
1 
 

  

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία 

 

 

 

 

Διπλωματική εργασία 

 

Θέμα: 

Ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής 

 

 

 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα. Φωτεινή Μπέλλου 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Βασιλική Χατζησαββίδου 

  



2 
 

 



3 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Εισαγωγή............................................................................................................................ 5 

Κεφάλαιο 1ο: Ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών στην  

ανάλυση εξωτερικής πολιτικής στη θεωρία των διεθνών σχέσεων .................................... 8 

1.0 Θεωρία .....................................................................................................................  8 

1.1 Ποιο το αντικείμενο και η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών...................... 11 

1.2 Τα μέσα και οι τρόποι που διαθέτουν οι υπηρεσίες πληροφοριών  

για την επίτευξη του έργου τους..................................................................................... 13 

Συλλογή πληροφοριών ................................................................................................... 13 

1) HUMINT.................................................................................................................... 14 

2) TECHINT .................................................................................................................. 15 

                  α) IMINT....................................................................................................... 15 

                  β) SIGINT ..................................................................................................... 15 

Ανάλυση πληροφοριών ................................................................................................... 17 

Μυστική δράση ............................................................................................................... 18 

1.3 Η διαφορά μεταξύ διπλωματίας και υπηρεσιών πληροφοριών ………………….… 19 

Συμπεράσματα …………………………………………………………………………..22 

Κεφάλαιο 2ο: Η ιστορική εξέλιξη των υπηρεσιών πληροφοριών 

μέσα από τη διεθνή πολιτική ............................................................................................... 23 

2.0 Η χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών στην πολιτική .................................. 23 

2.0.1 Η χρησιμότητα της πληροφόρησης στη λήψη αποφάσεων ................................... 26 

       2.0.2 Η χρησιμότητα της πληροφόρησης σε περίοδο πολέμου ............................... 27 

       2.0.3 Η χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο ................. 27 

2.1 Η ιστορική εξέλιξη και παραδείγματα δράσης των υπηρεσιών πληροφοριών ......... 28 

       2.1.1 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ................................................................................. 28 

       2.1.2 Ψυχρός Πόλεμος .............................................................................................. 30 

Συμπεράσματα ..................................................................................................................36 

Κεφάλαιο 3ο: Η συλλογή πληροφοριών στα χέρια των ηγετών  

ή των κυβερνήσεων .............................................................................................................. 38 

3.0 Πολιτικοποιημένη πληροφόρηση .............................................................................. 39 

3.1 ΗΠΑ ........................................................................................................................... 40 

      3.1.1 Επίβλεψη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ................................... 43 

3.2 Σοβιετική Ένωση/Ρωσία ............................................................................................ 44 

3.3 Ισραήλ ........................................................................................................................ 45 

3.4 Ηνωμένο Βασίλειο ..................................................................................................... 46 

Συμπεράσματα ................................................................................................................. 47 



4 
 

 

 

Κεφάλαιο 4ο: Η μεταψυχροπολεμική εξέλιξη των υπηρεσιών πληροφοριών ................... 48 

4.0 Νέα Γεγονότα……………………………................................................................ 48 

4.1 Εποχή και επανάσταση της πληροφορίας …………………………………….…....51 

Συμπεράσματα ............................................................................................................... 53 

Κεφάλαιο 5ο: Η εικόνα των υπηρεσιών πληροφοριών  

μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 .................................................................... 55 

5.0 Μία διαφορετική απειλή…………………………………………………………….55 

5.1 Αλλαγές για τις υπηρεσίες πληροφοριών ………………………………….…….....58 

5.2 Η επιρροή της επανάστασης της πληροφορίας στο νέο αυτό διάστημα……….……59 

Συμπεράσματα ................................................................................................................ 60 

 

Επίλογος .............................................................................................................................  62 

Βιβλιογραφία ...................................................................................................................... 65 

  



5 
 

Εισαγωγή 

Ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών έχει αναβαθμιστεί εξαιρετικά τα  τελευταία χρόνια 

στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούν έναν 

κυβερνητικό φορέα, ενεργό και πραγματικό όμως αρκετά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Η εικόνα 

και η ιδέα που φέρεται να έχει για αυτές ο κόσμος διαμορφώνεται κυρίως από το χώρο του 

