως διαρθρώθηκαν στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα το 2009, και οι οποίοι 

έχουν στηριχθεί στις παραγράφους 138 και 139 της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής 

του 2005 και τη διακυβερνητική συμφωνία για την αρχή: 

Πυλώνας I: Οι αρμοδιότητες προστασίας από το κράτος 

Πυλώνας ΙΙ: Η διεθνής βοήθεια και η οικοδόμηση της ικανότητας προστασίας. 

Πυλώνας III: Η έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση.45  

 

2.7. Η Ατζέντα για την Ειρήνη 

 Το 1992 ο Γενικός Γραμματέας Boutros Ghali μετά από αίτημα στο 

Συμβουλίου Ασφαλείας, έγραψε την «Ατζέντα για την Ειρήνη» (An Agenda for 

                                                           
44  http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop#2005 
45  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/677 
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Peace). Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, ήταν η διερεύνηση των τρόπων για την 

ενίσχυση της ανταπόκρισης των Ηνωμένων Εθνών στις μετά του Ψυχρού Πολέμου 

συγκρούσεις. 

 Μέσα στο έγγραφο ο Boutros Ghali κατέγραψε την εικόνα μιας παγκόσμιας 

κοινωνίας, όπου τα ιδεολογικά εμπόδια μεταξύ των κρατών είχαν καταρρεύσει, σε μια 

πορεία όλων των κρατών προς τη δημοκρατία. Παρά το θετικό παγκόσμιο κλίμα που 

επικρατούσε η απειλή των συγκρούσεων δεν έπαψε να υφίσταται ως απειλή, οπότε ο 

ΟΗΕ θα έπρεπε να διαδραματίσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην διατήρηση της 

ειρήνης46. 

 Τα βασικά εργαλεία που είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο ΟΗΕ για τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας ήταν η προληπτική διπλωματία, η 

διατήρηση της ειρήνης, η αποκατάσταση της ειρήνης και η οικοδόμηση της ειρήνης 

στη μετά των συγκρούσεων εποχή. Επίσης, ο γενικός Γραμματέας έκανε λόγο για την 

αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκών υλικών πόρων, προσωπικού και εξοπλισμού και 

γενικά υλικοτεχνικών υποδομών, στην κατηγορία διατήρησης της ειρήνης47. 

 Η Agenda for Peace αν και επικεντρώθηκε στην ειρήνευση με τα ειρηνικά 

μέσα του κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη, διατήρησε την εξουσία του 

Συμβουλίου Ασφαλείας στο κεφάλαιο VII για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της 

ειρήνης, των επιθετικών πράξεων και ενεργειών. Εισήγαγε την έννοια των 

πολυδιάστατων ειρηνευτικών αποστολών, τονίζοντας τη χρησιμότητα των 

δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης. 

 Η καινοτομία της Agenda for Peace αποτελεί, η καινούργια έννοια της 

δημιουργίας αποστολών επιβολής της ειρήνης, οι οποίες θα ήταν διαφορετικές από 

τις αποστολές διατήρησης της ειρήνης. Επίσης, ενώ στις προηγούμενες αποστολές 

διατήρησης της ειρήνης απαιτούνταν η συναίνεση όλων των αντιμαχόμενων μερών, 

στις αποστολές επιβολής της ειρήνης η συναίνεση αυτή δεν είναι απαραίτητη. Για το 

λόγο αυτό, ο πρώην Γενικός Γραμματέας έκανε έκκληση στα κράτη μέλη, να θέσουν 

το στρατιωτικό προσωπικό τους στη διάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αν αυτό 

αποφασίσει την ενεργοποίηση του άρθρου 43 του καταστατικού Χάρτη. 

                                                           
46  Ghali Boutros, ‘An Agenda for Peace’, in Roberts and Kingsbury, United Nations, Divided World 

(1992) 
47  Όπως παραπάνω 
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 Μετά τις αποτυχίες που σημειώθηκαν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και στην 

Σομαλία, προέκυψε ξεκάθαρα η αναγκαιότητα του σαφούς προσδιορισμού των 

εχθρικών απειλών και του μεγέθους της στρατιωτικής δύναμης που πρέπει να 

εμπλακεί σε μια ειρηνευτική αποστολή. Σε απάντηση των αποτυχιών που 

σημειώθηκαν, το 1995 ο Boutros Ghali  συνέγραψε το «Supplement to an Agenda for 

Peace». 

 Στο Supplement to an Agenda for Peace ο Boutros Ghali, υποχώρησε στην 

ιδέα δημιουργίας αποστολών επιβολής της ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΗΕ δεν 

είναι έτοιμος να δημιουργήσει τέτοιες αποστολές. Τα κράτη με επαρκή στρατιωτική 

ικανότητα, θα μπορούν να αναλάβουν αποστολές επιβολής της ειρήνης. Επίσης 

εισάγει τη χρήση νέων όρων, όπως peacemaking, peace building, peace 

enforcement, humanitarian assistance, δημιουργώντας έτσι την πεποίθηση ότι οι 

ειρηνευτικές αποστολές του μέλλοντος θα αφορούν και άλλες ενέργειες στήριξης της 

ειρήνης48. 

 Το σημαντικό στοιχείο που εισάγει η Agenda for Peace είναι ότι δεν αποτελεί 

εμπόδιο η απουσία συναίνεσης όλων των μερών, σε αντίθεση με τις ειρηνευτικές 

αποστολές πριν το 1990 που ήταν απαραίτητο στοιχείο. Μια σειρά εμφυλίων 

πολέμων σημειώθηκαν μετά το 1990 και η δημιουργία ειρηνευτικών αποστολών 

δεύτερης γενιάς49 που πλέον δεν είχαν ως αντικείμενο τις διακρατικές συγκρούσεις, 

αντίθετα αφορούσαν συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών, δημιούργησαν το 

κατάλληλο έδαφος για την άρση της απαραίτητης συμφωνίας και συνεργασίας των 

αντιμαχόμενων μερών. Πλέον, ο ΟΗΕ θα μπορούσε να επεμβαίνει σε περιπτώσεις 

απειλής της ειρήνης και χωρίς αυτήν. 

 

2.8. Η Έκθεση Brahimi 

 Το 2000 ο Γενικός Γραμματέας Κόφι Ανάν συγκάλεσε «Υψηλού Επιπέδου 

Σύσκεψη για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών», όπου χρέη 

προέδρου διετέλεσε ο πρώην υπουργός της Αλγερίας Lakhdar Brahimi. Επίσης, στον 

                                                           
48  UN Secretary- General. “ Supplement to an Agenda for Peace: Position Paper of the Secretary- 

General on the occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations.”, January 1995 
49  Ghali Boutros, ‘ An Agenda for Peace’, in Roberts and Kingsbury, United Nations, Divided World 
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ίδιο ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα η εκπόνηση μιας έκθεσης που είναι γνωστή 

ως «Έκθεση Brahimi»50.  

 Ο Brahimi κατέθεσε όλα εκείνα τα στοιχεία της διαδικασίας, που αφορούν στην 

επίλυση των πολεμικών συγκρούσεων. Αυτά τα στοιχεία περιλάμβαναν την 

αποκατάσταση της ειρήνης, την διατήρηση της ειρήνης και την οικοδόμηση της 

ειρήνης μετά τη σύγκρουση. Το συμπέρασμα που κατάληξε ήταν ότι «Οι βασικές 

προϋποθέσεις για την επιτυχία των μελλοντικών ειρηνευτικών αποστολών είναι η 

πολιτική στήριξη, η δυνατότητα ανάπτυξης μιας ισχυρής δύναμης σε μικρό χρονικό 

διάστημα και μια ισχυρή στρατηγική οικοδόμησης της ειρήνης».51  

 Ο Brahimi στην Έκθεση του, επιβεβαίωσε τις τρείς θεμελιώδεις αρχές της 

διατήρησης της ειρήνης, δηλαδή, την συναίνεση των αντιμαχόμενων μερών, την 

αμεροληψία και την μη χρήση βίας εκτός των περιπτώσεων αυτοάμυνας και 

προστασίας της εξουσιοδότησης (mandate). Όμως υποστήριξε ότι αν και η 

συναίνεση των τοπικών κομμάτων είναι σημαντική, δεν πρέπει να επιτρέπεται ο 

εκτροχιασμός μιας ειρηνευτικής αποστολής. Οι ένοπλες δυνάμεις του ΟΗΕ θα πρέπει 

να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τα λοιπά στοιχεία και την εντολή 

της αποστολής. Διαχωρίζει την αμεροληψία από την αυστηρή ουδετερότητα και 

υποστηρίζει ότι η αμεροληψία μπορεί να λειτουργήσει κατευναστικά σε πρόσωπα 

που ενεργούν επιθετικά.  

 Ο Brahimi για τη προστασία των αμάχων αντέδρασε άμεσα, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΟΗΕ που είναι μάρτυρες βίας εναντίον 

πολιτών, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί να τη σταματούν, εντός 

των δυνατοτήτων τους, για την υποστήριξη των βασικών αρχών των Ηνωμένων 

Εθνών52. Επίσης, πρότεινε τη δημιουργίας μιας νέας μορφής δύναμης (Integrated 

Mission Task Forces), που θα αποτελούσε το πρώτο σημείο επαφής για όλους και θα 

ήταν υπεύθυνη για τον εξειδικευμένο σχεδιασμό και την υποστήριξη της αποστολής. 

 Ο Brahimi ζήτησε τη δημιουργία σαφών, αξιόπιστων και εφικτών εντολών. 

Υποστήριξε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι εντολές για 

                                                           
50  Brahimi Lakhdar and Salman Ahmet, “In Pursuit of Sustainable Peace: The Seven Deadly Sins of 

Mediation”, Center on International Cooperation, New York University, NYC, 2008 
51  United Nations. “Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all 

their aspects.” August 2000 
52  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305 
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ειρηνευτικές αποστολές που απαιτούν μεγάλους αριθμούς στρατευμάτων, θα πρέπει 

να παραμείνουν υπό τη μορφή σχεδίου έως ότου έχουν σοβαρές δεσμεύσεις από τα 

κράτη - μέλη για τα στρατεύματα που θα δοθούν. Παράλληλα υποστήριξε την 

αναγκαιότητα εξασφάλισης μιας σαφής αλυσίδας διοίκησης και ενότητας στην 

προσπάθεια για την επιτυχή κατάληξη της ειρηνευτικής αποστολής53.  

 

2.9. Το Capstone Doctrine 

 Οι ειρηνευτικές αποστολές αποτελούν μια καινοτομία του ΟΗΕ, για την 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και της δημιουργίας προυποθέσεων 

για βιώσιμη ειρήνη σε χώρες που έχουν υποφέρει από συγκρούσεις. Από τη πρώτη 

ειρηνευτική αποστολή στην κρίση του Σουέζ αλλά και από τις μετέπειτα, έχει 

συγκεντρωθεί πολύτιμη εμπειρία. Το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων 

(Department of Peace Keeping Operation DPKO) του οργανισμού, το οποίο είναι 

στελεχωμένο με περίπου 99.000 στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό που 

πρέορχεται από 114 χώρες, ενώ διέθετε σημαντική εμπειρία σε σχέση με την 

ανάπτυξη και διεξαγωγή ειρηνευτικών αποστολών, αντιμετώπιζε μια σειρά από 

σοβαρές προκλήσεις σχετικά με την ικανότητα τους να συνεχίσουν να επιτελούν το 

έργο τους. 

 Στο παρελθόν για παράδειγμα, οι Κυανόκρανοι απλώς διαχώριζαν τις εχθρικές 

δυνάμεις και διατηρούσαν την κατάπαυση του πυρός και την ανακωχή. Για να ήταν 

επιτυχής η ειρηνευτική αποστολή, ήταν απαραίτητη η συνεργασία και η υποστήριξη 

των αντιμαχόμενων μερών. Όμως σε πρόσφατες περιπτώσεις κρίσεων ο ΟΗΕ έχει 

λειτουργήσει χωρίς τη συναίνεση των μερών της σύγκρουσης. Αυτό έχει ως συνέπεια 

την ασάφεια του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της ειρήνης. Οι Κυανόκρανοι 

αντιμετωπίζουν ένα κλίμα συνεχιζόμενων ένοπλων συγκρούσεων με την ανυπαρξία 

σεβασμού και ασφάλειας του ρόλου τους. 

 Με την εξέλιξη των ειρηνευτικών αποστολών από αποστολές διατήρησης της 

ειρήνης σε αποστολές επιβολής της, η βασική αρχή χρήσης βίας μόνο σε περίπτωση 

αυτοάμυνας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι εντολές (mandates) πρέπει να συνάδουν με 

την κατάσταση. Μια δύναμη επιβολής της ειρήνης δεν θεωρείται μια φιλική και 

                                                           
53  United Nations. “ A more secure world: our shared responsibility”, 2004 
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αμερόληπτη δύναμη, και πρέπει να είναι ικανή να λειτουργήσει σε εχθρικό 

περιβάλλον. 

 Τον Ιανουάριο του 2008, το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, 

θέλοντας να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, ενέκρινε το 

Capstone Doctrine, το οποίο αποτελεί την εμπειρία των ειρηνευτικών αποστολών 

που αποκομίστηκε με τα χρόνια, σε μια εννοιολογική στέγη54. Η θέση της 

Γραμματείας σχετικά με την αποστολή των Κυανοκράνων ήταν ότι οι αποφάσεις 

πρέπει να παίρνονται πρωταρχικά από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών και από τα 

κράτη - μέλη στο πεδίο των αποστολών. Τότε θα πρέπει να γίνονται επαρκείς 

επενδύσεις για να διατηρούνται διαρκώς ενημερωμένα τα διδάγματα της 

προηγούμενης εμπειρίας. 

 Το Capstone Doctrine δημιουργήθηκε ύστερα από εκκλήσεις του Τμήματος 

Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων για τη δημιουργία πιο συγκεκριμένων οδηγιών για τους 

Κυανόκρανους. Οι συγγραφείς του έκαναν σαφές ότι δεν πρόκειται για ένα επίσημο 

έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά αποτελεί ένα εσωτερικό έγγραφο, το οποίο 

σκοπό έχει να καθοδηγεί τη Γραμματεία. 

 

Σχήμα 1: Capstone Doctrine55 

                                                           
54  Christensen Colin, (2010), Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN 

Peacekeeping Challenges, MALD, The Fletcher School, Medford, USA 
55  United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, 2008, σελ. 19 
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  Στο σχήμα 1 παρατηρείται η διάρθρωση των δράσεων που εντάσσονται στο 

πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών που εξουσιοδοτεί ο ΟΗΕ. Με κατακόρυφη 

πορεία παρατηρούμε την εξέλιξη της πολιτικής διεργασίας που μπορεί να ξεκινήσει 

από τη κατάσταση ειρήνης, να εξελιχθεί με εμπόλεμη σύγκρουση και να μεταβεί στη 

φάση τερματισμού των πολεμικών αψιμαχιών και στο μετά-πολεμικό ή μετά- 

συγκρουσιακό περιβάλλον.  

 Στις τρείς αυτές μεγάλες φάσεις που διαιρείται μια σύγκρουση, κάθε μια φάση 

έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καταγράφονται συγκεκριμένες πολιτικές 

και μηχανισμοί δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον πιο κατάλληλο 

τρόπο τα προβλήματα της κάθε φάσης, και οι λύσεις να οδηγήσουν στον απώτερο 

επιθυμητό στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ειρήνης (sustainable peace). Ως βιώσιμη 

ειρήνη ορίζεται η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση ενός κράτους ή μιας 

ευρύτερης περιοχής που λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που αποθαρρύνει την 

επιστροφή στην ένοπλη σύγκρουση56.  

 Στο πρώτο επίπεδο, οι δράσεις στοχεύουν στη πρόληψη των συγκρούσεων, 

σε μια φάση πριν τη σύγκρουση, που διαφαίνεται μέσα από πληροφορίες και 

ενδείξεις ότι συνθέτουν μια «έγκαιρη προειδοποίηση» (early warning) για την ύπαρξη 

κινδύνου ένοπλης σύρραξης. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

θεσμικών και διπλωματικών μηχανισμών προκειμένου να αποφευχθεί η εξέλιξη της 

κρίσης σε ένοπλη διαμάχη. 

 Στο πρώτο επίπεδο η διεθνής ανάμειξη αφορά διπλωματικού και πολιτικού 

χαρακτήρα δράσεις. Είναι πολύ πιθανό ο ίδιος ο γενικός Γραμματέας ή κάποιος 

ειδικός απεσταλμένος του να ασχοληθεί με το θέμα, προκειμένου να διευθετηθεί η 

διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ακόμη και η συμφωνία μέτρων 

οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

μιας αποστολής πρόληψης στο έδαφος μιας περιοχής, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να απειληθεί57.  

Σε ένα περιβάλλον που έχει ήδη ξεσπάσει ή εξελίσσεται μια ένοπλη 

σύγκρουση, έχουν διαμορφωθεί δύο κατηγορίες μηχανισμών για την αντιμετώπιση 

και τον τερματισμό της σύρραξης, η εγκαθίδρυση της ειρήνης (peace making) και η 

                                                           
56  Όπως παραπάνω 
57  United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, 2008, σελ. 20 
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επιβολή της ειρήνης (peace enforcement). Η εγκαθίδρυση της ειρήνης περιλαμβάνει 

δράσεις που δεν ενέχουν τη χρήση ένοπλης βίας, και έχουν ως στόχο την εφαρμογή 

διπλωματικών μέτρων προκειμένου τα αντιμαχόμενα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται οι «καλές υπηρεσίες» (good services) του Γενικού 

Γραμματέα, ο οποίος έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Γενική 

Συνέλευση ή θα αποτελεί μια διπλωματική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, που 

θα εργάζεται για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης. 

 Στην επιβολή της ειρήνης, η προσπάθεια τερματισμού της ένοπλης 

σύγκρουσης επιχειρείται με τη χρήση στρατιωτικής βίας και άλλων εξαναγκαστικών 

μέτρων. Αυτές οι ενέργειες εφαρμόζονται κατά εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας 

στη βάση της αποκατάστασης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η χρήση 

στρατιωτικής βίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει 

αποφανθεί θετικά για την ύπαρξη κινδύνου για την ειρήνη, διατάραξης της ειρήνης ή 

επιθετικής πράξης, και έχει την ευχέρεια να εξουσιοδοτήσει, περιφερειακούς (Ε.Ε.) ή 

άλλους αμυντικούς οργανισμούς (ΝΑΤΟ), για την ανάπτυξη δράσεων επιβολής υπό 

την εντολή του. 

 Το τρίτο επίπεδο του σχήματος 1 αποτελείται από τη διατήρηση της ειρήνης 

(peacekeeping) και το τελευταίο στάδιο της μετά-συγκρουσιακής οικοδόμησης της 

ειρήνης (post conflict peace building). Το πλαίσιο της διατήρησης της ειρήνης 

περιλαμβάνει ένα φάσμα μηχανισμών που επιδιώκουν την εδραίωση της παύσης του 

πυρός και την υποστήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών ειρήνης που έχουν 

εξασφαλίσει οι ειρηνευτικοί αντιπρόσωποι από τα αντιμαχόμενα μέρη. 