θεάματος, ο οποίος δίνει πολλές φορές μία εικόνα των μυστικών υπηρεσιών, όπως ευρύτερα 

αποκαλούνται, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο δε ρόλος των υπηρεσιών 

πληροφοριών στην πολιτική και κυρίως στην εξωτερική πολιτική, δε γίνεται εμφανής και 

σπάνια αναγνωρίζεται παρόλο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ίδια η εξωτερική 

πολιτική ενός κράτους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης τόσο στη 

γενικότερη μελέτη και στις σπουδές των διεθνών σχέσεων όσο και σε  αυτή της πολιτικής 

επιστήμης. Πρόκειται για μία πολυδιάστατη και ευρύτατη έννοια, η οποία για να οριστεί και 

να εξηγηθεί εξετάζεται μέσα από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες καθώς και σε 

διάφορα επίπεδα ανάλυσης.  

 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει τις εντυπωσιακές και πραγματικές ικανότητες 

των υπηρεσιών πληροφοριών και πως αυτές χρησιμοποιούνται από τα κράτη για την άσκηση 

κυρίως της εξωτερικής πολιτικής. Επιχειρεί αρχικά να κάνει γνωστότερη την ύπαρξη ενός 

κρατικού θεσμού που εξαιτίας του αντικειμένου του όχι μόνο μένει στην αφάνεια αλλά πολύ 

συχνά δεν αναγνωρίζεται ποτέ. Η σύγχρονη διεθνής πολιτική ιστορία, με τα κορυφότερα 

στάδιά της τους δύο παγκόσμιους πολέμους και στη συνέχεια τον Ψυχρό Πόλεμο, θα 

μπορούσαμε με σιγουριά να πούμε πως θα είχε μία πάρα πολύ διαφορετική εξέλιξη εάν δεν 

υπήρχαν υπηρεσίες πληροφοριών. Οι πολύ ιδιαίτερες και συγκεκριμένες ικανότητες αλλά και 

τρόποι δράσης που διαθέτουν οι υπηρεσίες πληροφοριών, προσέδιδαν τέτοια δύναμη και 

δυνατότητες στις κυβερνήσεις τους που ήταν αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθόριζαν την 

έκβαση των γεγονότων. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, που ο Ψυχρός Πόλεμος 

ονομάστηκε αλλιώς και ως πόλεμος της πληροφόρησης και αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε 

και να εξηγήσουμε με την ανάλυση που ακολουθεί. Συνεπώς, πρόκειται για μία ήσυχη 

δύναμη που υπάρχει βαθιά ριζωμένη μέσα στον κυβερνητικό μηχανισμό ενός κράτους και ο 

ρόλος τους είναι σημαντικότερος και ουσιαστικότερος απ’ ότι τείνει να γνωρίζει ο κόσμος. 

Για να παρουσιάσουμε, λοιπόν, μία ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος, η ανάλυση που 

ακολουθεί περνάει από τα ακόλουθα κεφάλαια όπου ξεκινάμε από το ποιες είναι οι 

υπηρεσίες πληροφοριών, συνεχίζουμε στο πώς υπάρχουν και λειτουργούν μέσα σε ένα 

κράτος, στο ποιος έχει υπάρξει ο ρόλος τους στην ιστορία και επομένως ποιος και πόσο 

σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην πολιτική. Φτάνουμε, τέλος, στο σήμερα και στη 

διαπίστωση της μεγάλης αλλαγής που έχει επέλθει στις υπηρεσίες πληροφοριών και στη 

μεγαλύτερη διάσταση και σημασία που λαμβάνει ο ρόλος τους. 

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, εντοπίζοντας ορισμένες από τις πτυχές που εντάσσονται στην 

εξωτερική πολιτική ενός κράτους, γίνεται πιο κατανοητός ο τρόπος κατά τον οποίο αυτή 

διαμορφώνεται από τις κυβερνήσεις και το πώς λειτουργεί. Τόσο το εξωτερικό περιβάλλον 

όσο και τα πολιτικά πρόσωπα στο εσωτερικό των κρατών, ως λήπτες αποφάσεων που 

χαράσσουν πολιτική, αλλά και διάφοροι φορείς που εμπλέκονται στην πολιτική διαδικασία 
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γενικότερα επηρεάζουν τη διαμόρφωση και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Όλα τα 

παραπάνω εντάσσονται σε αυτό που ονομάζεται ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής, η οποία 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. 

Στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής, ως ένας φορέας που εμπλέκεται στην πολιτική 

διαδικασία, εντοπίζονται οι υπηρεσίες πληροφοριών. Θεωρούμε ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες 

πληροφοριών αποτελούν μία ιδιαίτερα εκτενή έννοια, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές 

πτυχές που συχνά αποτελούν το αντικείμενο ενασχόλησης όσων μελετούν και εξετάζουν τον 

πολιτικό ρόλο των κρατών στα διάφορα πολιτικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές 

σύστημα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ξεχωριστή εργασία 

από μόνες τους όμως στην παρούσα εργασία επιλέγω να επικεντρωθώ στον γενικότερο ρόλο 

που διαδραματίζουν μέσω του έργου τους στην πολιτική των χωρών τους και ειδικότερα 

στην εξωτερική τους πολιτική. 

Στο πρώτο, λοιπόν, κεφάλαιο της εργασίας αναφέρομαι συνοπτικά στο θεωρητικό κομμάτι 

που αφορά στην εξωτερική πολιτική και στην ανάλυση αυτής έτσι ώστε να τεθούν τα 

θεωρητικά πλαίσια της εργασίας. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις διάφορες 

ενέργειες που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα τι περιλαμβάνει η τελευταία. Στη συνέχεια, για να 

γίνει κατανοητός ο τρόπος που δύνανται να συνεισφέρουν οι υπηρεσίες πληροφοριών, 

κρίνεται απαραίτητη μία συνοπτική παρουσίαση των εντυπωσιακών μέσων που διαθέτουν 

καθώς και των τρόπων δράσης τους αλλά και το γενικότερο αντικείμενο εργασίας τους.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρομαι ακόμη πιο συγκεκριμένα στον ρόλο που δύνανται να 

διαδραματίσουν οι υπηρεσίες πληροφοριών στην πολιτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα 

στη λήψη των αποφάσεων, στην κατάσταση πολέμου ή στο γενικότερο ρόλο που τα κράτη 

διατηρούν σε διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε ακόμη καλύτερα και 

εντάσσουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών στην πολιτική διαδικασία. Στο δεύτερο σκέλος του 

κεφαλαίου βλέπουμε στην πράξη τη διαπίστωση αυτή, δηλαδή μέσα από παραδείγματα 

δράσης και εξέλιξής τους στη διεθνή πολιτική και συγκεκριμένα κατά την σημαντική 

περίοδο στην ιστορία τους που ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζω άλλη μία οπτική γωνία της σχέσης που διαμορφώνεται 

μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικής και πιο συγκεκριμένα αυτής που 

διαμορφώνεται μεταξύ των πολιτικών ηγετών και προσωπικοτήτων και των υπηρεσιών 

πληροφοριών. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διότι κρίνεται καθοριστική για το 

πώς υπάρχουν και ενεργούν οι τελευταίες μέσα στην πολιτική των κρατών τους, κατά πόσο 

τις επιτρέπεται η δράση και κατά πόσο χρησιμοποιούνται για τους σωστούς λόγους.  

Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια θεώρησα σημαντικό να αναφερθώ στην περίοδο μετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου έτσι ώστε να κλείσω την εργασία φέρνοντας λίγο πιο κοντά στο 

σήμερα τον ρόλο και την ύπαρξη των υπηρεσιών πληροφοριών. Η περίοδος αυτή χωρίζεται 

σε δύο καθοριστικά στάδια, στη μεταψυχροπολεμική περίοδο που ακολουθεί το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου και φτάνει ως το 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους 

Πύργους της Ν. Υόρκης και στο διάστημα από τις τελευταίες μέχρι και σήμερα.  
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Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που παρατηρούνται στο ρόλο και στην γενικότερη ύπαρξη 

μέσα στην πολιτική των υπηρεσιών πληροφοριών μετά από καθένα από τα δύο αυτά στάδια 

είναι ιδιαίτερα μεγάλες και αξιοσημείωτες. Οι μεγάλες αλλαγές που παρατηρούνται στη 

διεθνή πολιτική μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχουν αντίκτυπο και στις υπηρεσίες 

πληροφοριών· από τη μία μεριά ο ρόλος τους παραγκωνίζεται εξαιτίας της εξαφάνισης του 

κύριου αντικειμένου τους, που ήταν η Σοβιετική Ένωση, όμως από την άλλη μεριά αποκτούν 

νέες αρμοδιότητες για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που αναδεικνύονται στη νέα 

εποχή που επικρατεί. Η νέα αυτή εποχή χαρακτηρίζεται από την επανάσταση της 

πληροφορίας όπου λογικώς οι υπηρεσίες πληροφοριών κλίνονται να παίξουν ένα σημαντικό 

ρόλο.  

Οι δε τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ το Σεπτέμβρη του 2001 φέρνουν για άλλη μια φορά 

μία νέα εποχή στη διεθνή πολιτική εδραιώνοντας την τρομοκρατία ως τη νέα μεγάλη απειλή 

του αιώνα που φτάνει μέχρι και σήμερα. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, οι υπηρεσίες 

πληροφοριών προσαρμόζονται στα νέα γεγονότα και αυτή τη φορά, λόγω της φύσης της 

απειλής, έρχονται στο προσκήνιο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η παρουσία τους είναι 

εντονότερη και λιγότερο μυστική και ο ρόλος τους αναβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο.  

Οδηγούμαστε συνεπώς στο συμπέρασμα του προβληματισμού αλλά και επιχειρήματος που 

έμμεσα τίθεται από το θέμα της εργασίας. Είναι πράγματι τόσο χρήσιμες οι υπηρεσίες 

πληροφοριών για την κυβέρνηση μίας χώρας; Έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν και να 

διαμορφώσουν τη διεθνή πολιτική; Πολλοί θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τους καιρούς 

που διανύουμε μία ακόμη νέα εποχή για τη διεθνή σκηνή με την επικίνδυνη, για παράδειγμα, 

και συνεχώς εξελίξιμη τροπή που παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και την 

προσφυγική κρίση που συνδέεται με αυτή. Μέσα από την ανάλυση της παρούσας εργασίας 

προσδοκούμε να δώσουμε απάντηση ως προς τη χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών 

αλλά και να οδηγήσουμε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνεισφέρουν ή δύνανται 

να το κάνουν στην επίλυση διεθνών ζητημάτων. Εν συντομία το συμπέρασμα που προκύπτει 

είναι πως οι υπηρεσίες πληροφοριών ασχολούνται με ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριοτήτων στον κυβερνητικό μηχανισμό και με τέτοιο τρόπο που, σε παγκόσμια 

ζητήματα όπως αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω, απαιτείται η συμμετοχή τους διότι κρίνονται 

οι πλέον αρμόδιες να ασχοληθούν με την επίλυση ή/και διαχείριση τέτοιων γεγονότων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

 

1.0 Θεωρία 

      Η εξωτερική πολιτική αποτελεί ένα επίπεδο ανάλυσης των διεθνών σχέσεων καθώς 

βοηθά να καταλάβουμε τις τελευταίες. Συγκεκριμένα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική διότι 

υποστηρίζεται πως, όσο πολυδιάστατη και να είναι αυτή η έννοια που λέγεται διεθνείς 

σχέσεις και όσους δρώντες, πτυχές και αλλαγές να περιλαμβάνει, όλα όσα συμβαίνουν και 

την αποτελούν είναι το προϊόν της εξωτερικής πολιτικής μίας ή πολλών χωρών καθώς πάντα 

ως ένα βαθμό οι διεθνείς σχέσεις αποτελούνται από ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης των 

εξωτερικών πολιτικών1. Τη διαπίστωση αυτή προσπαθούμε να εξηγήσουμε στην ανάλυση 

που ακολουθεί. 

      Διεισδύοντας, εν συνεχεία, στην ίδια τη σφαίρα της εξωτερικής πολιτικής συναντούμε 

και εκεί διάφορες πτυχές της, μία εκ των οποίων είναι και η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής. 