 Οι αποστολές διατήρησης της ειρήνης έχουν εξελιχθεί, από στρατιωτικού 

χαρακτήρα αποστολές του παρελθόντος που παρακολουθούσαν την εφαρμογή μια 

εκεχειρίας ή το διαχωρισμό των εμπλεκόμενων μερών μιας σύγκρουσης, σε 

αποστολές που έχουν ενσωματώσει ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα στρατιωτικών, 

αστυνομικών και πολιτικών δράσεων, οι οποίες δράσεις με συντονισμένη συνεργασία 

θα πρέπει να εγκαταστήσουν στην πληγείσα περιοχή τις βάσεις για διαρκή ειρήνη58. 

 Το τελευταίο στάδιο αποτελεί τη μετά-συγκρουσιακή οικοδόμηση της ειρήνης. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι διεθνείς δράσεις που στοχεύουν στη μείωση της 
                                                           
58  United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, 2008, σελ. 21 
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πιθανότητας του κινδύνου επιστροφής στην ένοπλη σύγκρουση, την ενίσχυση του 

κράτους ή της ευρύτερης περιοχής σε όλα τα επίπεδα, για να μπορεί η ειρηνευτική 

δύναμη του ΟΗΕ να εφαρμόζει πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη διαχείριση της 

κρίσης και παράλληλα θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαρκή ειρήνη και την 

οικονομική ανάπτυξη. Οι δράσεις της κατηγορίας αυτής αντιμετωπίζουν ζητήματα 

που αφορούν στην λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και του κράτους, επιδιώκοντας 

την ενίσχυση των δυνατοτήτων του για να καταστεί ικανό να εφαρμόσει 

αποτελεσματικά και σε νόμιμη βάση τις βασικές λειτουργίες του. Είναι σαφές ότι στο 

πλαίσιο όλων αυτών των διεργασιών, ο ρόλος των ειρηνευτικών επιχειρήσεων είναι 

σημαντικός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

3.1. Κατηγορίες ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

 Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ αποτελούν μια πρακτική για την 

αποτροπή και παύση των πολεμικών συρράξεων, περιλαμβάνοντας μια ευρεία 

γκάμα δραστηριοτήτων όπως προληπτική διπλωματία για την πρόληψη 

συγκρούσεων, διατήρηση της ειρήνης, εγκαθίδρυση της ειρήνης, οικοδόμηση της 

ειρήνης και επιβολής της ειρήνης59. 

3.1.1 Πρόληψη συγκρούσεων (Conflicts Prevention) 

Η πρόληψη συγκρούσεων περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται 

σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του Καταστατικού Χάρτη που αφορά στην ειρηνική 

επίλυση των διαφορών. Η προληπτική διπλωματία χρησιμοποιείται σε αυτό το πεδίο. 

Η προληπτική διπλωματία αποτελεί τις διπλωματικές ενέργειες που διεξάγονται σε 

μια περιοχή εύθραυστης ειρήνης και στοχεύουν να προλάβουν τη κλιμάκωση της 

έντασης και τις πολεμικές συρράξεις. Η αποτροπή συγκρούσεων επίσης 

περιλαμβάνει και την προληπτική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του κεφαλαίου 

VII, με πρόθεση να παρεμποδιστεί η κλιμάκωση της έντασης σε ένοπλη σύγκρουση ή 

την εξάπλωσή της. Σε αυτές τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι διαβουλεύσεις και η 

αποστολή ολιγομελών ομάδων παρατηρητών, που θα εξετάζουν και θα επιτηρούν τα 

γεγονότα. Η στρατιωτική συμμετοχή σε τέτοιου είδους αποστολές αφορά στην 

υποστήριξη των πολιτικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών για την επίλυση της 

κρίσης.  

3.1.2 Διατήρηση της ειρήνης (Peacekeeping) 

Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης αποτελούν ειρηνευτικές αποστολές 

που διενεργούνται υπό το κεφάλαιο VI του Καταστατικού Χάρτη, με τη συγκατάθεση 

των αντιμαχόμενων μερών της σύγκρουσης και έχουν ως σκοπό τη συγκράτηση των 
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εμπλεκόμενων μερών, τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την διευκόλυνση 

εφαρμογής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και την επαναφορά της ειρήνης. Σε αυτές τις 

αποστολές υπάγονται: 

α. Η επιτήρηση (observation). Η επιτήρηση αποτελεί μια δραστηριότητα 

διατήρησης της ειρήνης με την χρήση στρατιωτικών παρατηρητών, που συνήθως δεν 

φέρουν όπλα, για την επιθεώρηση και επιτήρηση της ανακωχής ή της κατάπαυσης 

του πυρός, την επίβλεψη και τον έλεγχο των γραμμών που οριοθετούν και των 

αποστρατικοποιημένων ζωνών, με σκοπό την αποκατάσταση και διατήρηση της 

ειρήνης. 

β. Παρεμβαλλόμενη δύναμη (interposition force). Η παρεμβαλλόμενη δύναμη 

αποτελεί ειρηνευτική αποστολή που σαν αντικειμενικό σκοπό έχει την παρουσία 

μεγάλου αριθμού ουδέτερης ένοπλης δύναμης, που αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διατηρεί χωριστά τα αντίπαλα μέρη, ύστερα από την συμφωνία κατάπαυσης 

του πυρός. Αυτές οι δυνάμεις φέρουν ελαφρύ οπλισμό, αποκλειστικά για αυτοάμυνα. 

γ. Βοήθεια προς υποστήριξη μεταβατικής περιόδου (Transition assistance). Η 

βοήθεια για την υποστήριξη της μεταβατικής περιόδου, αφορά στην εκτέλεση έργων, 

μετά τη συμφωνία ειρήνης και πριν την εγκατάσταση των πολιτικών, που θα την 

οικοδομήσουν. Η ειρηνευτική δύναμη υποστηρίζει τη μεταβατική περίοδο, 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφαλείας, μέσα στο οποίο ο ντόπιος πληθυσμός 

μπορεί να επιτρέψει στην κανονική του ζωή και καθημερινότητα60.  

3.1.3 Εγκαθίδρυσης ειρήνης (Peacemaking) 

Η εγκαθίδρυση της ειρήνης αφορά διπλωματικές ενέργειες που διεξάγονται 

μετά την έναρξη της σύγκρουσης, με στόχο τη κατάπαυση του πυρός και την ειρηνική 

διευθέτηση της διαφοράς. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 

α. Προσφορά υπηρεσιών (good offices), δηλαδή την διακριτική παρέμβαση 

μεταξύ των συγκρουόμενων μερών, για την επίλυση της διαφοράς. 

β. Διαμεσολάβηση (mediation), δηλαδή την υποβοήθηση στην εξεύρεση λύσης 

σε μια διαφορά με την προσφορά, σε αντίθεση με την προσφορά υπηρεσιών που 

αφορά στην ουσιαστική εισήγηση. 
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γ. Συμφιλίωση (conciliation). Ο τερματισμός της διαφοράς με αμοιβαίους 

συμβιβασμούς. 

δ. Διπλωματική απομόνωση, δηλαδή η παύση των διπλωματικών σχέσεων 

και η εκδίωξη από διεθνείς οργανισμούς. 

ε. Επιβολή κυρώσεων, δηλαδή την διακοπή οικονομικής ή τεχνικής βοήθειας, 

εισαγωγή αμυντικής τεχνολογίας, εμπορικός αποκλεισμός κλπ. 

Οι επιχειρήσεις εγκαθίδρυσης της ειρήνης είναι δυνατό να υποστηριχθούν και 

από στρατιωτικές ενέργειες, έμμεσα με επιτελική υποστήριξη στην σχεδίαση και 

άμεσα με τη μορφή μιας άλλης επιχείρησης61. 

3.1.4 Οικοδόμηση της ειρήνης (peace building) 

Οι επιχειρήσεις οικοδόμησης της ειρήνης αναφέρονται στις ενέργειες που 

λαμβάνουν χώρα μετά την λήξη των εχθροπραξιών και έχουν ως στόχο την 

διαμόρφωση και υποστήριξη των δομών που θα ενδυναμώσουν και θα 

σταθεροποιήσουν μια πολιτική οργάνωση, η οποία θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις 

της μη επανάληψης των εχθροπραξιών. Η οικοδόμηση της ειρήνης περιλαμβάνει την 

υποστήριξη της οικονομικής αναδιάρθρωσης του κράτους, της καλής διαβίωσης των 

πολιτών, τον αφοπλισμό των πρώην εμπόλεμων και τον επαναπατρισμό των 

προσφύγων. Στις επιχειρήσεις τέτοιου είδους εκτός από το στρατιωτικό προσωπικό 

χρησιμοποιείται και πολιτικό προσωπικό62. 

3.1.5 Επιβολή της ειρήνης (peace enforcement) 

Οι επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης αποτελούν δραστικές ενέργειες που 

εκτελούνται με βάση το κεφάλαιο VII. Η συναίνεση των όλων εμπλεκόμενων μερών 

της σύγκρουσης δεν έχει επιτευχθεί. Ο σκοπός αυτών των επιχειρήσεων είναι η 

διατήρηση ή η αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας ή και η επιβολή 

συγκεκριμένων όρων που προβλέπονται από την εντολή (mandate) του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. 

Οι συγκεκριμένες αποστολές είναι οι λεγόμενες επιχειρήσεις τρίτης γενιάς και 

επειδή απαιτείται η αποστολή μεγάλου αριθμού στρατευμάτων, βαριά εξοπλισμένων, 
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η εκτέλεση της αποστολής αναλαμβάνεται ως ανάθεση (sub-contracting) από 

στρατιωτικό οργανισμό, συνήθως το ΝΑΤΟ. Ο σκοπός της επιχείρησης δεν είναι η 

ήττα ή η καταστροφή του αντιπάλου, αλλά η εξαναγκαστική δράση κατά ενός μέρους 

της αντιμαχίας, ώστε αυτό το μέλος να σταματήσει να απειλεί την ειρήνη και να 

αποδεχθεί τους όρους της εντολής63. 

 

3.2. Η εξέλιξη των αποστολών Διατήρησης της Ειρήνης 

 Οι αποστολές υποστήριξης της ειρήνης αποτελούν μια καινοτόμο δράση από 

το μέρους του ΟΗΕ για το μετριασμό των απειλών και τις παραβιάσεις της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. Οι αποστολές για την υποστήριξη της ειρήνης δεν 

προβλέπονται ρητά στον Καταστατικό Χάρτη. Όμως όπως ειπώθηκε, από τον 

δεύτερο Γενικό Γραμματέα, Dag Hammarskjȍld, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

αποτελούν το «Κεφάλαιο VI και μισό64». Από τον πόλεμο της Κορέας το 1950 και την 

πρώτη μεγάλη ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, την κρίση του Σουέζ το 1956, οι 

ειρηνευτικές αποστολές εξελίχθηκαν για να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις που 

προέκυπταν κάθε φορά. Η εξέλιξη των ειρηνευτικών αποστολών διαχωρίζεται σε 

πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. 

3.2.1 Πρώτης γενιάς ή παραδοσιακές ειρηνευτικές αποστολές 

 Οι παραδοσιακές ειρηνευτικές αποστολές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε 

αυτές όπου συμμετέχουν στρατιωτικοί παρατηρητές και σε αυτές που αποτελούνται 

αποκλειστικά από στρατιωτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Οι στρατιωτικοί παρατηρητές 

είναι άοπλοι και η αποστολή τους είναι η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η 

δημιουργία ουδέτερων ζωνών μεταξύ των αντιμαχομένων. 

 Οι ειρηνευτικές αποστολές που αποτελούνται από στρατιωτική δύναμη του 

ΟΗΕ αποτελούνται από αστυνομικές δυνάμεις με ελαφρύ οπλισμό, που έχουν ως 

αποστολή την επιτήρηση της ουδέτερης ζώνης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. Η 

χρήση της βίας δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περιπτώσεις αυτοάμυνας. Ο σκοπός 

                                                           
63  Όπως παραπάνω 
64  Hillen John F., ‘ UN Collective Security: Chapter Six and a Half’, Parameters 24 (Spring 1994), σελ. 

27 
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αυτών των αποστολών είναι η παύση των εχθροπραξιών και η παροχή προστασίας 

σε αυτούς που απειλούνται από τις συγκρούσεις.  

 Βασική προϋπόθεση για την παρουσία της αποστολής στη φλέγουσα περιοχή 

είναι η συναίνεση όλων των μερών και η συνεργασία τους. Το 1956 δημιουργήθηκε η 

πρώτη ειρηνευτική αποστολή στη κρίση του Σουέζ και αποτέλεσε υπόδειγμα για τις 

επόμενες. Τα στοιχεία που τη συνέθεταν ήταν:65  

α. Η αρχή της συγκατάθεσης των αντιμαχόμενων μερών 

β. Η αρχή της οικειοθελούς συνεισφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από τα 

κράτη- μέλη 

γ. Η αρχή της μη χρήσης βίας, παρά μόνο για την άμυνα των μελών της 

αποστολής 

δ. Η αρχή της αμεροληψίας 

ε. Η αρχή της υπαγωγής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 

Οι παραδοσιακές ή πρώτης γενιάς ειρηνευτικές αποστολές 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και αφορούσαν 

διακρατικές διαμάχες. Η εξέλιξη του νοήματος απειλή για τη παγκόσμια ειρήνη και 

ασφάλεια, δημιούργησε την ανάγκη για πιο σύνθετες και πολυλειτουργικές 

ειρηνευτικές αποστολές. 

3.2.2 Ειρηνευτικές αποστολές δεύτερης γενιάς 

Οι ειρηνευτικές αποστολές δεύτερης γενιάς αποτελούν πολυδιάστατες 

επιχειρήσεις που ως σκοπό έχουν την υλοποίηση ολοκληρωμένων ειρηνευτικών 

συμφωνιών και την βοήθεια στο να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη στις 

ευαίσθητες περιοχές. 

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου η φύση των συγκρούσεων άλλαξε και οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ καλούνται να δράσουν, όλο και περισσότερο σε 

                                                           
65  Schweigman D., (2001), The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, 

Kluwer Law International 
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συγκρούσεις μέσα στο εσωτερικό των κρατών και σε εμφύλιους πολέμους, όπως 

παρατηρεί ο Γενικός Γραμματέας Boutros Ghali στο An Agenda for Peace66.  

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αναλαμβάνουν πλέον μια μεγάλη ποικιλία 

από καθήκοντα, την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη βιώσιμων θεσμών 

διακυβέρνησης, την παρακολούθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την 

μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας, τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την 

επανένταξη των πρώην συμμετεχόντων σε εχθροπραξίες κλπ. Παρά το γεγονός ότι η 

βάση της ειρηνευτικής αποστολής αποτελείται από στρατιωτικές δυνάμεις, στις 

αποστολές δεύτερης γενιάς απασχολείται, επίσης, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων 

πολιτικού προσωπικού, που εργάζονται για τον ΟΗΕ. Το πολιτικό προσωπικό της 

ειρηνευτικής αποστολής περιλαμβάνει διαχειριστές, οικονομολόγους, νομικούς 

εμπειρογνώμονες, ειδικούς για τη ναρκοθέτηση, παρατηρητές εκλογών και 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, ειδικών στις πολιτικές υποθέσεις και τη διακυβέρνηση, 

εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα κλπ. 

3.2.3 Επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης ή τρίτης γενιάς 

Οι βίαιες διακρατικές συγκρούσεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι που προέκυψαν 

μέσα σε κακώς διοικούμενα κράτη δημιούργησαν την ανάγκη παροχής σύνθετων και 

πολυδιάστατων ειρηνευτικών αποστολών. Το πλαίσιο της διατήρησης της ειρήνης 

του ΟΗΕ μετατοπίζεται, προκαλώντας αντίστοιχα την οργανωτική στροφή 

πραγματοποίησης σύνθετων και πολυδιάστατων δράσεων, για να τεθούν τα θεμέλια 

για βιώσιμη ειρήνη.  

Οι επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης αποτελούν μια νέα γενιά ειρηνευτικών 

αποστολών και συχνά ονομάζονται επιχειρήσεις τρίτης γενιάς. Στο παρελθόν οι 

Κυανόκρανοι διαχώριζαν τις εχθρικές δυνάμεις, διατηρούσαν την κατάπαυση του 

πυρός και την ανακωχή. Για να ήταν επιτυχής η αποστολή, ήταν απαραίτητη η 

συνεργασία και η υποστήριξη των αντιμαχόμενων μερών. Στις συγκρούσεις μετά τον 

Ψυχρό Πόλεμο ο ΟΗΕ δεν έχει λειτουργήσει πάντα με τη συναίνεση των 

αντιμαχομένων μερών67. Οι επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης είναι ίσως πιο 

κατάλληλο εργαλείο για τον τερματισμό των συγκρούσεων σε σχέση με τις 

αποστολές διατήρησης της ειρήνης. Στην ουσία μια αποστολή επιβολής της ειρήνης 

                                                           
66  Ghali Boutros, ‘An Agenda for Peace’, in Roberts and Kingsbury, United Nations, Divided World 
67  Ghali Boutros, ‘Empowering the United Nations’, Foreign Affairs, Vol. 71, 1993, σελ. 93 
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είναι μια στρατιωτική επέμβαση, αφού απουσιάζει η σύμφωνη γνώμη των 

αντιμαχόμενων μελών. 

Οι ειρηνευτικές αποστολές τρίτης γενιάς έχουν ένα ευρύ φάσμα στόχων και 

απαιτούν μια πολυδιάστατη προσέγγιση, που περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή πολιτικών, αστυνομικών φορέων αλλά και πολιτικού προσωπικού.  

Ανάλογα με την εντολή τους οι σύνθετες ειρηνευτικές αποστολές ενδέχεται να 

εργάζονται για την επίτευξη: 

α. Της ανάπτυξης δύναμης για την αποτροπή ξεσπάσματος μιας ένοπλης 

σύγκρουσης ή περιορισμό της επέκτασής της πέρα από τα σύνορα. 

β. Της σταθεροποίησης των καταστάσεων σύγκρουσης μετά από μια 

κατάπαυση του πυρός, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τα αντιμαχόμενα 

μέρη τέτοιο, ώστε αυτά να καταλήξουν σε μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. 

γ. Της παροχής βοήθειας για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης. 

δ. Της παρακολούθησης και παροχής συμβουλών σχετικά με το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

ε. Της επικοινωνίας και της επαφής με τα κράτη υποδοχής και τους άλλους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς και δρώντες, συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών οργανισμών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

στ. Της παρακολούθησης και της έκθεσης σχετικά με τις εξελίξεις στο 

εσωτερικό ή στην ευρύτερη περιοχή των επιχειρήσεων. 

ζ. Της προστασίας των αμάχων. 

η. Της προώθησης της ασφάλειας, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

και τον καταμερισμό της εξουσίας. 

θ. Της παροχής βοήθειας για την εφαρμογή ολοκληρωμένων ειρηνευτικών 

συμφωνιών. 
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ι. Της παροχή βοήθειας στα κράτη ή στις περιοχές για τη μετάβασή τους σε 

μια πιο σταθερή διακυβέρνηση, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας και της 

οικονομικής ανάπτυξης68. 