Η σημασία της έγκειται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτής και της γενικότερης μελέτης 

των διεθνών σχέσεων2 γι’ αυτό αναφερόμαστε σε αυτήν. Στη βιβλιογραφία, η ανάλυση 

εξωτερικής πολιτικής χαρακτηρίζεται εύστοχα ως μία μικρο-αντίληψη των διεθνών σχέσεων3 

και κρίνεται σημαντική για μία σειρά από λόγους. Αρχικά, η ανάλυση της εξωτερικής 

πολιτικής επικεντρώνεται στο κράτος και στους τρόπους με τους οποίους αυτό σχετίζεται με 

το διεθνές περιβάλλον και υπάρχει σε αυτό.  Συνεπώς, ως ‘μικρο’ αντίληψη των διεθνών 

σχέσεων κρίνεται σημαντική γιατί μας δίνει μία εξήγηση και ανάλυση των διεθνών σχέσεων 

συγκεκριμένα από την οπτική γωνία των κρατών. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζοντας τις 

διαφορές μεταξύ των κρατών ως προς τη συμπεριφορά τους στην εξωτερική τους πολιτική 

δίνεται μία εξήγηση των διεθνών σχέσεων4, δηλαδή γιατί τα κράτη υιοθετούν μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά έναντι κάποιας άλλης και πώς επιλέγουν. Με άλλα λόγια, η 

ανάλυση εξωτερικής πολιτικής αποτελεί ένα επίπεδο ανάλυσης των διεθνών σχέσεων και στο 

σημείο αυτό έγκειται η μεγαλύτερη σημασία της5.  

      Επιπροσθέτως, μία ακόμη σημασία της προκύπτει από την αντίληψη ότι η ανάλυση 

εξωτερικής πολιτικής, λόγω της συσχέτισής της με τις διεθνείς σχέσεις, δύναται να 

διεισδύσει στη σφαίρα της άσκησης πολιτικής6. Θεωρείται, δηλαδή, πως η ανάλυση της 

συμπεριφοράς εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της 

άσκησης πολιτικής και συνεπώς να οδηγήσει σε καλύτερα, για το κράτος αυτό, 

αποτελέσματα στη διεθνή σκηνή και στις σχέσεις του με τα άλλα κράτη, δηλαδή στις διεθνείς 

του σχέσεις7.  

      Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής στα 

                                                           
1 White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”  in Clarke, Michael & White, Brian (editors), Understanding 

foreign policy: the foreign policy systems approach, Edward Elgar Publishing Limited, 1989, p. 2 
2ibid,p. 3 
3ibid 
4ibid 
5ibid, p. 4 
6 ibid 
7 ibid 



9 
 

πλαίσια των διεθνών σχέσεων καθοριστική σημασία παίζουν τα στοιχεία από το διεθνές 

περιβάλλον για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει πως δε μπορεί να 

αγνοηθεί το διεθνές περιβάλλον και τα διεθνή γεγονότα στην ανάλυση της εξωτερικής 

πολιτικής όπως, αντίθετα, μπορεί να συμβεί όταν αυτή αναλύεται στα πλαίσια κάποιου 

άλλου επιπέδου ανάλυσης, όπως για παράδειγμα είναι αυτό της  πολιτικής επιστήμης, όπου 

σημαντικό ρόλο παίζουν εσωτερικοί πολιτικοί και κυβερνητικοί παράγοντες8. Η επισήμανση 

αυτή είναι χρήσιμη και ουσιαστική για την ανάλυση που θα ακολουθήσει στα επόμενα 

κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 

      Έχοντας εντοπίσει και επισημάνει τη σημασία και τη χρησιμότητα της ανάλυσης 

εξωτερικής πολιτικής ως επίπεδο ανάλυσης των διεθνών σχέσεων, προχωρούμε στο 

πρακτικό επίπεδο του τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία της ανάλυσης και εστιάζοντας σε 

μερικές μόνο πτυχές της. Η ανάλυση στην εξωτερική πολιτική προσφέρει τα απαραίτητα 

πλαίσια για να τεθούν τα ερωτήματα ‘τι’, ‘γιατί’ και ‘πώς’ έτσι ώστε να καταλάβουμε και να 

μάθουμε για την εξωτερική πολιτική. Το ερώτημα ‘τι’ αναφέρεται στην ίδια την περιγραφή 

της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους και συχνά επηρεάζεται από τα ερωτήματα ‘γιατί’ και 

‘πώς’, δηλαδή γιατί τα κράτη συμπεριφέρονται με τον τρόπο που το κάνουν και πώς γίνεται 

η εξωτερική τους πολιτική9.  

      Είναι φυσιολογικό να προκύπτουν δυσκολίες στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής 

όπως και σε κάθε άλλη ανάλυση. Μία από αυτές εντοπίζεται στη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με την εξωτερική πολιτική των κρατών· τα κράτη τείνουν να θεωρούν την εξωτερική 

πολιτική τους ως ευαίσθητο θέμα εξαιτίας της άμεσης σχέσης που αυτή έχει με την ασφάλεια 

της χώρας και συνεπώς κρατούν πολλές πληροφορίες μυστικές. Αντίστοιχη δυσκολία όμως 

αντιμετωπίζουν οι αναλυτές όταν έχουν στην κατοχή τους όχι λίγες αλλά πολλές 

πληροφορίες διότι μπορεί να υπάρξει πλεονασμός συμπερασμάτων ως προς το γιατί κάποιο 

κράτος συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται10.  

      Ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει στην ανάλυση είναι το γεγονός ότι οι αναλυτές 

έρχονται αντιμέτωποι με τον ανθρώπινο νου και συγκεκριμένα με αυτόν των πολιτικών. Σε 

αυτήν την περίπτωση πρέπει να τον κατανοήσουν για να μπορέσουν στη συνέχεια να 

ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά τους και το τι πιστεύουν σχετικά με κάποιο ζήτημα11. 

      Τα δύο τελευταία ζητήματα, το θέμα δηλαδή της διαδικασίας της ανάλυσης και των 

δυσκολιών της, μας οδηγούν στη συγκεκριμένη πτυχή της ανάλυσης της εξωτερικής 

πολιτικής με την οποία θα ασχοληθούμε σε αυτήν την εργασία. Συγκεκριμένα, προσπαθούμε 

να εντάξουμε και να παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών και το έργο που αυτές 

επιτελούν ως ένα εργαλείο των κρατών που συνεισφέρει αρχικά τόσο στην ανάλυση της 

εξωτερικής πολιτικής, με τρόπους που θα εξεταστούν παρακάτω, όσο και στην ίδια την 

άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και κατ’ επέκταση στις διεθνείς σχέσεις. 

       Μία ακόμη θεωρητική βάση και προσέγγιση στη μελέτη, την ανάλυση και την άσκηση 

της εξωτερικής πολιτικής, η οποία κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την κατανόηση 

της παρούσας εργασίας αλλά και για να τεθούν τα θεωρητικά πλαίσια αυτής, είναι το ρεύμα 

θεωριών των διεθνών σχέσεων στο οποίο αυτή κατατάσσεται. Τα περισσότερα παραδείγματα 

                                                           
8 White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”, ό.π., p.9 
9 ibid, p.4-5 
10 ibid, p. 8 
11 ibid 
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εξωτερικής πολιτικής οδηγούν στην υπόθεση ότι όλα τα κράτη παρουσιάζουν μία συνεκτική 

εξωτερική πολιτική ως προς κάποιες ενέργειες· συγκεκριμένα, το γεγονός ότι τα κράτη έχουν 

κάποιους σκοπούς προς τους οποίους κατευθύνονται οι πολιτικές τους και ότι υπολογίζουν 

τόσο τους διάφορους τρόπους δράσης που διαθέτουν όσο και τις συνέπειες των δράσεων 

αυτών12. Συνεπώς, κρίνεται ότι η εξωτερική πολιτική αποτελεί το προϊόν ορθολογικής 

συμπεριφοράς των κρατών13. Ο κλασικός ρεαλισμός είναι αυτός που βλέπει το κράτος ως 

ένα πρόσωπο που λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα συμφέροντά του αλλά και το κόστος και 

τα οφέλη των εναλλακτικών του επιλογών14. Έτσι, κατατάσσουμε την ανάλυση και άσκηση 

της εξωτερική πολιτικής στο ρεύμα του Ρεαλισμού.  