 

3.3 Η διοίκηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

 Εξετάζοντας τις διαδικασίες εξουσιοδότησης για τις επιχειρήσεις διατήρησης 

της ειρήνης, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνήθως αποφασίζει με ένα πρώτο 

ψήφισμα να προβεί στην δημιουργία μιας ειρηνευτικής επιχείρησης69. Ζητά από τον 

Γενικό Γραμματέα, την παρουσίαση μιας αναφοράς όπου περιγράφεται ένα 

λεπτομερές και ξεκάθαρο σχέδιο της επιχείρησης, συμπεριλαμβάνοντας και την 

γενική προσέγγιση, τον τύπο της επιχείρησης, τον αριθμό και τον τύπο του 

προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κλπ. Κατά την κατάρτιση της αναφοράς, συχνά 

μέσα σε 48 ώρες, ο Γενικός Γραμματέας συναντιέται με τα μόνιμα μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και με το τμήμα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, το οποίο 

είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του τύπου της επιχείρησης και τον σχεδιασμό των 

επιχειρησιακών λεπτομεριών. Μετά τη Σύνταξη της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα 

ακολουθεί ένα δεύτερο ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας που δίνει την έγκριση 

του για την πραγματοποίηση της ειρηνευτικής επιχείρησης. 

 Κατά την εξέταση των πρακτικών, του πως είναι οργανωμένη η διοίκηση των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων στην Γραμματεία, το Τμήμα των Ειρηνευτικών 

Επιχειρήσεων (DPKO) είναι πρωταρχικά υπεύθυνο για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

(Πίνακας 1). Το Τμήμα ηγείται υπό τον Γενικό Γραμματέα υπεύθυνο για τη διατήρηση 

της ειρήνης και αποτελείται από το Γραφείο των Επιχειρήσεων (που περιλαμβάνει το 

Κέντρο των Κρίσεων, τον τομέα Ασίας - Μέσης Ανατολής, τον τομέα της Αφρικής και 

τον τομέα της Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής). Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα 

τμήματα της πολιτικής, στρατιωτικής αστυνομίας και το Γραφείο της Υποστήριξης 

Αποστολών το οποίο με τη σειρά του περιλαμβάνει το Τμήμα Υλικοτεχνικής 

Υποστήριξης και το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. 

                                                           
68  http://www.un.org/en/peacekeeping/about/dpko/ 
69  Hishako Shimoura, ‘The role of the UN Secretariat in Organising Peacekeeping’, in Ramesh 

Thakur and Albrecht Schnabel (eds), United Nations Peacekeeping Operations, New York, UN 
University Press, 2001, σελ. 45-6 
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Πίνακας 1, Οργανωτικό Διάγραμμα UNDPKO70 

 

Συνδεδεμένα με το τμήμα Επιχειρήσεων Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, είναι η 

Υπηρεσία Ενέργειας κατά των Ναρκών (Mine Action Service) και η Μονάδα των 

Καλύτερων Πρακτικών (Best Practices Unit)71. Η αποστολή του DPKO «είναι να 

σχεδιάζει, να προετοιμάζει, να διευθύνει και να κατευθύνει τις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ, ώστε αυτές να μπορούν εκπληρώσουν αποτελεσματικά το 

                                                           
70  Πηγή: http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/dpkodfs_org_chart.pdf 
71  UN Department of Peacekeeping Operations: www.un.org/depts/dpko 

http://www.un.org/depts/dpko
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έργο που έχουν αναλάβει υπό την γενική εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας, της 

Γενικής Συνέλευσης και υπό την εντολή του Γενικού Γραμματέα».  

Μετά την έγκριση μιας επιχείρησης, ο Γενικός Γραμματέας, ως υπεύθυνος για 

την πραγματοποίηση της επιχείρησης, έρχεται σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καθώς και με τα κράτη που δυνητικά μπορούν να προσφέρουν στρατεύματα.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Γενικός Διοικητής επιλέγεται από τις χώρες 

που παρέχουν στρατεύματα και αυτή είναι μια περιζήτητη θέση. Η επιχείρηση επίσης 

επιβλέπεται από έναν ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα (Special 

Representative of the Secretary-General SRSG), ο οποίος είναι πολίτης και μπορεί 

να είναι είτε ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ ή κάποιο πρόσωπο υψηλού κύρους 

έξω από τον ΟΗΕ. Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του Ειδικού Απεσταλμένου έχει γίνει 

πιο σημαντικός. Σε μερικές επιχειρήσεις, το άτομο που τοποθετείται, έχει τον γενικό 

έλεγχο των στρατιωτικών και πολιτικών πτυχών μιας επιχείρησης. Παράλληλα με 

αυτή την διαδικασία, ο σχεδιασμός της ανεφοδιαστικής αλυσίδας και των 

προϋπολογισμών που πρέπει να εκπονηθούν από τα διάφορα γραφεία του DPKO.  

Η συμφωνία για τη δημιουργία ενός εφεδρικού συστήματος το 1994, μέσω του 

οποίου 70 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 100.000 άτομα για την 

πραγματοποίηση των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, σημαίνει ότι ο ΟΗΕ 

μπορεί να αντιδράσει πιο γρήγορα σε περιπτώσεις κρίσεων. Αν και τα κράτη πρέπει 

πρώτα να εγκρίνουν την αποστολή προσωπικού σε μια επιχείρηση, η συμμετοχή 

παραμένει εθελοντική.  

 

3.4. Οι εργαζόμενοι στις ειρηνευτικές αποστολές 

 Εκτός από τον σχεδιασμό και την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας για την 

πραγματοποίηση μιας ειρηνευτικής αποστολής, απαιτείται και η απασχόληση 

ατόμων. Οι εργαζόμενοι στις ειρηνευτικές αποστολές αποκαλούνται Κυανόκρανοι 

γιατί φορούν γαλάζιο κράνος ή μπερέ72. 

Από την ίδρυση του ΟΗΕ το 1945, περίπου ένα εκατομμύριο στρατιώτες, 

αστυνομικοί και πολίτες έχουν εργαστεί για την διατήρηση της ειρήνης σε διάφορα 

                                                           
72  http://www.english-online.at/government/peacekeeping/peacekeeping.and-other-missions.html 
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σημεία του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών αποστολών αρκετοί άνδρες 

και γυναίκες που υπηρετούσαν κάτω από τις διαταγές του ΟΗΕ, έχασαν τη ζωή τους. 

Ο ΟΗΕ για να τους τιμήσει για το έργο και τη προσφορά τους, καθιέρωσε το 2002, 

την 29η Μαΐου ως παγκόσμια ημέρα των Κυανόκρανων. 

 Στις ειρηνευτικές αποστολές εκτός από στρατιωτικούς και αστυνομικούς 

υπηρετεί και πολιτικό προσωπικό, λόγω της συνθετότητας του έργου που έχουν 

αναλάβει οι ειρηνευτικές αποστολές. Έτσι, αν και οι στρατιωτικοί εξακολουθούν να 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ειρηνευτικών αποστολών, σε αυτές εργάζονται και 

διαχειριστές, οικονομολόγοι, νομικοί εμπειρογνώμονες, ειδικοί για τη ναρκοθέτηση, 

παρατηρητές εκλογών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, ειδικοί στις πολιτικές υποθέσεις 

και στην διακυβέρνηση και εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα. 

 Οι Κυανόκρανοι αποστέλλονται στις «ευαίσθητες» περιοχές του πλανήτη για 

να εφαρμόσουν την εντολή που έχουν λάβει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αν 

φέρουν όπλα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο σε περίπτωση άμυνας ή σε 

περίπτωση που έχουν λάβει εντολή (mandate). Συνήθως οι Κυανόκρανοι 

αποστέλλονται στις «θερμές» περιοχές για την επιτήρηση εκεχειρίας και για να 

κρατήσουν τα αντιμαχόμενα μέρη χωριστά, ενώ στο μεταξύ οι διπλωμάτες 

προσπαθούν να βρουν μια πολιτική λύση για την διατήρηση της ειρήνης73. 

 Οι Κυανόκρανοι εργάζονται αποκλειστικά με την ανοχή της χώρας υποδοχής. 

Είναι εξ ορισμού αμερόληπτοι και ασκούν στρατιωτική βία μόνο κατά εντολή της 

εξουσιοδότησης που έχουν λάβει ή σε περιπτώσεις αυτοάμυνας. Οι αξιωματούχοι 

του ΟΗΕ καθιστούν αρκετά σαφές ότι οι κυανόκρανοι δεν αποστέλλονται για να 

δημιουργήσουν την ειρήνη στη περιοχή, αλλά για να υποστηρίξουν την ήδη 

υφιστάμενη ειρηνευτική διαδικασία. Οπότε, η χρήση βίας δεν αποτελεί επιλογή. 

 Οι Κυανόκρανοι συχνά βρίσκονται σε κίνδυνο της ζωής τους, πολλές φορές 

τους επιτίθονταν αντάρτες ή άλλες ομάδες που δεν τους θέλουν στη περιοχή. 

Επίσης, αν μείνουν πολύ καιρό σε μια περιοχή υποφέρουν από στρες και 

αναπτύσσουν ψυχολογικά προβλήματα. 

 Οι χώρες που συνεισφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε ειρηνευτικό 

προσωπικό (peacekeepers) είναι η Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Συνήθως 

                                                           
73 http://www.rferl.org/content/Behind_The_Blue_Helmets_A_Look_At_UN_Peacekeepers/2090367.html 
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οι αναπτυσσόμενες χώρες παρέχουν το προσωπικό και οι ανεπτυγμένες 

αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της ειρηνευτικής αποστολής. 

Η αναλογία γυναικών και ανδρών που υπηρετούσαν στις ειρηνευτικές 

αποστολές στο παρελθόν ήταν σαφώς υπέρ των ανδρών. Ο Γενικός Γραμματέας 

Ban Ki-moon δεσμεύτηκε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις 

ειρηνευτικές αποστολές στο 20% μέχρι το 2014, το οποίο επιτεύχθηκε. Η Claire 

Hutchinson που είναι αξιωματούχος για τα ζητήματα των δύο φύλων στο τμήμα 

Διατήρησης της Ειρήνης, αναφέρει ότι η παρουσία γυναικών Κυανόκρανων, μπορεί 

σε μερικές χώρες, να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της ειρηνευτικής 

αποστολής με το ντόπιο πληθυσμό. «Σε μερικές χώρες, όπως στο Αφγανιστάν ή σε 

παρόμοιες χώρες, όπου οι άντρες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις γυναίκες ή 

δεν επιτρέπεται να μιλήσουν με αυτές, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες 

κυανόκρανοι, γιατί αυτές μπορούν να εμπλέκονται στη κοινωνία με τρόπους που οι 

άντρες δεν μπορούν».74  

 Όμως δεν είναι πάντα τόσο καθαρή η εικόνα των Κυανόκρανων. Στο 

παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά και πρόσφατα έχουν διαρρεύσει στον 

τύπο καταγγελίες εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών από Κυανόκρανους στις 

ειρηνευτικές αποστολές στο Κονγκό και στη Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Στις 2 

Φεβρουαρίου ο Γενικός Γραμματέας διόρισε την Jane Holl Lute ως ειδική 

συντονίστρια στην βελτίωση των μέτρων που λαμβάνει ο ΟΗΕ για την σεξουαλική 

εκμετάλλευση και κακοποίηση. Όπως αναφέρει η ίδια σε συνέντευξη της, ο 

οργανισμός σκοπεύει να ασκήσει μηδενική ανοχή στο φαινόμενο75. 

 Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός, ότι μια μερίδα από τα ίδια τα άτομα που 

έχουν σταλεί να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι αυτά τα ίδια που τα 

καταπατούν. Με τέτοιες πράξεις αμαυρώνεται το έργο και κύρος των Κυανόκρανων, 

και κατά επέκταση του ίδιου του ΟΗΕ. 

 

                                                           
74 http://www.rferl.org/content/Behind_The_Blue_Helmets_A_Look_At_UN_Peacekeepers/2090367.html  
75 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54560#.V8Mp9k197IV 
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3.5. Περιφερειακοί και στρατιωτικοί οργανισμοί διενέργειας 

ειρηνευτικών αποστολών 

3.5.1 ΝΑΤΟ 

Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην επιτυχή ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων επιβολής της ειρήνης λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μέσων, 

στράφηκε σε άλλους οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Ο ΟΗΕ, με απαραίτητη την 

εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιτρέπει σε περιφερειακούς ή άλλους 

διεθνείς οργανισμούς να κάνουν χρήση στρατιωτικής βίας, ώστε να τερματιστούν οι 

ένοπλες συγκρούσεις ή να εφαρμοστούν τα ειρηνευτικά μέτρα, σε περιοχές όπου οι 

συγκρούσεις απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.  

Μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ έχει εξελιχθεί σε 

έναν νέο οργανισμό που έχει περάσει από μια ολοκληρωμένη διαδικασία 

μεταμόρφωσης. Οι σκοποί και οι προθέσεις του έχουν εξελιχθεί για να 

ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Το 

ΝΑΤΟ εξελίχθηκε από αμυντικό σύμφωνο, σε οργανισμό συλλογικής ασφάλειας. 

Το ΝΑΤΟ από τις αρχές του 1990 στην κρίση της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

άρχισε να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για τη δημιουργία ειρηνευτικών αποστολών. Από 

το 1992 έχει αρχίσει να επεξεργάζεται τις δικές του απόψεις για τις ειρηνευτικές 

αποστολές, τις οποίες ονομάζει «Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης» (Peace 

Support Operations) ή PSO. 

Αυτές οι ειρηνευτικές αποστολές καλύπτουν δραστηριότητες πρόληψης των 

συγκρούσεων, εγκαθίδρυσης της ειρήνης, οικοδόμησης της ειρήνης και επιβολής της 

ειρήνης με στρατιωτικά μέσα, κατά το κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη του 

ΟΗΕ76. Επίσης, το ΝΑΤΟ έχει εκπονήσει δικό του συγκεκριμένο δόγμα για τις 

«Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης», το οποίο είναι πιο τεχνικό και λεπτομερές 

από αυτό του ΟΗΕ. Κάτι τέτοιο είναι φυσικό γιατί το ΝΑΤΟ αποτελεί έναν στρατιωτικό 

οργανισμό που στηρίζεται στις στρατιωτικές του δυνατότητες. 

                                                           
76  YALÇINKAYA Haldun, NATO Peacekeeping in Afghanistan: Expanding the Role to 

Counterinsurgency or limiting it to Security Assistance, Defence against Terrorism Review, Vol. 2, 
No. 2, Fall 2009, σελ. 59-81 
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Καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των ειρηνευτικών αποστολών άρχισε 

να διευρύνεται, η ταχεία ανάπτυξη της ειρηνευτικής αναγκαιότητας υποχρέωσε τον 

ΟΗΕ να συνεργαστεί με στρατιωτικούς οργανισμούς. Η ενεργοποίηση του κεφαλαίου 

VIII του Καταστατικού Χάρτη σχετικά με τη συνεργασία περιφερειακών οργανισμών 

παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας για τη παύση των τοπικών συγκρούσεων ή της 

εφαρμογής ειρηνευτικών μέτρων. Η πρόθεση του κεφαλαίου VIII είναι να 

χρησιμοποιηθεί μόνο η υλική και τεχνική υποδομή του περιφερειακού οργανισμού και 

να κρατήσει ο ΟΗΕ τον πολιτικό έλεγχο και τις τελικές πολιτικές επιλογές σε σχέση με 

τις ειρηνευτικές δυνάμεις. 

Το ΝΑΤΟ διαθέτει την στρατιωτική δομή, τους πόρους και το πολιτικό βάρος 

που μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην διατήρηση της ειρήνης και ιδιαίτερα 

στην επιβολή της ειρήνης. Από το 1990 και μετά, συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την 

υποστήριξη των ειρηνευτικών αποστολών του. Ο νέος ρόλος του ΝΑΤΟ δεν 

περιορίζεται στην άμυνα των μελών του, αλλά προχωρά σε αρμοδιότητες επιβολής 

και σε άλλα μέρη του πλανήτη, εκτός της περιοχής του. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, ο στρατιωτικός οργανισμός έχει 

προσφερθεί να υποστηρίξει κάθε περίπτωση χωριστά και σύμφωνα με τις δικές του 

διαδικασίες και τις εντολές που του αναθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας77. 

3.5.2 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης αποτελεί μια από τις επιδιώξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας είναι πολύ σημαντικός. Τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 

διαφέρουν στις απόψεις τους, όσον αφορά το βαθμό που οι ειρηνευτικές αποστολές 

θα πρέπει να τερματίζουν τους πολέμους ή απλά να είναι ένα βήμα για έναν πιο 

φιλόδοξο ρόλο της Ε.Ε. για την επίτευξη της ειρήνης. 

Παρά τη διάσταση των απόψεων ανάμεσα στα κράτη - μέλη η Ε.Ε. τονίζει ότι η 

ικανότητα αυτόνομης δράσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς κρίσεις, 

αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας. Λόγω όμως της μη ύπαρξης προηγούμενης εμπειρίας, η Ε.Ε. έπρεπε να 

ξεκινήσει από το μηδέν. 

                                                           
77  http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.html 
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Κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Κολωνία τον Ιούνιο του 

1999 συζητήθηκε και εκφράστηκε η επιθυμία απόκτησης της ικανότητας λήψης 

αποφάσεων για τη πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων. 

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της 

Ε.Ε. 

Την ίδια χρονιά στη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι διατυπώθηκε η επιθυμία της 

Ε.Ε. να συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές, οι οποίες αποφασίζονται από τον 

ΟΗΕ. Παράλληλα, εκφράστηκε η βούληση για την ανάπτυξη αυτόνομης ικανότητας 

λήψης αποφάσεων και διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις 

που δεν συμμετέχει το ΝΑΤΟ. Επίσης, καθορίστηκε η υποχρέωση των κρατών 

μελών να διαμορφώσουν την απαιτούμενη ικανότητα ανάπτυξης εντός 60 ημερών, 

στρατιωτικών δυνάμεων 50 έως 60 χιλιάδων ατόμων78 (επιχειρήσεις τύπου 

Petersberg). 

Από τον Ιανουάριο του 2003, ξεκίνησαν οι πρώτες ειρηνευτικές αποστολές στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Συγκεκριμένα, τον 

Ιανουάριο του 2003 στάλθηκε στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη η πρώτη ειρηνευτική 

αποστολή, αστυνομικού χαρακτήρα. Η European Union Police Mission (EUPM) 

αντικατέστησε την αποστολή του ΟΗΕ (UN International Police Task Force). Ο 

σκοπός της αποστολής ήταν η δημιουργία και η ομαλή λειτουργία των θεσμών 

αστυνόμευσης του κράτους και η υποστήριξη και εκπαίδευση των αστυνομικών 

δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Η 

European Union Police Mission απαρτίζονταν από 500 αστυνομικούς από 

περισσότερες από τριάντα χώρες και ολοκληρώθηκε το 201279. 

Μέχρι πρόσφατα η Ε.Ε. έχει αναπτύξει 30 ειρηνευτικές αποστολές σε τρεις 

ηπείρους. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και το 

επιχειρησιακό της μέλος η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ), 

έχουν καταστήσει την κοινότητα και το ρόλο της σε πάροχο ασφάλειας80. 

Εδώ καλό είναι να τονιστεί ότι η Ε.Ε. συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές 

χαμηλού ρίσκου, κυρίως συμμετέχει με άοπλες στρατιωτικές μονάδες, παρατηρητές 

                                                           
78  Παρίσης Ιωάννης, «Η αμυντική αυτονομία της ενωμένης Ευρώπης- προοπτικές και 

προβληματισμοί», 2001, εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 48 
79  http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.html 
80  https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_el 
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και αστυνομικές δυνάμεις, σε θέματα επιτήρησης, αστυνόμευσης και εκπαίδευσης. 