      Στη συνέχεια, η Ρεαλιστική σκέψη βλέπει το διεθνές περιβάλλον ως εχθρικό και 

επικίνδυνο και θεωρεί ότι η συμπεριφορά των κρατών επηρεάζεται και αναλύεται μέσα από 

αυτό το περιβάλλον· θεωρεί συνεπώς ότι οι εξωτερικές δυνάμεις και τα εξωτερικά γεγονότα 

είναι αυτά που καθορίζουν τη διαμόρφωση της εξωτερικής του πολιτικής15 και όχι το 

εσωτερικό περιβάλλον ενός κράτους. Έτσι, για να επιζήσει ένα κράτος μέσα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον πρέπει να διαθέτει ισχύ για τους στόχους που θέτει, σημείο στο οποίο 

επικεντρώνεται η ανάλυση. Με άλλα λόγια, η αύξηση της σχετικής του ισχύος κρίνεται ο 

σημαντικότερος σκοπός για ένα κράτος ως προς την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου του.  

      Ένα άλλο κομμάτι που σχετίζεται με την ορθολογική συμπεριφορά και σκέψη των 

κρατών και είναι πολύ σημαντικό στην παρούσα εργασία, είναι η διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων που αποτελεί μία ακόμη προσέγγιση στη μελέτη και ανάλυση της εξωτερικής 

πολιτικής16.  Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται τρεις παράμετροι: η ίδια η απόφαση, οι 

λήπτες των αποφάσεων και η διαδικασία λήψης των αποφάσεων17.  

      Ο κλασικός ρεαλισμός δε δέχεται τη δράση κανενός ανθρώπινου παράγοντα, καμιάς 

ομάδας και κανενός προσώπου στον προσδιορισμό της εξωτερικής πολιτικής αποκλείοντας 

έτσι κάθε πιθανότητα για τη λήψη μη ορθολογικών αποφάσεων18. Ως προς αυτό, λοιπόν, η 

ανάλυση και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής δεν κατατάσσεται στο ρεύμα του ρεαλισμού· 

σε αυτήν την εργασία προσπαθούμε να αποδείξουμε τη σημασία τόσο της διαδικασίας όσο 

και ενός προσώπου στη λήψη μίας απόφασης. Η εξωτερική πολιτική είναι ουσιαστικά μία 

σειρά αποφάσεων που παίρνουν κάποιοι λήπτες αποφάσεων19. Οι αποφάσεις αυτές 

προκύπτουν όχι μόνο ως αποτέλεσμα εξωτερικών επιρροών αλλά και ως αποτέλεσμα 

εσωτερικών διεργασιών, οι οποίες μπορεί για παράδειγμα να είναι η συμπεριφορά κάποιων 

ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν ένα τρόπο δράσης έναντι κάποιου άλλου20. Για το λόγο αυτό 

δίνουμε έμφαση στα και θεωρούμε καθοριστικά τα πρόσωπα ως λήπτες αποφάσεων. 

Επιπλέον, η έμφαση δίνεται στους λήπτες αποφάσεων και κρίνονται γενικότερα σημαντικοί 

ως δρώντες διότι στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, οι πολιτικοί ηγέτες, οι λήπτες των 

αποφάσεων και όσοι εμπλέκονται στην εκπόνηση εξωτερικής πολιτικής, αποτελούν το 

αντικείμενο μελέτης για να εξηγηθούν πολλά φαινόμενα που προκύπτουν στο διεθνές 

                                                           
12White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”, ό.π.,p. 10-11 
13ibid, p.11 
14Κουσκουβέλης, Ηλίας, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση: θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 46 
15White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”, ό.π.,p. 11 
16ibid 
17ibid 
18Κουσκουβέλης, Ηλίας, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση: θεωρία και πράξη, ό.π., σελ. 47 
19White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”, ό.π.,p. 12 
20 ibid 
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σύστημα21.  