Όμως συμμετέχει ενεργά και στη καταπολέμηση της πειρατείας στην Αφρική και στον 

Ινδικό Ωκεανό.  

Ο σκοπός της Ε.Ε. είναι να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και να αποτελεί μια 

υπολογίσιμη δύναμη στη παγκόσμια κοινότητα και στον τομέα των ειρηνευτικών 

αποστολών. Μέσω της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας εργάζεται συστηματικά προς την 

επίτευξη αυτού του στόχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

4.1. Η αντιμετώπιση των κρίσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας 

 Η ευθύνη για την αντιμετώπιση των κρίσεων και η αποτροπή της εξέλιξης τους 

σε ένοπλες συγκρούσεις, έχει αποδοθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 

Συμβούλιο έχει στη διάθεση του συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στα κεφάλαια 

VI και VII του Καταστατικού Χάρτη, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό αυτό. 

 Το κεφάλαιο VI αφορά την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και προβλέπει 

ότι οι διεθνείς διαφορές που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια μπορούν να τεθούν υπόψη στου Συμβουλίου Ασφαλείας ή της Γενικής 

Συνέλευσης. Τότε, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τα διαφωνούντα μέρη να 

διευθετήσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, συστήνει τις κατάλληλες 

διαδικασίες ή τις μεθόδους ρύθμισης ακόμη και τους όρους διευθέτησης. Σε αυτό το 

επίπεδο η δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας, περιορίζεται σε συστάσεις. 

 Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει ότι η εν λόγω περίπτωση αποτελεί 

απειλή ή διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 39, έχει 

την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τα μέτρα επιβολής που προβλέπονται από το 

κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη. Για την αποτροπή επιδείνωσης μιας 

κατάστασης, το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να ζητήσει από τα αντιμαχόμενα μέρη 

να συμμορφωθούν με όποια προσωρινά μέτρα κρίνει εκείνο αναγκαία.  

 Σε περίπτωση που τα αντιμαχόμενα μέρη δεν συμμορφωθούν με τις 

προειδοποιήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε σύμφωνα με το άρθρο 41, 

χρησιμοποιούνται μέτρα που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικής βίας, και θα 

εφαρμοστούν από όλα τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 

μερική ή πλήρη διακοπή των εμπορικών συναλλαγών και μεταφορών καθώς και την 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων. Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρήσει ότι τα 

παραπάνω μέτρα είναι ανεπαρκή, τότε ενεργοποιείται το άρθρο 42 που του δίνει τη 

δυνατότητα «να προχωρήσει με αεροπορικές, θαλάσσιες ή χερσαίες δυνάμεις στην 
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ανάληψη δράσης που θα ήταν αναγκαία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας81». 

 

4.2. Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου 

 Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Σοβιετική 

Ένωση μέσα στον ΟΗΕ, και συγκεκριμένα μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 

βρισκόντουσαν σε θέσεις αντιπαλότητας και έτσι δεν υπήρχε ή υπήρχε ελάχιστη 

συνεργασία μεταξύ τους. Η συγκρατημένη στάση ήταν το κυρίαρχο μοτίβο 

συμπεριφοράς των υπερδυνάμεων σε όλες τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή, κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στη Μέση Ανατολή έλαβαν χώρα οι περισσότερες 

ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, τη συγκεκριμένη περίοδο82. 

 Παρά την εκδήλωση της έντονης αντιπαλότητας, αναδύθηκαν και κυριάρχησαν 

σιωπηροί κανόνες στη συμπεριφορά των υπερδυνάμεων. Κατά την διάρκεια 

κορύφωσης των κρίσεων η κάθε υπερδύναμη ήταν έτοιμη να προστατέψει τα 

συμφέροντα της, όμως έδειχνε αυτοσυγκράτηση όσον αφορούσε την καταπάτηση 

των συμφερόντων των άλλων, δηλαδή τα όρια δεν ξεπεράστηκαν. Και οι δύο 

υπερδυνάμεις ήταν έτοιμες να παρέχουν στα κράτη προσκείμενα σε αυτές, όπλα και 

να κάνουν πολεμοχαρείς ήχους και χειρονομίες. Όμως, δεν έδιναν ποτέ «λευκές 

επιταγές» στους συμμάχους τους, το οποίο σημαίνει ότι βρίσκονταν κάτω από τον 

άμεσο έλεγχο των υπερδυνάμεων. 

 Κατά καιρούς και σε διαφορετικούς χρόνους, κάθε μια υπερδύναμη εξέφραζε 

ανησυχία και επιζητούσε τον περιορισμό των εδαφικών βλέψεων των συμμάχων 

τους, οι ΗΠΑ έλεγχαν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1967, οι Σοβιετικοί 

αποθάρρυναν τη Συρία σχετικά με τις εξορμήσεις της στην Ιορδανία το 1970 και στο 

Λίβανο το 1982. 

 Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης 

ήταν η επιτυχημένη διαχείριση των κρίσεων και η αποφυγή της κλιμάκωσης σε 

                                                           
81  Χάρτης Ηνωμένων Εθνών, Κεφάλαιο VII,Άρθρο 42 
82  O ‘Neill Terence, Nickolas Reece, United Nations Peacekeeping in the Post- Cold War Era, (2005), 

Routledge, New York, σελ. 39 
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σημείο που θα δημιουργούσε μια ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ τους. Με δεδομένη 

την αναποφασιστικότητα για τον έλεγχο των κρίσεων με ένα βαθμό 

«παρακινδυνευμένης διπλωματίας», ήταν εξαιρετικά απίθανο οι υπερδυνάμεις να 

ήταν πρόθυμες να εμπιστευτούν τον ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης. 

 Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση δεν εμπιστεύονταν τον ΟΗΕ για τη διατήρηση 

της ειρήνης, όμως η εναλλακτική θα ήταν οι ίδιες να αναλάβουν το ρόλο του 

αστυνομικού. Έτσι, οι υπερδυνάμεις της εποχής του Ψυχρού Πολέμου 

βρισκόντουσαν σε δίλλημα, από τη μια δεν ήταν διατεθειμένες να ανεχθούν τη διεθνή 

αναταραχή, από την άλλη ήταν απρόθυμες να εγκρίνουν την ανάπτυξη ενός θεσμού 

ειρήνης με αυτόνομη αρμοδιότητα. Επιθυμούσαν έναν ΟΗΕ ικανό να δρα 

αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα να δρα με μικρότερη αποτελεσματικότητα. 

Υποστήριζαν την δημιουργία μιας αστυνομικής δύναμης η οποία θα ήταν 

αποτελεσματική, όμως επιθυμούσαν την δικαιοδοσία της αυστηρά ελεγχόμενης83. 

 Η δυσφορία σχετικά με τον ρόλο του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κρίσεων 

ήταν διάχυτη στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Βρετανία υποστήριζε 

ολοκληρωτικά τον ρόλο του ΟΗΕ, όμως όπως και η Γαλλία, ένιωθε άβολα με τις 

πιέσεις των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και του Τρίτου Κόσμου για την 

αποαποικιοποίηση. Η Κίνα εκπροσωπήθηκε τα πρώτα χρόνια από την Ταϊβάν και 

αποτελούσε μόνο κατά τους τύπους μια Μεγάλη Δύναμη μέχρι το 1971. Αυτή η 

έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εμπόδισε τον 

θεσμό στην ανάληψη δράσης. 

 Εκτός από τις διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπήρχαν και οι 

διαφορετικές αντιλήψεις ανάμεσα στους δυτικούς και τους ανατολικούς σχετικά με τις 

ειρηνευτικές αποστολές. Τέτοιες αποστολές εξυπηρετούσαν τα δυτικά συμφέροντα 

που υποστήριζαν την τοπική σταθερότητα, σε αντίθεση με τους σοβιετικούς που ήταν 

αντίθετοι με την τοπική σταθερότητα και καλλιεργούσαν την αστάθεια, γιατί θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή του πολιτικού συστήματος της περιοχής. 

 Οι φόβοι των Σοβιετικών σχετικά με τη δράση του ΟΗΕ πήγαζαν ουσιαστικά 

από τον πόλεμο της Κορέας. Είχαν περισσότερους λόγους να μη εμπιστεύονται τον 

οργανισμό, γιατί μετά το ξέσπασμα του πολέμου τα δυτικά κράτη προσπάθησαν να 

πιέσουν την Γενική Συνέλευση, όταν η Σοβιετική Ένωση άσκησε βέτο για την 
                                                           
83  Calvocoressi Peter, World Politics since 1945. London, Longman Group, 1995, σελ. 132 
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ανάληψη δράσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας84. Οι φόβοι των Σοβιετικών ενισχύθηκαν 

με την δημιουργία του UNEF με την κρίση του Σουέζ το 1956. Η Σοβιετική Ένωση 

ενέκρινε την ειρηνευτική αποστολή, όμως αρνήθηκε να παραδώσει αναφορά σχετικά 

με την αξιολόγησή της. 

 Οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ στην Κύπρο μπορούν να θεωρηθούν ως προάσπιση 

των αμερικάνικων συμφερόντων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου. Η Αμερική 

πρότεινε την αποστολή στρατευμάτων στην Κύπρο για την αποφυγή σύρραξης, γιατί 

η Τουρκία και η Ελλάδα είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Επίσης, η δημιουργία του UNIFIL85 και 

οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου ήταν αμερικάνικη παρέμβαση. Το 

ότι ο ΟΗΕ σταδιακά χρησιμοποιούνταν και ελέγχονταν από τις ΗΠΑ αυτό δεν 

αποτελεί έκπληξη. Ο Donald Puchala το 1984 αναφέρει «Πολύ λίγα πράγματα 

μπορούν να γίνουν στον ΟΗΕ χωρίς τη συνεργασία των ΗΠΑ και ακόμη λιγότερα 

γίνονται χωρίς την αμερικάνικη χρηματοδότηση»86.  

 Σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου το Συμβούλιο Ασφαλείας, τρεις μόνο 

περιπτώσεις κατονόμασε, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη, ως 

ενέργειες «διατάραξης της ειρήνης». Και οι τρεις περιπτώσεις αφορούσαν πολεμικές 

συγκρούσεις μεταξύ κρατών. Αυτές ήταν, το 1950 στον πόλεμο της Κορέας, το 1982 

στον πόλεμο για την κυριαρχία των νησιών Φώκλαντ και το 1987, στο τελευταίο έτος 

του πολέμου μεταξύ Ιράν-Ιράκ. 

 Επίσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τρείς ήταν επίσης και οι 

περιπτώσεις που το συμβούλιο Ασφαλείας τις προσδιόρισε ως «απειλή για την 

ειρήνη». Αυτές οι περιπτώσεις ήταν η Παλαιστίνη το 1948, η Νότιος Ροδεσία, 

Ζιμπάμπουε σήμερα, το 1965, και η Νότιος Αφρική για το πρόγραμμα ανάπτυξης 

πυρηνικών όπλων το 1977. 

 Στις περιπτώσεις απειλής ή διατάραξης της ειρήνης αλλά και επιθετικής 

πράξης, το Κεφάλαιο VII του καταστατικού Χάρτη, δίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

την δυνατότητα να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της διεθνούς τάξης και 

ασφάλειας. Το άρθρο 39 είναι η βάση για τον χαρακτηρισμό μιας κατάστασης ως 

                                                           
84  O ‘Neill Terence, Nickolas Reece, United Nations Peacekeeping in the Post- Cold War Era, (2005), 
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διατάραξη της ειρήνης, απειλής για την ειρήνη ή επιθετικής ενέργειας. Το άρθρο 40 

παρέχει τη δυνατότητα μετά τον χαρακτηρισμό, να καλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας 

τα εμπλεκόμενα μέρη σε συμμόρφωση υπό την απειλή κυρώσεων. Το άρθρο 41 στη 

συνέχεια ενεργοποιείται στην περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες 

επίλυσης της κρίσης. Το άρθρο 41 δίνει τη δυνατότητα στο συμβούλιο Ασφαλείας να 

προβεί σε λήψη μέτρων που δεν περιέχουν την χρήση βίας και αφορούν κυρίως 

κυρώσεις οικονομικής, διπλωματικής και νομικής φύσης. Σαν ύστατο μέσο για την 

αποκατάσταση της διεθνούς σταθερότητας ενεργοποιείται το άρθρο 42, που αφορά 

κυρώσεις με τη χρήση ένοπλης βίας. 

 Η ενεργοποίηση του άρθρου 42 μέχρι το 1990 πραγματοποιήθηκε μόνο σε 

δύο περιπτώσεις. Η πρώτη εξουσιοδότηση δόθηκε το 1950 στον πόλεμο της Κορέας. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε τα κράτη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να 

λάβουν κάθε δυνατό μέσο ώστε να απωθήσουν την ένοπλη επίθεση της Βόρειας 

Κορέας και την εισβολή της στη Νότιο Κορέα. Η δεύτερη φορά που το Συμβούλιο 

Ασφαλείας έδωσε εξουσιοδότηση σε κράτος για την άσκηση βίας με στρατιωτικά 

μέσα ήταν το 1966, που η Βρετανία κλήθηκε να ασκήσει βία με στρατιωτικά μέσα, 

εναντίον του καθεστώτος της Νοτίου Ροδεσίας, για να παρεμποδίσει την μεταφορά 

πετρελαίου προς τη χώρα, που γινόταν κατά παράβαση των κυρώσεων που της 

είχαν επιβληθεί με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

 

4.3. Η μετά του Ψυχρού Πολέμου Εποχή 

 Με το τέλος του ψυχρού πολέμου το στρατηγικό πλαίσιο του ΟΗΕ για την 

διατήρηση της ειρήνης (peacekeeping) άλλαξε δραματικά και το Συμβούλιο 

Ασφαλείας άρχισε να εργάζεται σθεναρά για τη προώθηση της συγκράτησης και την 

ειρηνική επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων87. 

 Η μετά του Ψυχρού Πολέμου υπερενεργητικότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας 

αποδεικνύει μια πιο ανοιχτή στάση των πρώην Σοβιετικών και τη πεποίθηση των 

ΗΠΑ, που αναφέρθηκε από την Madeleine Albright, «της ανάγκης άσκησης πίεσης 
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στις εχθρότητες της μετά του Ψυχρού Πολέμου εποχής88». Παρά ταύτα, η ερμηνεία 

του προηγούμενου σχολίου δεν είναι αρκετά σαφής. 

 Στην εποχή μετά του Ψυχρού Πολέμου, η στάση των ΗΠΑ στη διατήρηση της 

ειρήνης χαρακτηρίστηκε από το γεγονός ότι από τη μια μεριά ήταν πρόθυμες να 

εγκρίνουν την εξουσία του ΟΗΕ για στρατιωτικές αποστολές που αφορούσαν και τις 

ίδιες, από την άλλη δεν ήταν πάντα πρόθυμες να θέσουν τους στρατιώτες τους υπό 

τις διαταγές και τον έλεγχο του ΟΗΕ. Επίσης, οι ΗΠΑ εξέφραζαν δυσκολίες στη 

διατήρηση των ειρηνευτικών αποστολών, όπως στη περίπτωση της Σομαλίας, όπου 

αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. 

Οι πρώην Σοβιετικοί στο μεταξύ, άλλαξαν τη στάση τους. Με το τέλμα που 

αντιμετώπισε ο Κόκκινος Στρατός στο Αφγανιστάν, η Μόσχα έφτασε στο 

συμπέρασμα ότι η διαχείριση των κρίσεων μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ, δεν ήταν και 

τόσο κακή στο τέλος89. Η αλλαγή της στάσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

επέφερε κάποιες θετικές αντιδράσεις από την πλευρά των ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν 

παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων. 

Η μόνη φορά που άσκησε βέτο η πρώην Σοβιετική Ένωση μετά το 1990, έχει 

σχέση με τον οικονομικό προϋπολογισμό της ειρηνευτικής αποστολής στη Κύπρο. Αν 

και το κλίμα μεταξύ πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ έχει βελτιωθεί αισθητά οι 

εξουσιοδοτήσεις (mandate) θα συνεχίσουν να αντανακλούν ένα βαθμό πολιτικού 

συμβιβασμού. Ακόμη, η ασάφεια των εξουσιοδοτήσεων αποκαλύπτουν την αποτυχία 

των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσουν το ρόλο του 

ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εσωτερικές διαμάχες. 

Η αποτυχία επίλυσης των εσωτερικών διαμαχών μέσα στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας, από την αρχή ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, έκανε γνωστό ότι το 

τέλος της αντιπαλότητας των δύο υπερδυνάμεων από μόνο του, δεν αποτελεί 

εγγύηση για πιο επιτυχημένες αποστολές. Η Κίνα, που αποτελεί μια αναδυόμενη 

υπερδύναμη, και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Τρίτου Κόσμου ήταν ενάντια 

στη μονομερή επέμβαση στο Κόσσοβο και επίσης είχαν διαφορετική άποψη όσον 

αφορά την κίνηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των κούρδων στο 
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Ιράκ90. Επίσης, η Κίνα ήταν απρόθυμη να αποδεχτεί τη δήλωση καταπάτησης των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων των Κούρδων από την Ιρακινή κυβέρνηση.  

Τα δυτικά κράτη έχασαν τη προθυμία τους για τη συμμετοχή σε μεγάλης 

κλίμακας ειρηνευτικές αποστολές. Τα κράτη στη σημερινή εποχή ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τους πρακτικούς περιορισμούς του Συμβουλίου Ασφαλείας και 

λιγότερο για τους νομικούς στο διεθνές σύστημα. Πολλές χώρες που παραδοσιακά 

παρείχαν στρατιωτικό προσωπικό για τις ειρηνευτικές αποστολές, πλέον δεν 

προθυμοποιούνται να στείλουν τα στρατεύματα τους σε αληθινές ή δυνητικές 

καταστάσεις μάχης. Περισσότερο από ποτέ τα συμμετέχοντα κράτη ενδιαφέρονται για 

το περιεχόμενο και τη διαύγεια των εξουσιοδοτήσεων για την διατήρηση της ειρήνης. 

Ένα σπουδαίο γεγονός που επηρέασε τη μετέπειτα λειτουργία του Συμβουλίου 

Ασφαλείας ήταν ο Πόλεμος του Κόλπου, που ακολούθησε την εισβολή του Ιράκ στο 

Κουβέιτ το 1990. Τον Νοέμβριο του 1990 το Συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε διορία 

μέχρι τον Ιανουάριο του 1991στο Ιράκ να αποσύρει τα στρατεύματα του από το 

Κουβέιτ. Μετά από μια σειρά άκαρπων προσπαθειών εξέδωσε την απόφαση 678 

που εξουσιοδοτούσε τα κράτη – μέλη, να κάνουν χρήση κάθε μέσου για την 

αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.  

Μετά τη λήξη της διορίας που δόθηκε στο Ιράκ με την απόφαση 67891, μια 

στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από 30 χώρες εισέβαλε στο Ιράκ αναγκάζοντας 

το, να αποσυρθεί από το Κουβέιτ. Το σκέλος της απόφασης 68792 που προέτρεπε 

στη χρήση «κάθε μέσου για την επίτευξη της ειρήνης» στην ουσία προτρέπει στη 

χρήση της ένοπλης βίας κατά κυρίαρχου κράτους. Ήταν η δεύτερη φορά που το 

Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδοτούσε την χρήση ένοπλης βίας κατά κυρίαρχου 

κράτους, η πρώτη φορά ήταν στον Πόλεμο της Κορέας. Η ίδια διατύπωση 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα για όλες τις επόμενες αποφάσεις που αφορούσαν την 

χρήση ένοπλης βίας σε κράτη93. 

Η διεύρυνση του όρου «απειλή κατά της ειρήνης», αποτελεί σημαντική εξέλιξη 

στο ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στις 31 Ιανουαρίου 1992 πραγματοποιήθηκε η 
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πρώτη συνεδρίαση που έγινε σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση τα κράτη - μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας αφού ανανέωσαν την πίστη στον Καταστατικό Χάρτη, 

επεσήμαναν νέες, ευνοϊκότερες διεθνείς περιστάσεις, που θα επέτρεπαν στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας να επιτελεί την αποστολή του πιο αποτελεσματικά.94 

Το απόσπασμα στο τελικό κείμενο της πρώτης συνεδρίασης σε επίπεδο 

αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, φανερώνει τη διευρυμένη ερμηνεία του όρου 

«απειλής κατά της ειρήνης». Το απόσπασμα αναφέρει: «Η ανυπαρξία πολέμου και 

ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ των κρατών δεν εγγυάται από μόνη της τη διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια. Οι μη στρατιωτικής φύσης πηγές διεθνούς αστάθειας, 

οικονομικού, κοινωνικού, ανθρωπιστικού και οικολογικού χαρακτήρα έχουν εξελιχθεί 

σε απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας. Τα Ηνωμένα Έθνη στο σύνολο τους, 

μέσα από τα αρμόδια όργανα που διαθέτουν, οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στη 

λύση αυτών των ζητημάτων.95 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας απομακρύνεται από τη θέση ότι για την 

ενεργοποίηση του κεφαλαίου VII απαιτείται η χρήση βίας ή επιθετικής ενέργειας. 

Επίσης η ύπαρξη διεθνούς ειρήνης δεν υφίσταται μόνο από την απουσία διακρατικών 

συγκρούσεων, αλλά αφορά και άλλες πτυχές όπως οικονομικές, ανθρωπιστικές, 

κοινωνικές και οικολογικές. 

Γίνεται πλέον σαφές ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα παρεμβαίνει εκτός από 

τις περιπτώσεις εχθροπραξιών ανάμεσα σε κράτη, σε κάθε άλλη περίσταση όπου 

κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση κρίσεων που εκδηλώνονται στο εσωτερικό των 

κρατών. 

Αυτό έγινε φανερό εκτός από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και 

στο «An Agenda for Peace» του Γενικού Γραμματέα Boutros Ghali. Στην έννοια 

«απειλή για την ειρήνη» συμπεριλαμβάνονται πλέον οι ανθρωπιστικές κρίσεις και η 

διατάραξη της δημοκρατίας. 
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4.3.1 Εσωτερικές ένοπλες συρράξεις 

Μία από τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην απειλή κατά της ειρήνης 

σύμφωνα με τη διευρυμένη έννοια είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι εσωτερικές 

συρράξεις που μπορεί να αποτελέσουν απειλή κατά της ειρήνης, σύμφωνα με το 

άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη. Ο καταστατικός Χάρτης, στο άρθρο 2 

παράγραφος 7, δεν επιτρέπει την επέμβαση σε ζητήματα αποκλειστικής εγχώριας 

δικαιοδοσίας των κρατών, πλέον όμως μια ενδοκρατική σύρραξη δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί εύκολα ως θέμα καθαρά εσωτερικού ενδιαφέροντος. Όταν ο 

αντίκτυπος και τα αποτελέσματα μιας ενδοκρατικής σύρραξης επεκτείνονται και εκτός 

των συνόρων της χώρας, αποτελούν θέματα που θα απασχολήσουν τη διεθνή 

κοινότητα. 

Ο χαρακτηρισμός από το Συμβούλιο Ασφαλείας μιας ενδοκρατικής σύρραξης 

ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα και 

αντιμετωπίζεται γενικά με συστολή. Το άρθρο 34 αφορά την ύπαρξη δυνητικής 

απειλής κατά της ειρήνης και της ασφάλειας και το άρθρο 39 διαπιστώνει την απειλή. 

Η αποσαφήνιση για την πραγματική κατάσταση και το πώς αυτή αποτελεί απειλή για 

την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, εναπόκειται στην κρίση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, το οποίο, μπορεί να τηρεί το ρόλο του ουδέτερου παρατηρητή που τηρεί 

ίσες αποστάσεις, από τα εμπλεκόμενα μέρη μιας διένεξης, με σκοπό την ειρηνική 

επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του καταστατικού Χάρτη. Όμως 

ταυτόχρονα, είναι το ίδιο όργανο που έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις και 

να ενεργήσει με βάση το κεφάλαιο VII. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αρχή της μη 

επέμβασης αίρεται για την εφαρμογή των ενεργειών του κεφαλαίου VII. 

Η ετοιμότητα του ΟΗΕ για την παρέμβαση σε εμφύλιες διαμάχες 

αποδεικνύεται μέσα από τις αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στην 

εφαρμογή του κεφαλαίου VII και στην αποστολή ειρηνευτικών αποστολών σε 

περιοχές που μαστίζονταν από εμφύλιους πολέμους όπως: 

α. Οι Κούρδοι στο Ιράκ το 1991 

β. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας το 1991 

γ. Η περίπτωση της Λιβερίας 1990-1992 

δ. Η περίπτωση της Αγκόλας το 1992 

ε. Η περίπτωση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας το 1996-1998 
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4.3.2 Οι ανθρωπιστικές κρίσεις 

Η παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σε ανθρωπιστικές κρίσεις 

προϋποθέτει αυτές να παρουσιάζονται παράλληλα με πολεμικές συγκρούσεις. Η 

φύση της εξουσίας που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας να παρεμβαίνει σύμφωνα με το 

κεφάλαιο VII, είναι τέτοια που καθίσταται σχεδόν απίθανο να ενεργοποιηθεί σε 

περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, εκτός αν λάβουν χώρα σε περίοδο 

συγκρούσεων.96 

Η έννοια της ανθρωπιστικής κρίσης χρησιμοποιήθηκε από τα κράτη και τους 

περιφερειακούς οργανισμούς, για να αιτιολογηθεί η χρήση βίας97 χωρίς 

προηγουμένως να έχει εξουσιοδοτηθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τέτοιες περιπτώσεις 

αποτέλεσαν οι εμφύλιοι πόλεμοι, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, οι εθνικές 

εκκαθαρίσεις και η φυλετική καταπίεση.98  

Οι ειρηνευτικές αποστολές που είχαν ως αντικείμενο την παύση της 

ανθρωπιστικής κρίσης ήταν: 

α. Η Σομαλία το 1992-1993 

β. Η Ρουάντα το 1994 

γ. Το Ανατολικό Ζαΐρ το 1996 

δ. Η Αλβανία το 1997 

ε. Ανατολικό Τιμόρ το 1999 

4.3.3 Η διατάραξη της δημοκρατίας 

Η απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια δεν εξαφανίζεται μόνο από την 

έλλειψη πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και στην εξαφάνιση των φαινομένων και 

άλλων διεθνών κρίσεων και σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται η ίδια απειλή με την έλλειψη 

δημοκρατικών κυβερνήσεων ή με την ανατροπή τους. Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει την 

ύπαρξη σταθερών και δημοκρατικών κυβερνήσεων ως μέσο για τη διεθνή 

σταθερότητα και ασφάλεια. Η ανυπαρξία δημοκρατικής κυβέρνησης, ή ακόμη η 

                                                           
96  Chesterman Simon, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and International Law, 

Oxford University Press, 2002, σελ. 140. 
97  Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (2001), Επεμβάσεις στο Κόσσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ: 

Καταστρατήγηση ή επαναπροσδιορισμός του Διεθνούς Δικαίου, Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τόμος 21, Ειδικό Τεύχος, Σεπτέμβριος 2001  

98  Frank Thomas M., Recourse to Force, State Action Against Threats and Armed Attacks, 
Cambridge University Press, 2005, σελ. 136 
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ανυπαρξία κυβέρνησης γενικότερα δημιουργούν κενό ασφαλείας, μέσα στο οποίο 

δημιουργούνται απειλές για τη διεθνή ειρήνη. 

Η διατάραξη της δημοκρατίας, η ανατροπή μιας εκλεγμένης κυβέρνησης με 

πραξικόπημα, αποτελούν παράγοντες διατάραξης της ειρήνης και ασφάλειας. Η 

ανυπαρξία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, στη θεωρητική βάση ότι τα 

δημοκρατικά καθεστώτα δεν εμπλέκονται σε εχθροπραξίες μεταξύ τους, μπορεί να 

αποτελέσει το λόγο για την ενεργοποίηση του κεφαλαίου VII και τη λήψη μέτρων. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αντιμετωπίζει το έλλειμμα της δημοκρατίας των 

κρατών με τη δημιουργία και εξουσιοδότηση αποστολών, με σκοπό τη παροχή 

βοήθειας, την παρακολούθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, αλλά και με πλέον 

δραστικότερα μέτρα που αφορούν στην αποκατάσταση των δημοκρατικών 

κυβερνήσεων. Οι αποστολές αυτές ήταν:  

 

α. Η Αϊτή το 1911-1994 

β. Σιέρα Λεόνε το 1997-1998 

 

4.4. Η περίοδος της Τρομοκρατίας 

Εκτός από τις διεθνικές συγκρούσεις, τους εμφυλίους πολέμους και τις 

ανθρωπιστικές κρίσεις, ένας σημαντικός παράγοντας αποσταθεροποίησης της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας είναι η τρομοκρατία. Το φαινόμενο της τρομοκρατίας 

δεν είναι καινούργιο, όμως τις προηγούμενες δεκαετίες εξελίχθηκε και διογκώθηκε. 

Η τρομοκρατία χρησιμοποιείται ως μέθοδος πολιτικής χειραγώγησης για την 

δημιουργία αισθημάτων φόβου στο ευρύ κοινό, με συγκεκριμένο σκοπό. 

Χρησιμοποιείται από πολιτικές ομάδες που έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση 

και ανατροπή πολιτικών θεσμών, από εθνικές ομάδες που μάχονται για την εθνική 

αυτοδιάθεση τους, από θρησκευτικές ομάδες, από επαναστατικά κινήματα. 

 Οι τρομοκρατικές πράξεις δεν βρίσκουν λαϊκή υποστήριξη, γιατί πλέον στόχοι 

είναι οι απλοί πολίτες και σε πολύ μικρότερο βαθμό τα σημαίνοντα πρόσωπα. Τη 

νόμιμη πολιτική δραστηριότητα αντικαθιστά η βία, οι απαγωγές, οι δολοφονίες, οι 

βομβιστικές επιθέσεις και οι αεροπειρατείες. 
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 Ο ορισμός της έννοιας τρομοκρατία πριν από το 2001, δεν είχε αποδοθεί με 

σαφήνεια σε διεθνές επίπεδο. Πολλά κράτη είχαν διατυπώσει διάφορους ορισμούς, 

όμως δεν παρατηρήθηκε ταυτότητα απόψεων ως προς έναν συγκεκριμένο και κοινώς 

αποδεκτό νομικό ορισμό. 

 Μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ που σκοπό είχε εκτός από 

το να προκαλέσει τη μέγιστη ζημία, να πλήξει το οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό 

γόητρο της υπερδύναμης, επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ, ότι η οριοθέτηση 

της διεθνούς τρομοκρατίας δεν ήταν δυνατή. Η δημιουργία ενός δεσμευτικού 

κειμένου, με βάση το οποίο θα αντιμετωπιζόταν το φαινόμενο της τρομοκρατίας, 

κατέστη πρωταρχικής σημασίας. 

 Το Συμβούλιο Ασφαλείας έλαβε την απόφαση 137399, το 2001. Η απόφαση 

αυτή επιβάλλει στα κράτη - μέλη να συμμορφωθούν με βάση αυτή, γιατί οι αποφάσεις 

του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη – μέλη και έτσι θα 

επιτυγχάνεται η καλύτερη εφαρμογή της. Η απόφαση 1373 υποχρεώνει τα κράτη- 

μέλη να λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν 

τρομοκρατικές ενέργειες. Τα κράτη – μέλη είχαν την υποχρέωση να εναρμονίσουν το 

εσωτερικό δίκαιο με την εν λόγω απόφαση, να αποποινικοποιηθεί κάθε τρομοκρατική 

ενέργεια, ή υποστήριξη, ή η χρηματοδότηση τους, καθώς και υποχρέωνε τη διεθνική 

συνεργασία για την πάταξη του φαινομένου. 

 Στον απόηχο της 11ης Σεπτεμβρίου το ΝΑΤO, άρχισε αμέσως να λαμβάνει 

μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής της διεθνούς τρομοκρατίας. Τον Οκτώβριο 

του 2001, ξεκίνησε η επιχείρηση Active Endeavour. Η Active Endeavour αποτελεί 

επιχείρηση θαλάσσιας παρατήρησης και σκοπό έχει τον εντοπισμό και την αποτροπή 

τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο100. 

 Εκτός από τις εμπόλεμες συρράξεις, την τρομοκρατία, την έλλειψη 

δημοκρατίας και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διεθνής κοινότητα 

αντιμετωπίζει την πειρατεία ως πιθανή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στο 

επίπεδο που οι οικονομικές δραστηριότητες διεξάγονται απρόσκοπτα και συντελούν 

στη διεθνή οικονομική ανάπτυξη.  

                                                           
99  https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf 
100 http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OAE.aspx 
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Το φαινόμενο της πειρατείας δεν είναι πρόσφατο, υπήρχε από την εποχή που 

οι πρώτοι έμποροι ταξίδευαν μέσω θαλάσσης για να εξασκήσουν την δραστηριότητα 

τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί αρκετά κρούσματα σε 

περιοχές της Αφρικής που αποτελούν συνήθη πορεία πλοίων που μεταφέρουν 

εμπορεύματα. Οι οικονομικές ζημίες και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές ναυτικών 

που χάθηκαν από τους πειρατές στα ανοιχτά της Αφρικής, είναι ανυπολόγιστο. 

 Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στην πειρατεία ανατέθηκε στο ΝΑΤO. Η 

επιχείρηση Ocean Shield έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της πειρατείας στον 

Κόλπο του Aden και στο Κέρας της Αφρικής. Εγκρίθηκε στις 17 Αυγούστου 2009 από 

το ΝΑΤΟ και πήρε παράταση μέχρι το τέλος του 2016. Σκοπός της επιχείρησης είναι 

να συμβάλλει στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του φαινομένου της 

πειρατείας στις ευαίσθητες αυτές περιοχές. Η προσφορά βοήθειας για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων των περιφερειακών κρατών μελών στη πάταξη του φαινομένου της 

πειρατείας, επίσης αποτελεί συστατικό της συγκεκριμένης επιχείρησης101.  

 

4.5. Η πορεία των ειρηνευτικών αποστολών Διατήρησης της 

Ειρήνης 

 Στον όρο επιχειρήσεις «διατήρησης της ειρήνης» (peacekeeping) δεν έχει 

αποδοθεί ένα σταθερό και λεπτομερές νόημα (και δεν αναφέρονται στον Καταστατικό 

Χάρτη). Οι ιδρυτές του ΟΗΕ δεν είχαν πιθανότητα προβλέψει το ενδεχόμενο 

εμπλοκής σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, και μάλλον για το λόγο αυτό, δεν αναφέρονται 

στον Καταστατικό Χάρτη102. Η σπουδαιότητα τους όμως και η συμβολή τους 

εκφράζεται από τον Dag Hammarskjȍld, που διετέλεσε δεύτερος Γενικός Γραμματέας 

του ΟΗΕ, και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

αποτελούν το «Κεφάλαιο VI και μισό103». Αυτός ο χαρακτηρισμός τονίζει την αδύναμη 

νομιμότητα τους μέσα στο πλαίσιο του κεφαλαίου. 

                                                           
101 http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OOS.aspx 
102 O ‘Neill Terence, Nickolas Reece, United Nations Peacekeeping in the Post- Cold War Era, (2005), 

Routledge, New York, σελ. 5 
103 Hillen John F., ‘UN Collective Security: Chapter Six and a Half’, Parameters 24 (Spring 1994), σελ. 

27 
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 Μερικοί σχολιαστές διακρίνουν τις «παραδοσιακές» ειρηνευτικές αποστολές 

μεταξύ της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και τις «μετέπειτα» με την εποχή που 

ακολουθεί. Το 1965, ο Inis Claude104 περιέγραψε την προληπτική διπλωματία να έχει 

ως «σκοπό την απουσία απειλής ήττας για ένα κράτος που επιθυμεί να επεκταθεί, 

αλλά να προσφέρει την υπόσχεση βοηθείας ανάμεσα στα αντιμαχόμενα μέρη ή να 

μειώσει το εύρος της διαμάχης τους».  

 Ο Inis Claude αναφέρθηκε στην εκλογίκευση και ερμηνεία της αποστολής στο 

Κονγκό ως «πραγματοποιήθηκε στη δημιουργία μιας νέας ορολογίας105». Όπως στην 

περίπτωση του Κονγκό και σε όλες τις πρώιμες ειρηνευτικές επιχειρήσεις που 

αποκαλούνται παραδοσιακές, η προληπτική δράση του οργανισμού ξεκίνησε από τον 

Γενικό Γραμματέα. Ο σκοπός των πρώιμων ειρηνευτικών επιχειρήσεων είχε ως 

σκοπό την αποτροπή λήψης δράσης από τα αντίπαλα μέρη.  

 Το κύριο αντικείμενο της προληπτικής διπλωματίας είναι να βοηθήσει όλα τα 

κράτη να αποφύγουν τις εμπόλεμες συγκρούσεις, από το να βοηθά τα κράτη να 

αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις. Το 1992 ο Γενικός Γραμματέας Boutros Ghali στο An 

Agenda for Peace, όρισε την προληπτική διπλωματία ως «την ανάληψη δράσης με 

στόχο την πρόληψη των συγκρούσεων που προκύπτουν σε βίαιες ή μη βίαιες 

καταστάσεις»106 

 Από την περίοδο 1947 έως και 1990 ο ΟΗΕ πραγματοποίησε δεκατρείς 

ειρηνευτικές αποστολές συνολικά. Υπήρχαν δύο τύποι αποστολών, χωρίς όπλα και 

με όπλα. Οι άοπλες αποστολές αφορούσαν την αποστολή άοπλων παρατηρητών και 

οι επιχειρήσεις με όπλα αποτελούνταν από ελαφρά οπλισμένα στρατεύματα. 

 Η πρώτη ειρηνευτική αποστολή των ΗΕ ήταν η UN Emergency Force (UNEFI) 

που στάλθηκε στη χερσόνησο του Σινά, το 1956 μετά τη κρίση του Σουέζ. Η επίσημη 

γραμμή των ΗΕ είναι ότι η πρώτη ειρηνευτική αποστολή είναι η United Nations Truce 

Supervision Organization (UNTSO) που στάλθηκε στη Παλαιστίνη. Η UNTSO 

αποτελούνταν από άοπλους στρατιωτικούς παρατηρητές, που στάλθηκαν στην 

Παλαιστίνη το 1948 για να επιβλέψουν την εκεχειρία, στον πρώτο πόλεμο μεταξύ 

Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του. Μια παρόμοια ομάδα με τη UNTSO στάλθηκε 

                                                           
104 O ‘Neill Terence, Nickolas Reece, United Nations Peacekeeping in the Post- Cold War Era, (2005), 

Routledge, New York, σελ. 30 
105  Όπως παραπάνω, σελ. 31 
106  http://www.un-documents.net/a47-277.htm 
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στην Ινδία και στο Πακιστάν η United Nations Military Observer Group in India and 

Pakistan (UNMOGIP), λίγους μήνες αργότερα το 1949. 

 Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτέλεσαν τα 

μοντέλα εργασίας και διοικητικών πρακτικών για τις μελλοντικές ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις. Επίσης, αποτέλεσαν το αντικείμενο της αναφοράς του Dag Hamarskjȍld 

το 1958, που είναι γνωστή ως «Η Συνοπτική Έκθεση». Στη Συνοπτική Έκθεση 

περιγράφεται ο ρόλος της Γραμματείας στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.  

 Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών εκτελούν μια χρήσιμη 

λειτουργία για την επίτευξη της διεθνούς ειρήνης. Κατά τη περίοδο 1947- 1990 οι 

ένοπλες επιχειρήσεις ήταν οι πιο ακανθώδεις και αποτελούν αντικείμενο κριτικής 

θεώρησης. Ειδικά, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου τα μόνιμα μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα οι δύο υπερδυνάμεις δεν συμμετείχαν ενεργά 

στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του οργανισμού. Οι χώρες που συμμετείχαν ενεργά 

στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις ήταν η Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Δανία, Φίτζι, 

Φιλανδία, Γκάνα, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νεπάλ, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, 

Σενεγάλη, Σουηδία και Ολλανδία. 

 Οι περισσότερες από τις μισές ειρηνευτικές αποστολές που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αποτελούνταν από 

άοπλους στρατιωτικούς παρατηρητές. Στην περίπτωση που τα μέλη της ειρηνευτικής 

αποστολής ήταν οπλισμένα, ήταν κοινή παραδοχή ότι η χρήση βίας έπρεπε να 

γίνεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και θα άνοιγαν πυρ μόνο σε περίπτωση 

αυτοάμυνας.  

 Από το 1973 και μετά η έννοια της αυτοάμυνας συμπεριλαμβάνει και 

καταστάσεις στις οποίες το ειρηνευτικό σώμα εμποδίζεται στην εκτέλεση του έργου 

του. Ένας Κυανόκρανος θα μπορούσε να ανταποδώσει τα πυρά αν οι εγκαταστάσεις 

ή το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονταν υπό επίθεση. Η ευρεία έννοια 

της επίθεσης είναι γεγονός ότι μπορεί να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους, 

εξαρτώμενη κυρίως από την κατάσταση και την πολιτισμική ομάδα107.  

                                                           
107 Brady Christopher and Daws Sam, ‘UN Operations: The Political Military Interface’. International 

Peacekeeping, Vol. 1, No 1, Spring 1994, σελ. 66-7 
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 Οι διοικητές των ειρηνευτικών αποστολών ήταν απρόθυμοι στο να επιτρέψουν 

στο προσωπικό να ανοίξει πυρ, λόγω της εξάρτησης τους από τη συνεχή συνεργασία 

των μερών και της πεποίθησης ότι αν οι Κυανόκρανοι φέρουν όπλα, θα είναι ελαφρά 

οπλισμένοι και λίγοι στον αριθμό. 

 Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γραμματεία αποφάσισε ότι οι 

ειρηνευτικές αποστολές δεν έχουν τη δυνατότητα της επίθεσης. Η επιχειρηματολογία 

της συγκεκριμένης απόφασης ήταν ότι η αληθινή ισχύς μιας ειρηνευτικής δύναμης, 

είναι ακριβώς η μη άσκηση βίας108. Τα μέλη των ειρηνευτικών αποστολών δρούσαν 

ως όργανα της διπλωματίας και σε καμία περίπτωση του πολέμου. 

 Το κύριο μέρος των Κυανοκράνων ήταν και είναι στρατιώτες. Η ερώτηση που 

προκύπτει είναι «Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται επαγγελματίες που είναι 

εκπαιδευμένοι στη χρήση του πολέμου;». Υπήρχε από την αρχή το παράδοξο της 

χρησιμοποίησης στρατευμάτων για την επίτευξη της ειρήνης, όταν τα συγκεκριμένα 

στρατεύματα είχαν εκπαιδευτεί για να πολεμούν. 

 Υπάρχουν αρκετές χρήσεις των στρατιωτικών στις ειρηνευτικές αποστολές. 

Τέτοιοι επαγγελματίες είναι διαθέσιμοι για την άμεση αποστολή σε προβληματικά 

σημεία και θεωρητικά τουλάχιστον ήταν αποδεκτοί από τον τοπικό στρατό, με τον 

οποίο πιθανόν να είχαν και κοινά σημεία λόγω επαγγέλματος. Η αυστηρή πειθαρχία 

που απαιτούνταν σε τέτοιους λεπτούς ρόλους και η αυθεντική προσέγγιση την οποία 

οι στρατιώτες εκλάμβαναν, θεωρούνταν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα109. 

 Υπάρχει η άποψη ότι σε καταστάσεις όπου η αποστολή ήταν να 

αποκατασταθεί ο νόμος και η τάξη, η αστυνομία θα ήταν πιο αποτελεσματική από τα 

στρατεύματα. Επίσης, η αστυνομία αναμφίβολα εμφανίζεται σε μικρότερο βαθμό ως 

απειλή για την εθνική κυριαρχία και περικλείει μικρότερη πιθανότητα να παρεξηγηθεί 

ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών. 

 Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2000 ο ΟΗΕ απασχόλησε 5.712 αστυνομικούς στις 

ειρηνευτικές αποστολές του110. Η ευαίσθητη φύση της δουλειάς της αστυνομίας, 

επειδή έρχεται σε επαφή με το ντόπιο πληθυσμό, απαιτεί πολύ καλά εκπαιδευμένο 

                                                           
108  Ciechanski Jerzy, ‘Enforcement Meausures Under Chapter VII of the UN Charter’, in Pug (ed.), The 

UN Peace and Force, σελ. 90 
109  James Alan, Peacekeeping in International Politics, London, Macmillan, 1990, σελ.2. 
110 O ‘Neill Terence, Nickolas Reece, United Nations Peacekeeping in the Post- Cold War Era, (2005), 

Routledge, New York, σελ. 35 
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διπλωματικό προσωπικό. Η εμπειρία έχει δείξει ότι το εθνικό υπόβαθρο παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην απόδοση της μη στρατιωτικής αστυνομίας σε ποικίλες διεθνείς 

επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτές που αφορούν επιχειρήσεις οικοδόμησης της ειρήνης. 

 Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου παρατηρήθηκε μια αλλαγή στη στάση 

σχετικά με τη χρήση βίας, που συνοδεύεται από την συγγενή εξέλιξη της «ευρύτερης 

διατήρησης της ειρήνης» (επίσης, αναφέρεται και ως πολυδιάστατη διατήρηση της 

ειρήνης), και αφορά πιο σύνθετες καταστάσεις. Από το 1990 τα μέλη του ΟΗΕ είναι 

πιο πρόθυμα να δώσουν την έγκριση τους για τη χρήση στρατιωτικής παρέμβασης 

υπό το κεφάλαιο VII του καταστατικού Χάρτη. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι και 

περιλαμβανόταν η ευφορία της επιτυχούς παρέμβασης στη κρίση του Κόλπου111. 

 Αξιοπρόσεκτη εξέλιξη αποτελεί η αλλαγή από τη διατήρηση της ειρήνης 

(peacekeeping) στην επιβολή της ειρήνης (peace enforcement). Η επιβολή της 

ειρήνης ορίζεται από το ‘The British Army Field Manual’ ως «Επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούνται για την επαναφορά της ειρήνης μεταξύ των εθνικών πλευρών, 

που δεν συναινούν όλες στη διεθνή παρέμβαση και οι οποίες μπορεί να εμπλέκονται 

σε μάχες»112. Ενώ ο παραπάνω ορισμός είναι ξεκάθαρος, όρος επιβολή της ειρήνης 

αναδύει σημαντικά θέματα. Είναι αναγκαίος ο καθορισμός της έννοιας ειρήνης, το 

πως αυτό επαναφέρεται και το πως εμφανίζεται να υπάρχει. 

 Ο όρος επιβολή περικλείει μια δυσκολία, σύμφωνα με τον John Ruggie, η 

επιβολή χρησιμοποιείται όταν συγκεκριμένη επιθετική πράξη ή ένα άθροισμα 

εχθρικών δράσεων είναι συλλογικά αναγνωρισμένες ως απειλή για τη παγκόσμια 

ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια στο κράτος που επιτίθεται να 

επιβάλλονται μια σειρά κυρώσεων, μέχρι να σταματήσουν οι βιαιότητες που 

διαπράττονται113.  

 Ακόμη, η «συλλογική επιβολή», έμμεσα είναι η ανάληψη διεθνούς 

πρωτοβουλίας, ορίζεται από τον Paul Diehl ως «Μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική 

επιχείρηση που έχει ως σκοπό την προστασία των θυμάτων από διεθνείς επιθέσεις 

                                                           
111 Tetsuo Ito, UN Authorised Use of Force: Recent Changes in UN Practice, Oslo, Institutt for 

Forsvarsstudier, 1995, σελ.8 
112 Wider Peacekeeping, Army Field Manual, UpAvon British Army Headquarters Doctrine and 

Training, (third draft), σελ. 25 
113 Ruggie Gerrard  John, ‘ The UN and the Collective Use of Force Whither or Whether’, in Michael 

Pugh, The UN Peace and Force, London, Frank Cass,1997, σελ.5 
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και την αποκατάσταση της ειρήνης, με την ήττα των δυνάμεων που επιτίθενται. 

Τέτοιες επιχειρήσεις ήταν της Κορέας στη δεκαετία 1950 και του Κουβέιτ το 1991114.  

 Η επιβολή της ειρήνης αν υιοθετηθεί κυριολεκτικά, απαιτεί μια σαφή αντίληψη 

του νοήματος του όρου της ειρήνης. Απαιτεί ένα σαφές πλάνο δράσης που έχουν 

κατανοήσει και αποδεχτεί όλοι οι συμμετέχοντες στην ειρηνευτική αποστολή. Επίσης, 

αναρίθμητοι υλικοί πόροι και η αποφασιστικότητα για την επιτυχία της αποστολής 

από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είναι κύριας σημασίας. 

 Για μερικά άτομα ο όρος επιβολή της ειρήνης μπορεί απλά να σημαίνει ότι ο 

ΟΗΕ απλώς σκληραίνει τη στάση του. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα του βαθμού που 

σκληραίνει τη στάση του ο ΟΗΕ, με ποιον γίνεται πιο σκληρός, με τι μέσα και με τι 

αποτέλεσμα. Η έλλειψη εννοιολογικής σαφήνειας αναγνωρίστηκε από τον Shashi 

Tharoor, που σημειώνει ότι «Ο όρος επιβολή της ειρήνης εμφανίζεται να 

χρησιμοποιείται για να καλύψει την επιθυμία συμμετοχής σε έναν πόλεμο, χωρίς να 

χρειάζεται η λήψη δύσκολων πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων, που ένας 

πόλεμος απαιτεί».115 

 Στα γραπτά του Morphet, Evans και Goulding αντικατοπτρίζεται μερική από 

την σύγχυση που επικρατεί σχετικά με το όρο «επιβολή της ειρήνης». Το πιο 

σημαντικό είναι ότι υποδεικνύουν έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων που θεωρούν 

την διατήρηση της ειρήνης και την επιβολή της ειρήνης ως στοιχεία συνεχούς 

απαίτησης επιτήρησης. Δηλαδή, οι Κυανόκρανοι μπορούν μόνο με μια αναφορά στο 

Κεφάλαιο VII, να μεταμορφωθούν σε ένοπλες δυνάμεις, ικανές να διεξάγουν 

πόλεμο116. 

 Ο βαθμός στον οποίο αυτή η πεποίθηση έχει εισχωρήσει στα ανώτερα 

κλιμάκια του ΟΗΕ φαίνεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ανατέθηκαν στους 

Κυανόκρανους στη μετά του Ψυχρού Πολέμου εποχή, ιδιαίτερα στη περίπτωση της 

Σομαλίας και αργότερα στη Σιέρρα Λεόνε. Στη Σιέρρα Λεόνε η παραπομπή στο 

κεφάλαιο VII και οι αυστηροί κανόνες εμπλοκής ήταν επικίνδυνοι και χωρίς σημασία, 

αφού ο Revolutionary United Front (RUF) ήταν βαριά οπλισμένος και αριθμούσε 

                                                           
114  Diehl Paul, Forks in the Road: Policy Concerns for 21th Century Peacekeeping, σελ. 358 
115 Tharoor Shashi,’Should UN Peacekeeping “Go Back to Basics”‘Survival, Vol.37, No.4, 1995, σελ. 

60 
116 O ‘Neill Terence, Nickolas Reece, United Nations Peacekeeping in the Post- Cold War Era, (2005), 

Routledge, New York, σελ. 36 
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15.000 στρατιώτες ενώ οι Κυανόκρανοι ήταν 10.500 άτομα, ελαφρά οπλισμένοι και 

ασυντόνιστοι117. 

 Όπως οι μεγάλες δυνάμεις εργάστηκαν αρκετά πιο κοντά κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, έγινε πιο εύκολο διαδικαστικά η υιοθέτηση λύσεων υπό το 

κεφάλαιο VII. Αυτή η πορεία προς μια πιο θετική εκδοχή της διατήρησης της ειρήνης 

συνδέθηκε με την έννοια της «ευρύτερης διατήρησης της ειρήνης» και σχετίζεται με τη 

δημιουργία μιας τρίτης κατηγορίας διεθνών επιχειρήσεων, που βρίσκεται κάπου 

ανάμεσα διατήρησης της ειρήνης και επιβολής μεγάλης δύναμης.  

 Οι επιχειρήσεις ευρύτερης διατήρησης της ειρήνης θεωρούνται ότι είναι πολύ 

πιθανό να λάβουν χώρα σε περιβάλλοντα μερικά ή όλα με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά όπως: πολυάριθμα μέλη που βρίσκονται σε διαμάχη, απείθαρχες 

φατρίες που δεν υπακούν στις δικές τους κυβερνητικές αρχές, αναποτελεσματική 

παύση του πυρός, η απουσία νόμου και τάξης, η ύπαρξη τοπικών στρατών της 

αντιπολίτευσης που είναι αντίθετες με τη δράση του ΟΗΕ στην περιοχή, την 

παρουσία και εμπλοκή μεγάλου αριθμού πολιτών και απροσδιόριστοι στόχοι και 

σκοποί118. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν σε περιπτώσεις 

εμφύλιων πολέμων ή εξεγέρσεων. Έτσι πρέπει να διαχωρίσουμε τις προσεγγίσεις 

των παραδοσιακών από τις νέου τύπου ειρηνευτικές αποστολές. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Boutros Ghali το 1992, όρισε την προληπτική 

διπλωματία ως «Τη δράση για τη πρόληψη των υφιστάμενων διαφορών από τη 

κλιμάκωση τους σε συγκρούσεις κα τον περιορισμό της εξάπλωσης των 

συγκρούσεων, όταν αυτές λαμβάνουν χώρα».119 Με αυτή του τη δήλωση ο Γενικός 

Γραμματέας εμφανίζεται να περιγράφει τις ενέργειες που προανέφερε ο προκάτοχος 

του Dag Hammarskjȍld, αν και τη δεδομένη περίοδο δεν υφίσταται ο Ψυχρός 

Πόλεμος που λειτουργούσε ως πρωταρχικός παράγοντας για αυτές τις ενέργειες. 

 Η έμφαση τώρα δίνεται στη διπλωματία και λιγότερο στη προληπτική. Ο 

Boutros Ghali περιγράφει την πιο αποτελεσματική χρήση της διπλωματίας ως το 

εργαλείο που είναι ικανό να αμβλύνει τις εντάσεις πριν αυτές κλιμακωθούν σε 

συγκρούσεις. Η προληπτική διπλωματία θα πρέπει να ασκείται από τη Γραμματεία, 

                                                           
117 Όπως παραπάνω 
118 Όπως παραπάνω, σελ 37 
119 Ghali Boutros, ‘An Agenda for Peace’, in Roberts and Kingsbury, United Nations, Divided World, 

σελ. 476 
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το Συμβούλιο Ασφαλείας, τη Γενική Συνέλευση ή από κάποιο τοπικό οργανισμό σε 

συνεργασία με τον ΟΗΕ. 

 Η προληπτική διπλωματία αναφέρεται στο φάσμα των μεθόδων που 

περιέχονται στο άρθρο 33 του Καταστατικού Χάρτη και ειδικότερα στη 

διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, έρευνα, συμβιβασμό, διαιτησία, δικαστικό 

διακανονισμό, προσφυγή σε περιφερειακά όργανα ή συμφωνίες, ή άλλα ειρηνικά 

μέσα τα οποία είναι αποτελεσματικά «πριν μια διαμάχη ξεπεράσει τα όρια και γίνει 

ένοπλη σύρραξη».120 Ο Evans αναφέρεται και στο διαχωρισμό της προληπτικής 

διπλωματίας σε «πρώιμη» και «ύστερη». Ως πρώιμη προληπτική διπλωματία εννοεί 

την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας μέσω των υπηρεσιών και της διαμεσολάβησης 

του ΟΗΕ. Η ύστερη προληπτική διπλωματία αναφέρεται στις προσπάθειες, πολλές 

φορές του Γενικού Γραμματέα, να πείσει τα αντιμαχόμενα μέρη να συμβιβαστούν 

όταν η εμπόλεμη εμπλοκή είναι επικείμενη121. 

 Η αποστολή στρατευμάτων σε τέτοιες καταστάσεις έχει ως σκοπό τη σύνδεση 

της προληπτικής διπλωματίας με τη «προληπτική παράταξη». Η προληπτική 

παράταξη έχει οριστεί ως: «Η απασχόληση του στρατού ή της αστυνομίας και 

πιθανόν πολιτικού προσωπικού, με τη πρόθεση της αποτροπής μιας διένεξης ή σε 

κάποιες περιπτώσεις αναδυόμενων απειλών, να κλιμακωθούν σε ένοπλη 

σύγκρουση».122 Τέτοιες επιχειρήσεις προσωπικού του ΟΗΕ, μπορούν να 

αναπτυχθούν στη μια μεριά των συνόρων μόνο κατόπιν αίτησης από το κράτος που 

αντιμετωπίζει απειλή, ή και στις δύο πλευρές των συνόρων μετά από αίτηση και των 

δύο πλευρών. 

 Μετά το 1990 οι ειρηνευτικές αποστολές συμπεριλαμβάνουν μια εντυπωσιακά 

ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων. Σε αυτές τις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται η 

παρακολούθηση, ακόμη και η διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών. 

 Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αυξανόμενη ικανότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο να συμφωνήσει σχετικά με 

την ανάληψη δράσης όταν προκύπτει μια κρίση. Σε αντιδιαστολή με την εποχή του 

Ψυχρού Πολέμου το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι σε μεγάλο βαθμό απελευθερωμένο 
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από τον ιδεολογικό παρεμποδισμό και σε πιο ισχυρή θέση να διενεργεί περισσότερες 

επιχειρήσεις. Τα ευρωπαϊκά κράτη, επίσης, βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση να 

υποστηρίζουν ειρηνευτικές αποστολές, με περισσότερους υλικούς πόρους 

διαθέσιμους σε αυτές, που προέκυψαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

 Υπήρχε, κατά τη δεκαετία του 1990, η αυξανόμενη αισιοδοξία ότι ο ΟΗΕ θα 

μπορούσε να διαδραματίσει πιο κεντρικό ρόλο στη διεθνή ασφάλεια, στην αποτροπή 

των αψιμαχιών, στην υποστήριξη και ανάπτυξη της δημοκρατίας και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο ΟΗΕ σταδιακά βρέθηκε να αντιμετωπίζει σε αυξητικό 

ρυθμό καταστάσεις όπου τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καλλιέργησαν τη πεποίθηση 

στο κοινό ότι θα επέμβει για να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το φαινόμενο αποτέλεσε 

πραγματικότητα σε έναν αριθμό ανθρωπιστικών κρίσεων, όπου η αστάθεια 

υπονόμευε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Υπήρχε επίσης, η προσδοκία ότι οι 

ειρηνευτικές αποστολές θα έπρεπε να καλύπτονται με περισσότερους πόρους, αλλά 

να κατέχουν και μεγαλύτερη εξουσία. Με τα στρατηγικά συμφέροντα των 

υπερδυνάμεων να μην υφίστανται ως εμπόδιο στην ανάληψη συλλογικής δράσης, 

όλα φαίνονταν πιθανά, όπως και έγινε στις ύστερες ειρηνευτικές αποστολές. 

 

4.6. Οι συνέπειες της αλλαγής στις αποστολές Διατήρησης της 

Ειρήνης (peacekeeping) 

 Η μείωση της αντιπαλότητας των υπερδυνάμεων μαζί με τη μεταβαλλόμενη 

φύση των ειρηνευτικών αποστολών, έχει προκαλέσει δυσκολίες στον ΟΗΕ για την 

πραγματοποίηση των αποστολών. Η προηγούμενη εμπειρία έχει επηρεάσει τη 

διεξαγωγή των ειρηνευτικών αποστολών στην μετά του Ψυχρού Πολέμου εποχή. Η 

απόδειξη για αυτό υφίσταται στο ότι ο ΟΗΕ είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ενεργός. Ο 

ΟΗΕ χρησιμοποίησε μια ευρεία κλίμακα επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές στην 

πρώιμη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο εποχή. 

 Συχνά η επέμβαση του ΟΗΕ οφειλόταν στην απόκριση του στα διεθνή Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά οι πολλές ειρηνευτικές αποστολές οφείλονται και στις 

αιτήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έδειξε ενδιαφέρον σε 
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διαφορετικές συγκρούσεις (π.χ. οι ΗΠΑ για την Αϊτή, η Γαλλία για την Ρουάντα, η 

Αυστραλία για το Ανατολικό Τιμόρ, η Ιταλία για την Αλβανία).  

 Η απαίτηση από τον ΟΗΕ να επέμβει στο αντίκρισμα μιας κρίσης, ίσως να μην 

είναι η κατάλληλη λογική για την εμπλοκή σε συγκρούσεις, που τα εμπλεκόμενα μέρη 

δεν έχουν συμφωνήσει  για την παρέμβαση του ΟΗΕ, και στις οποίες τα 

ανθρωπιστικά κίνητρα είναι κυρίαρχα. Σε αυτές τις προσεγγίσεις αγνοήθηκε τι είναι 

πιθανό, και το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί από τους Κυανόκρανους σε τέτοιες 

διαμάχες. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάληψη του ρίσκου για μια μη επιτυχημένη 

παρέμβαση. 

 Το 2000 στην Έκθεση Brahimi, η οποία ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα 

Kofi Annan, εξετάστηκαν οι προσεγγίσεις και πρακτικές της διατήρησης της ειρήνης 

(peacekeeping) και προτείνεται μια σειρά από συστάσεις. Η απόφαση για την 

πραγματοποίηση μιας τέτοιας έκθεσης δημιουργήθηκε από τη βασική ανησυχία ότι 

ένας αριθμός ειρηνευτικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 

1990, απέτυχαν.  

 Ανάμεσα στη κριτική που δέχονται οι ειρηνευτικές αποστολές υπάρχουν οι 

ισχυρισμοί, ότι η παρουσία των Κυανοκράνων του ΟΗΕ μπορεί ακόμη και να 

επιμήκυνε τις αψιμαχίες, και να οδήγησε σε περισσότερη βία. Κάποιες επιθέσεις 

μπορεί να στόχευαν τους Κυανόκρανους που υπηρετούσαν στο πεδίο. 

  Οι καταστροφές στη Σομαλία και στη Ρουάντα ακολουθήθηκαν από περαιτέρω 

προβλήματα στη Σιέρα Λεόνε, εγείροντας ερωτήματα αν ο ΟΗΕ έχει προσλάβει κάτι 

από την προηγούμενη εμπειρία του στο πεδίο. Οι απαιτήσεις από τον ΟΗΕ και τα 

μέλη του έχουν αυξηθεί από την παγκόσμια κοινότητα. Οι ειρηνευτικές αποστολές 

αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διατήρηση της ειρήνης και παρά τα λάθη και 

τις παραλείψεις που έχουν σημειωθεί, έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές. Σύμφωνα με 

την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ έχουν πραγματοποιηθεί 71 ειρηνευτικές αποστολές 

και 16 είναι ακόμη ενεργές σε διάφορα σημεία του πλανήτη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Η ιστορία της ανθρωπότητας συνιστάται σε μια διαδοχή ειρηνικών περιόδων 

και πολεμικών συγκρούσεων. Αν και πολλές φορές έχουν εκφραστεί ελπίδες για την 

ολοκληρωτική παύση των πολέμων, δυστυχώς αυτές δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. 

Όσο θα υπάρχουν κράτη που θα έχουν συμφέροντα και ανταγωνισμούς να 

υπερβούν, η πιθανότητα σύγκρουσης δεν θα απομακρυνθεί απόλυτα.  

Παράλληλα, όταν τα κράτη αποδυναμώνονται ή αμφισβητούνται, δημιουργείται 

πρόσφορο έδαφος για εμφύλιες διαμάχες ή πολέμους μεταξύ εθνοτήτων. Συνεπώς, η 

λύση για την αποτροπή των συγκρούσεων πρέπει να στοχεύει στις αιτίες 

δημιουργίας τους που είναι η αδικία, η έλλειψη δημοκρατίας και οι ανισότητες. Είναι 

προφανές, ότι η αναστολή των γενεσιουργών αιτιών των συγκρούσεων λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα από την καταστολή της ένοπλης σύγκρουσης. 

Στην ευρύτερη περιοχή, η περίπτωση της Συρίας αποτελεί μια σύνθετη 

υπόθεση που έχουν εμπλακεί κράτη, οργανώσεις της περιοχής, αλλά και εκτός 

αυτής. Δεν αποτελεί αμιγώς μια εσωτερική, αδελφοκτόνο υπόθεση και εμπεριέχει το 

κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στις γειτονικές χώρες, την εξέλιξη της σε θρησκευτική 

διαμάχη (σουνίτες - σιίτες) και τον κατακερματισμό της χώρας.  

Ο εμφύλιος πόλεμος της Συρία διαρκεί περισσότερο από πέντε χρόνια. H 

κοινή γνώμη, τάσσεται υπέρ μιας επέμβασης του ΟΗΕ, στη Συρία, όμως το 

Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελείται από κράτη, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων τους. Ωστόσο απομένει εάν ο ΟΗΕ αναλάβει στο πλαίσιο της 

Ευθύνης για Προστασία, μια ισχυρή απόφαση δράσης, και αν τα αντίπαλα 

στρατόπεδα είναι διατεθειμένα να προβούν σε μια συμφωνία τερματίζοντας έτσι μια 

κατάσταση που προκαλεί αστάθεια τόσο για τη χώρα, όσο και για την ευρύτερη 

περιφέρεια.  

Ο ΟΗΕ μετά από 71 χρόνια δράσης δεν «απάλλαξε την ανθρωπότητα από την 

μάστιγα του πολέμου», όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του Χάρτη. Ωστόσο, από 

την έναρξη των δραστηριοτήτων του δεν ξέσπασε κάποιος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
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καθώς στη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, που η απειλή ήταν πιο εμφανής, οι δύο 

υπερδυνάμεις επέδειξαν αυτοσυγκράτηση. 

Οι ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ έχουν αναδειχθεί σε πολύτιμο εργαλείο 

για τη Διατήρηση της Ειρήνης, και αν και δεν προβλέφθηκαν στον Καταστατικό 

Χάρτη, αποτέλεσαν μια καινοτομία της οποίας οι δράσεις έσωσαν πολύτιμες 

ανθρώπινες ζωές. Οι ειρηνευτικές αποστολές εξελίχθηκαν από αποστολές 

παρατήρησης της Διατήρησης της Ειρήνης σε αποστολές Επιβολής της Ειρήνης και 

από την απαραίτητη συναίνεση των μερών μιας σύγκρουσης, σε μη απαραίτητη. Οι 

σύνθετες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι ειρηνευτικές αποστολές 

αναδεικνύουν τις εγγενείς αλλαγές στις κρίσεις. Ενώ στις παραδοσιακές ειρηνευτικές 

αποστολές ως αντικείμενο αποτελούσαν οι διακρατικές συγκρούσεις, στις δεύτερης 

και τρίτης γενιάς αποστολές συμπεριλαμβάνονται οι εμφύλιοι πόλεμοι, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η έλλειψη δημοκρατίας κλπ.  

 Κρίσεις θα συνεχίσουν να προκύπτουν και τον 21ο αιώνα. Οι κρίσεις είναι 

πολύ πιθανό να αλλάξουν μορφή καθώς το φυσικό περιβάλλον συνεχώς 

υποβαθμίζεται, οι περιβαλλοντικές καταστροφές αυξάνονται σε αριθμό και ένταση, οι 

φυσικοί πόροι εξαντλούνται, η οικονομία βρίσκεται σε ευαίσθητη κατάσταση κλπ. Όλα 

αυτά σταδιακά θα οδηγήσουν στην επέκταση της δράσης, αλλά και στην αναβάθμιση 

του ρόλου του Συμβουλίου Ασφαλείας και συνεπώς της εμπλοκής των ειρηνευτικών 

σωμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τα πρότυπα συμπεριφοράς των κυανοκράνων του ΟΗΕ 

Οι δέκα κανόνες συμπεριφοράς για τους Κυανόκρανους123 

Από το 1988 ο ΟΗΕ έχει καθιερώσει και παρέχει τον οδηγό συμπεριφοράς για 

το ένστολο προσωπικό του. Ο οδηγός αυτός ονομάζεται Κώδικας Προσωπικής 

Συμπεριφοράς των Κυανοκράνων και απαρτίζεται από δέκα κανόνες.  

Αυτοί είναι: 

1. Να ντύνεσαι, να σκέφτεσαι, να μιλάς, να πράττεις και να συμπεριφέρεσαι με 

τον τρόπο που αρμόζει στην αξιοπρέπεια που αρμόζει σε έναν πειθαρχημένο, 

προστατευτικό, συνετό, ώριμο, σεβαστό και αξιόπιστο στρατιώτη, επιδεικνύοντας το 

μεγαλύτερο βαθμό ακεραιότητας και αμεροληψίας. Να είσαι περήφανος για τη 

εργασία σου ως εργαζόμενος για τη διατήρηση της ειρήνης και να μην κάνεις κακή 

χρήση ή κατάχρηση της εξουσίας που σου έχει δοθεί. 

2. Να σέβεσαι τους νόμους της χώρας υποδοχής, την τοπική κουλτούρα, 

παραδόσεις, έθιμα και πρακτικές. 

3. Να αντιμετωπίζεις τους κατοίκους της χώρας υποδοχής με σεβασμό, 

ευγένεια και λεπτότητα. Είσαι εκεί ως φιλοξενούμενος που παρέχει τη βοήθεια του, 

κάνοντας αυτό το έργο θα σε καλωσορίσουν με θαυμασμό. Να μην ζητάς, ούτε να 

δέχεσαι οποιαδήποτε υλική ανταμοιβή, προνόμιο ή δώρο. 

4. Να μη επιδοθείς σε ανήθικες πράξεις σεξουαλικής, σωματικής ή 

ψυχολογικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης του τοπικού πληθυσμού ή του 

προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως γυναικών και παιδιών. 

5. Να σέβεσαι και να προστατεύσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 

ατόμων. Να υποστηρίζεις και να βοηθάς τους εξασθενημένους, ανάπηρους, 

άρρωστους και αδύναμους. Να μην φέρεσαι με εκδικητική μανία ή με δόλο, ιδίως 

όταν πρόκειται για φυλακισμένους, κρατουμένους ή άτομα που έχουν ανατεθεί στην 

επίβλεψη σου. 

6. Φρόντισε σωστά και κράτησε λογαριασμό για όλους τους χρηματικού 

πόρους, οχήματα, εξοπλισμό των Ηνωμένων Εθνών και των ιδιοκτησιών που σου 
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έχουν ανατεθεί και να μην εμπορευτείς ή ανταλλάξεις αυτά τα στοιχεία για δικό σου 

προσωπικό όφελος. 

7. Δείξε στρατιωτική αβρότητα και να σχολιάζεις θετικά όλα τα μέλη της 

αποστολής, συμπεριλαμβανομένων και τα άλλα σώματα των Ηνωμένων Εθνών 

ανεξάρτητα από το σύστημα ηθικών αξιών, φύλο, βαθμό ή καταγωγή. 

8. Να σέβεσαι και να διατηρείς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 

χλωρίδας και πανίδας της χώρας υποδοχής. 

9. Να μην καταναλώνεις υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και να μην λαμβάνεις ή 

διακινείς ναρκωτικές ουσίες. 

10. Να ασκείς το μεγαλύτερο βαθμό εχεμύθειας όταν χειρίζεσαι εμπιστευτικές 

πληροφορίες ή θέματα της επίσημης αποστολής τα οποία μπορεί να θέσουν ζωές σε 

κίνδυνο ή να αμαυρώσουν της εικόνα των Ηνωμένων Εθνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Τα Κεφάλαια V, VI και VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών124 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Συμβούλιο Ασφαλείας Σύνθεση 

Άρθρο 23 

1. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποτελείται από δεκαπέντε Μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών. Η Δημοκρατία της Κίνας, η Γαλλία, η Ένωση Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και 

Βόρειας Ιρλανδίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι μόνιμα μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει δέκα άλλα Μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη πρώτα τη συμβολή των Μελών των Ηνωμένων Εθνών στη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και στους άλλους σκοπούς του 

Οργανισμού, καθώς και τη δίκαιη κατανομή από άποψη γεωγραφικής θέσης. 

2. Τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα εκλέγονται για διάστημα 

δύο ετών. Κατά την πρώτη, μετά την αύξηση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας 

από έντεκα σε δεκαπέντε, εκλογή των μη μονίμων μελών, δύο από τα τέσσερα 

επιπλέον μέλη θα εκλεγούν για διάστημα ενός χρόνου. Τα μέλη που αποχωρούν δε 

θα έχουν δικαίωμα να ξαναεκλέγονται αμέσως. 

3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έχει έναν αντιπρόσωπο στο 

Συμβούλιο. 

Καθήκοντα και Εξουσίες 

Άρθρο 24 

1. Για να εξασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική δράση των Ηνωμένων 

Εθνών, τα Μέλη τους αναθέτουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας την κύρια ευθύνη για τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και συμφωνούν ότι, κατά την εκτέλεση 
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των καθηκόντων του που απορρέουν από αυτή την ευθύνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας 

ενεργεί εξ ονόματός τους. 

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αυτών το Συμβούλιο Ασφαλείας θα 

ενεργεί σύμφωνα με τους Σκοπούς και τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Οι ειδικές 

εξουσίες που παραχωρούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την εκτέλεση των 

καθηκόντων αυτών καθορίζονται στα Κεφάλαια 6, 7, 8 και 12. 

3. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για μελέτη 

ετήσιες και, αν χρειάζεται, και ειδικές εκθέσεις. 

Άρθρο 25 

Τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφωνούν να αποδέχονται και να εκτελούν 

τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν το Χάρτη. 

Άρθρο 26 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, προκειμένου να βοηθήσει στην επικράτηση και στη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με τη διάθεση για εξοπλισμούς όσο 

το δυνατόν λιγότερων από τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του κόσμου, 

επιφορτίζεται να καταρτίζει, με τη βοήθεια της Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου 

που αναφέρεται στο Άρθρο 47, σχέδια που θα υποβάλλονται στα Μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών, για την καθιέρωση ενός συστήματος που θα ρυθμίζει τους 

εξοπλισμούς. 

Ψηφοφορία 

Άρθρο 27 

1. Κάθε Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έχει μία ψήφο. 

2. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για ζητήματα διαδικασίας θα 

παίρνονται με σύμφωνη ψήφο εννέα μελών. 

3. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για όλα τα άλλα ζητήματα θα 

παίρνονται με σύμφωνες ψήφους εννέα μελών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και 

οι σύμφωνες ψήφοι όλων των μονίμων μελών, με την επιφύλαξη ότι, σε αποφάσεις 

σχετικές με το Κεφάλαιο 6 και την παράγραφο 3 του Άρθρου 52, ο διάδικος σε μια 

διένεξη θα απέχει από την ψηφοφορία. 
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Διαδικασία 

Άρθρο 28 

1. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα είναι έτσι οργανωμένο, ώστε να λειτουργεί 

συνεχώς. Γι αυτόν το σκοπό, κάθε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα 

αντιπροσωπεύεται πάντοτε στην έδρα του Οργανισμού. 

2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πραγματοποιεί περιοδικές συνελεύσεις, στις 

οποίες καθένα από τα μέλη του θα μπορεί, αν το επιθυμεί, να αντιπροσωπεύεται από 

ένα μέλος της κυβερνήσεως ή από κάποιον άλλον ειδικά ορισμένο αντιπρόσωπο. 

3. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να συνεδριάζει σε άλλους τόπους, εκτός 

από την έδρα του Οργανισμού, εφόσον αυτό, κατά την κρίση του, θα διευκολύνει το 

έργο του. 

Άρθρο 29 

Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να συγκροτεί τα βοηθητικά όργανα που θα 

έκρινε αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 30 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα καταρτίσει τον εσωτερικό του κανονισμό, στον 

οποίο θα ορίζεται και ο τρόπος εκλογής του Προέδρου του. 

Άρθρο 31 

Κάθε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας μπορεί να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συζήτηση κάθε θέματος 

που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όσες φορές αυτό το τελευταίο κρίνει 

ότι τα συμφέροντα αυτού του Μέλους θίγονται ιδιαίτερα. 

Άρθρο 32 

Κάθε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας ή κάθε κράτος που δεν είναι Μέλος των Ηνωμένων Εθνών, εφόσον είναι 

διάδικος σε διαφορά που εξετάζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, θα καλείται να 

μετάσχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συζητήσεις τις σχετικές με αυτήν τη διαφορά. 
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Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα καθορίζει τους όρους που θα κρίνει δίκαιο να θέτει κάθε 

φορά για τη συμμετοχή ενός κράτους που δεν είναι Μέλος των Ηνωμένων Εθνών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Ειρηνική Διευθέτηση Διαφορών 

Άρθρο 33 

1. Σε κάθε διαφορά που η παράτασή της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 

προσπαθούν πρώτα από όλα να λύσουν τη διαφορά τους με διαπραγματεύσεις, 

έρευνα, μεσολάβηση, συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, προσφυγή σε 

τοπικούς οργανισμούς ή συμφωνίες ή με άλλα ειρηνικά μέσα της εκλογής τους. 

2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, όταν το κρίνει αναγκαίο, θα ζητά από τους 

διαδίκους να λύνουν τη διαφορά τους με τέτοια μέσα. 

Άρθρο 34 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να ερευνά κάθε διένεξη ή κάθε κατάσταση 

που θα ήταν δυνατό να οδηγήσει σε διεθνείς προστριβές ή να δημιουργήσει διένεξη, 

με σκοπό να διαπιστώνει αν η παράταση αυτής της διένεξης ή αυτής της κατάστασης 

είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Άρθρο 35 

1. Κάθε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να επιστήσει την προσοχή του 

Συμβουλίου Ασφαλείας ή της Γενικής Συνελεύσεως σε διαφορές ή σε καταστάσεις 

σαν κι αυτές που αναφέρονται στο Άρθρο 34. 

2. Ένα κράτος που δεν είναι Μέλος των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να 

επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας ή της Γενικής Συνελεύσεως σε 

μια διαφορά στην οποία το κράτος αυτό είναι ενδιαφερόμενο μέρος, με τον όρο ότι θα 

αποδεχτεί προκαταβολικά, για ότι αφορά αυτή τη διαφορά, τις υποχρεώσεις για 

ειρηνικό διακανονισμό που προβλέπονται από αυτόν το Χάρτη. 
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3. Οι ενέργειες της Γενικής Συνελεύσεως, σχετικά με ζητήματα που της 

υποδεικνύονται σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θα καθορίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Άρθρων 11 και 12. 

Άρθρο 36 

1. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο μιας διαφοράς του 

είδους που αναφέρεται στο Άρθρο 33 ή μιας τέτοιας κατάστασης, να συστήνει τις 

κατάλληλες ενέργειες ή μεθόδους διακανονισμού. 

2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις 

διαδικασίες που έχουν ήδη υιοθετηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη ρύθμιση της 

διαφοράς.  

3. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, όταν κάνει συστάσεις σύμφωνα μí αυτό το Άρθρο 

θα πρέπει, επίσης να λαβαίνει υπόψη του ότι οι νομικές διαφορές θα πρέπει, κατά 

γενικό κανόνα, να υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Διεθνές 

Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Δικαστηρίου. 

Άρθρο 37 

1. Αν οι διάδικοι σε μια διαφορά σαν αυτή που αναφέρεται στο Άρθρο 33 δεν 

κατορθώσουν να επιτύχουν διακανονισμό της με τα μέσα που υποδεικνύονται σí 

αυτό το Άρθρο πρέπει, να την υποβάλουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 

2. Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι η παράταση αυτής της διαφοράς είναι 

πράγματι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, θα αποφασίζει αν θα αναλάβει δράση σύμφωνα με το Άρθρο 36 ή αν θα 

συστήσει όρους διακανονισμού που αυτό θα κρίνει κατάλληλους. 

Άρθρο 38 

Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των Άρθρων 33 ως 37, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας μπορεί, αν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια διαφορά το ζητούν, να 

κάνει συστάσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, αποβλέποντας στον ειρηνικό διακανονισμό 

της διαφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως της 

Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων 

Άρθρο 39 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την ειρήνη, 

διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια και θα κάνει συστάσεις ή θα αποφασίζει 

ποια μέτρα θα λαμβάνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 41 και 42, για να διατηρηθεί ή να 

αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. 

Άρθρο 40 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, για να εμποδίσει επιδείνωση της καταστάσεως, 

μπορεί, πριν να κάνει τις συστάσεις ή πριν να αποφασίσει για τα μέτρα που 

προβλέπονται από το Άρθρο 39, να καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμορφωθούν 

με τα προσωρινά μέτρα που αυτό κρίνει αναγκαία ή επιθυμητά. Αυτά τα προσωρινά 

μέτρα δε θα βλάπτουν σε τίποτε τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις ή τη θέση των 

ενδιαφερόμενων μερών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα σημειώνει την παράλειψη 

κράτους να συμμορφωθεί με αυτά τα προσωρινά μέτρα. 

Άρθρο 41 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει ποια μέτρα  που δε 

συνεπάγονται τη χρησιμοποίηση ένοπλης δύναμης - θα λαμβάνονται για να 

εξασφαλίζουν την εκτέλεση των αποφάσεών του, και μπορεί να καλεί τα Μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

πλήρη ή μερική διακοπή των οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, 

θαλάσσιων, εναέριων, συγκοινωνιών, των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών, 

ραδιοφωνικών και άλλων μέσων επικοινωνίας, καθώς και τη διακοπή διπλωματικών 

σχέσεων. 

Άρθρο 42 

Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι τα μέτρα που προβλέπονται από το 

Άρθρο 41 θα ήταν ανεπαρκή ή ότι έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή, μπορεί να 

προχωρήσει με αεροπορικές, θαλάσσιες ή χερσαίες δυνάμεις στην ανάληψη της 
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δράσης που θα ήταν αναγκαία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς 

ασφάλειας και ειρήνης. Αυτή η δράση θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατιωτικές 

επιδείξεις, αποκλεισμό και άλλες επιχειρήσεις αεροπορικών, θαλάσσιων ή χερσαίων 

δυνάμεων των Μελών των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 43 

1. Όλα τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να συμβάλουν στη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αναλαμβάνουν να θέτουν στη 

διάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όποτε το ζητήσει και σύμφωνα με τους όρους 

ειδικής συμφωνίας ή συμφωνιών, τις ένοπλες δυνάμεις, τη βοήθεια και τις 

διευκολύνσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και το δικαίωμα διελεύσεως, που θα 

είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. 

2. Αυτή η συμφωνία ή οι συμφωνίες θα καθορίζουν τον αριθμό και τη μορφή 

των στρατιωτικών δυνάμεων, το βαθμό ετοιμότητάς τους και τη γενική τους 

εγκατάσταση, καθώς και τη φύση των διευκολύνσεων και της βοήθειας που θα 

χορηγούνται. 

3. Για τη συμφωνία ή τις συμφωνίες θα γίνουν διαπραγματεύσεις το 

συντομότερο δυνατό, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι συμφωνίες θα 

γίνονται μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Μελών ή μεταξύ του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και ομάδων Μελών, και θα πρέπει να επικυρώνονται από τα κράτη που 

τις υπογράφουν, σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες του κάθε κράτους. 

Άρθρο 44 

Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει βία, θα 

είναι υποχρεωμένο, πριν ζητήσει από ένα Μέλος που δεν αντιπροσωπεύεται σí αυτό 

να του προμηθεύσει ένοπλες δυνάμεις, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει σύμφωνα με το Άρθρο 43, να καλεί αυτό το Μέλος να μετάσχει, αν το 

επιθυμεί, στη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν τη 

χρησιμοποίηση των τμημάτων των ένοπλων δυνάμεων αυτού του μέλους. 

Άρθρο 45 

Για να δώσουν στα Ηνωμένα Έθνη τη δυνατότητα να παίρνουν επειγόντως 

στρατιωτικά μέτρα, τα Μέλη πρέπει να διατηρούν αμέσως διαθέσιμα τμήματα εθνικής 
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αεροπορίας για συνδυασμένη διεθνή εξαναγκαστική δράση. Η δύναμη και ο βαθμός 

ετοιμότητας αυτών των τμημάτων θα ορίζονται και τα σχέδια για τη συνδυασμένη 

δράση θα καταστρώνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη βοήθεια της 

Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου, μέσα στα όρια που θα προβλέπονται από τη 

συμφωνία ή τις συμφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43. 

Άρθρο 46 

Τα σχέδια για τη χρησιμοποίηση ένοπλης δύναμης θα καταρτίζονται από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη βοήθεια της Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου. 

Άρθρο 47 

1. Θα συγκροτηθεί μια Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου, για να συμβουλεύει 

και να βοηθά το Συμβούλιο Ασφαλείας σε όλα τα θέματα που αφορούν τις 

στρατιωτικές ανάγκες που θα έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τη χρησιμοποίηση και τη διοίκηση των δυνάμεων 

που βρίσκονται στη διάθεσή του, τη ρύθμιση των εξοπλισμών και τον ενδεχόμενο 

αφοπλισμό. 

2. Η Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου θα αποτελείται από τους Αρχηγούς 

των Επιτελείων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους. 

Θα καλεί οποιοδήποτε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών που δεν αντιπροσωπεύεται 

μόνιμα στην Επιτροπή να συνεργαστεί μαζί της, όταν η αποτελεσματική εκπλήρωση 

των καθηκόντων της απαιτεί τη συμμετοχή αυτού του Μέλους στις εργασίες της. 

3.  Η Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου θα είναι υπεύθυνη, υπό την εξουσία 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, για τη στρατηγική καθοδήγηση όλων των ένοπλων 

δυνάμεων που θα έχουν τεθεί στη διάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέματα που 

αναφέρονται στη διοίκηση αυτών των δυνάμεων θα ρυθμιστούν αργότερα. Η 

Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου, με την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και ύστερα από συνεννόηση με τους αρμόδιους τοπικούς οργανισμούς, 

μπορεί να ιδρύει τοπικές υποεπιτροπές. 

Άρθρο 48 

1. Η δράση που απαιτείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας που αφορούν τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας θα 
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αναλαμβάνεται από όλα τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή από μερικά από αυτά, 

όπως θα ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

2. Οι αποφάσεις αυτές θα εκτελούνται από τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

απευθείας και μέσον ενεργειών τους στις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις στις οποίες 

είναι Μέλη. 

Άρθρο 49 

Τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα συνεργάζονται βοηθώντας το ένα το άλλο 

στην εκτέλεση των μέτρων που αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Άρθρο 50 

Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας πάρει προληπτικά ή εξαναγκαστικά μέτρα 

εναντίον οποιουδήποτε κράτους, κάθε άλλο κράτος ñ είτε είναι Μέλος των Ηνωμένων 

Εθνών είτε όχι ñ που κρίνει ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων του δημιουργεί ειδικά 

οικονομικά προβλήματα, θα έχει το δικαίωμα να συμβουλεύεται το Συμβούλιο 

Ασφαλείας σχετικά με τη λύση αυτών των προβλημάτων. 

Άρθρο 51 

Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα εμποδίζει το φυσικό δικαίωμα της 

ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας, σε περίπτωση που ένα Μέλος των 

Ηνωμένων Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγμή που το Συμβούλιο 

Ασφαλείας θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια. Τα μέτρα που θα παίρνουν τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών κατά την 

άσκηση αυτού του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας θα ανακοινώνονται αμέσως στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας, και σε καμία περίπτωση δε θα θίγουν την εξουσία και την 

υποχρέωση που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν το Χάρτη, να 

αναλαμβάνει οποτεδήποτε τη δράση που κρίνει αναγκαία για τη διατήρηση ή για την 

αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Λίστα Ειρηνευτικών Αποστολών ΟΗΕ 1948- 2016125 

 

Ακρωνύμιο Όνομα Αποστολής Έναρξη Λήξη 

UNTSO United Nations Truce Supervision 

Organization 

Μάιος 1948 Σε εξέλιξη 

UNMOGIP United Nations Military Observer 

Group in India and Pakistan 

Ιανουάριος 1946 Σε εξέλιξη 

UNEF I First United Nations Emergency Force Νοέμβριος 1956 Ιούνιος 1967 

UNOGIL United Nations Observation Group in 

Lebanon 

Ιούνιος 1958 Δεκέμβριος 

1958 

ONUC United Nations Operation in the Congo Ιούλιος 1960 Ιούνιος 1964 

UNSF United Nations Security Force in West 

New Guinea 

Οκτώβριος 1962 Απρίλιος 1963 

UNYOM United Nations Yemen Observation 

Mission 

Ιούλιος 1963 Σεπτέμβριος 

1964 

UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in 

Cyprus 

Μάρτιος 1964 Σε εξέλιξη 

DOMREP Mission of the Representative of the 

Secretary-General in the Dominican 

Republic 

Μάιος 1965 Οκτώβριος 

1966 

UNIPOM United Nations India-Pakistan 

Observation Mission 

Σεπτέμβριος 

1965 

Μάρτιος 1966 

UNEF II Second United Nations Emergency 

Force 

Οκτώβριος 1973 Ιούλιος 1979 

UNDOF United Nations Disengagement 

Observer Force 

Ιούνιος 1974 Σε εξέλιξη 

UNIFIL United Nations Interim Force in 

Lebanon 

 

Μάρτιος 1978 Σε εξέλιξη 

                                                           
125 http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf 
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UNGOMAP United Nations Good Offices Mission 

in Afghanistan and Pakistan 

Μάιος 1988 Μάρτιος 1990 

UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military 

Observer Group 

Αύγουστος 1988 Φεβρουάριος 

1991 

UNAVEM I United Nations Angola Verification 

Mission I 

Ιανουάριος 1989 Ιούνιος 1991 

UNTAG United Nations Transition Assistance 

Group 

Απρίλιος 1989 Μάρτιος 1990 

ONUCA United Nations Observer Group in 

Central America 

Νοέμβριος 1989 Ιανουάριος 

1992 

UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait 

Observation Mission 

Απρίλιος 1991 Οκτώβριος 

2003 

MINURSO United Nations Mission for the 

Referendum in Western Sahara 

Απρίλιος 1991 Σε εξέλιξη 

UNAVEM II United Nations Angola Verification 

Mission II 

Ιούνιος 1991 Φεβρουάριος 

1995 

ONUSAL United Nations Observer Mission in El 

Salvador 

Ιούλιος 1991 Απρίλιος 1995 

UNAMIC United Nations Advance Mission in 

Cambodia 

Οκτώβριος 1991 Μάρτιος 1992 

UNPROFOR United Nations Protection Force Φεβρουάριος 

1992 

Μάρτιος 1995 

UNTAC United Nations Transitional Authority in 

Cambodia 

Μάρτιος 1992 Σεπτέμβριος 

1993 

UNOSOM I United Nations Operation in Somalia I Απρίλιος 1992 Μάριος 1993 

ONUMOZ United Nations Operation in 

Mozambique 

Δεκέμβριος 1992 Δεκέμβριος 

1994 

UNOSOM II United Nations Operation in Somalia II Μάρτιος 1993 Μάρτιος 1995 

UNOMUR United Nations Observer Mission 

Uganda-Rwanda 

Ιούνιος 1993 Σεπτέμβριος 

1994 

UNOMIG United Nations Observer Mission in 

Georgia 

 

Αύγουστος 1993 Ιούνιος 2009 
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UNOMIL United Nations Observer Mission in 

Liberia 

Σεπτέμβριος 

1993 

Σεπτέμβριος 

1997 

UNMIH United Nations Mission in Haiti Σεπτέμβριος 

1993 

Ιούνιος 1996 

UNAMIR United Nations Assistance Mission for 

Rwanda 

Οκτώβριος 1993 Μάρτιος 1996 

UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer 

Group 

Μάιος 1994 Ιούνιος 1994 

UNMOT United Nations Mission of Observers in 

Tajikistan 

Δεκέμβριος 1994 Μάιος 2000 

UNAVEM III United Nations Angola Verification 

Mission III 

Φεβρουάριος 

1995 

Ιούνιος 1997 

UNCRO United Nations Confidence 

Restoration Operation in Croatia 

Μάιος 1995 Ιανουάριος 

1996 

UNPREDEP United Nations Preventive Deployment 

Force 

Μάρτιος 1995 Φεβρουάριος 

1999 

UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and 

Herzegovina 

Δεκέμβριος 1995 Δεκάμβριος 

2002 

UNTAES United Nations Transitional 

Administration for Eastern Slavonia, 

Baranja and Western Sirmium 

Ιανουάριος 1996 Ιανουάριος 

1998 

UNMOP United Nations Mission of Observers in 

Prevlaka 

Ιανουάριος 1996 Δεκέμβριος 

2002 

UNSMIH United Nations Support Mission in 

Haiti 

Ιούλιος 1996 Ιούλιος 1997 

MINUGUA United Nations Verification Mission in 

Guatemala 

Ιανουάριος 1997 Μάιος 1997 

MONUA United Nations Observer Mission in 

Angola 

Ιούνιος 1997 Φεβρουάριος 

1999 

UNTMIH United Nations Transition Mission in 

Haiti 

Αύγουστος 1997 Δεκέμβριος 

1997 

MIPONUH United Nations Civilian Police Mission 

in Haiti 

Δεκέμβριος 1997 Μάρτιος 2000 
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UNCPSG UN Civilian Police Support Group Ιανουάριος 1998 Οκτώβριος 

1998 

MINURCA United Nations Mission in the Central 

African Republic 

Απρίλιος 1998 Φεβρουάριος 

2000 

UNOMSIL United Nations Observer Mission in 

Sierra Leone 

Ιούλιος 1998 Οκτώβριος 

1999 

UNMIK United Nations Interim Administration 

Mission in Kosovo 

Ιούνιος 1999 Σε εξέλιξη 

UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone Οκτώβριος 1999 Δεκέμβριος 

2005 

UNTAET United Nations Transitional 

Administration in East Timor 

Οκτώβριος 1999 Μάιος 2002 

MONUC United Nations Organization Mission in 

the Democratic Republic of the Congo 

Νοέμβριος 1999 Ιούνιος 2010 

UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and 

Eritrea 

Ιούλιος 2000 Ιούλιος 2008 

UNMISET United Nations Mission of Support in 

East Timor 

Μάιος 2002 Μάιος 2005 

UNMIL United Nations Mission in Liberia Σεπτέμβριος 

2003 

Σε εξέλιξη 

UNOCI United Nations Operation in Côte 

d’Ivoire 

Απρίλιος 2004 Σε εξέλιξη 

MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in 

Haiti 

Ιούνιος 2004 Σε εξέλιξη 

ONUB United Nations Operation in Burundi Ιούνιος 2004 Δεκέμβριος 

2006 

UNMIS United Nations Mission in the Sudan Μάρτιος 2005 Ιούλιος 2011 

UNMIT United Nations Integrated Mission in 

Timor-Leste 

Αύγουστος 2006 Δεκέμβριος 

2012 

UNAMID African Union-United Nations Hybrid 

Operation in Darfur 

Ιούλιος 2007 Σε εξέλιξη 

MINURCAT United Nations Mission in the Central 

African Republic and Chad 

Σεπτέμβριος 

2007 

Δεκέμβριος 

2010 
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MONUSCO United Nations Organization 

Stabilization Mission in the Democratic 

Republic of the Congo 

Ιούλιος 2010 Σε εξέλιξη 

UNISFA United Nations Organization Interim 

Security Force for Abyei 

Ιούλιος 2011 Σε εξέλιξη 

UNMISS United Nations Mission in the Republic 

of South Sudan 

Ιούλιος 2011 Σε εξέλιξη 

UNSMIS United Nations Supervision Mission in 

Syria 

Απρίλιος 2012 Αύγουστος 

2012 

MINUSMA United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in Mali 

Απρίλιος 2013 Σε εξέλιξη 

MINUSCA United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in the 

Central African Republic 

Απρίλιος 2014 Σε εξέλιξη 

 