      Έτσι, λοιπόν, η λήψη των αποφάσεων καθορίζεται τόσο από το διεθνές περιβάλλον όπως 

το ορίζουν οι Ρεαλιστές όσο και από τους ίδιους τους λήπτες των αποφάσεων στο εσωτερικό 

των κρατών, δηλαδή τους πολιτικούς και συνολικά τις κυβερνήσεις. Ως προς τους 

πολιτικούς, υποθέτουμε και εδώ ότι οι λήπτες των αποφάσεων είναι ορθολογικοί δρώντες 

που ακολουθούν μία ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων22. Η ανάλυση, λοιπόν, 

εστιάζει στο γιατί ένας λήπτης αποφάσεων επιλέγει έναν τρόπο δράσης έναντι κάποιου 

άλλου23. Η απάντηση που δίνεται είναι πως η διαδικασία αυτή της επιλογής ξεκινά με τον 

ορισμό κάποιων συγκεκριμένων και ξεκάθαρων στόχων24. Στη συνέχεια, οι λήπτες 

αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής, όπως και κάθε άλλης πολιτικής, όντας ορθολογικοί 

δρώντες θα επιλέξουν μεταξύ πολλών δυνατών επιλογών δράσης με βάση τις συνέπειες της 

κάθε επιλογής με όρους κόστους και οφέλους και η επιλογή τους θα είναι εκείνη που έχει τις 

περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος. Η διαδικασία αυτή λήψης μίας 

απόφασης ή δράσης περιλαμβάνει συνεπώς κάποια ανάλυση. Βάσει αυτής της ανάλυσης, η 

επιλογή μίας δράσης έναντι κάποιας άλλης κρίνεται ορθολογική, ανεξαρτήτου του 

αποτελέσματος που θα έχει, ακριβώς επειδή έχει επιλεχθεί έπειτα από κάποια ανάλυση25. 

      Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε, για χάρη της εργασίας, μία άποψη που έχει παρουσιαστεί 

στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής. Υποστηρίζεται πως ο παραδοσιακός αυτός τρόπος 

ανάλυσης, όπως ονομάζεται όλη αυτή η ορθολογική συμπεριφορά των κρατών αλλά και 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που περιγράφθηκε νωρίτερα, θα πρέπει να συμπληρώνεται, αν 

όχι να αντικαθίσταται, από αναφορές που επικεντρώνονται στον κυβερνητικό μηχανισμό, 

δηλαδή στους οργανισμούς και τους πολιτικούς δρώντες που εμπλέκονται στην άσκηση 

πολιτικής26. Η άποψη αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία της επόμενης ενότητας. 

 

1.1 Ποιο το αντικείμενο και η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών 

      Αν, λοιπόν, οι διάφοροι οργανισμοί ή φορείς που αποτελούν μέρος ενός κυβερνητικού 

μηχανισμού κρίνονται σημαντικοί για την διαμόρφωση και την άσκηση εξωτερικής 

πολιτικής μίας χώρας τότε αξίζει να εξετάσουμε το ρόλο τους. Στην εργασία αυτή 

κατατάσσουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών ως τέτοιους φορείς και γι’ αυτό κρίνουμε 

σημαντική την ύπαρξη και τη λειτουργία τους. Οι υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούν ένα 

εργαλείο της πολιτικής δεινότητας μίας χώρας, όπως επίσης η διπλωματία και οι 

στρατιωτικές δυνάμεις27. Το κύριο αντικείμενο εργασίας τους, η πληροφόρηση, είναι αυτό 

που τις καθιστά σημαντικές για μία χώρα. 

      Η συλλογή πληροφοριών χρησιμεύει στην καλύτερη και πιο εξειδικευμένη ενημέρωση 

των πολιτικών πάνω σε ορισμένα θέματα, γεγονός που ενισχύει τις πολιτικές δυνατότητες 

της χώρας. Προαναφέρθηκε ο κρίσιμος ρόλος που πολλές φορές έχουν οι πολιτικοί δρώντες 

                                                           
21Κουσκουβέλης, Ηλίας, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση: θεωρία και πράξη, ό.π., σελ. 42 
22White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”, ό.π.,p. 12 
23ibid  
24 ibid 
25Clarke, Michael, “The foreign policy system: A framework for analysis”,  in Clarke, Michael & White, Brian (editors), 

Understanding foreign policy: the foreign policy systems approach, Edward Elgar Publishing Limited, 1989, p. 45 
26White, Brian, “Analysing foreign policy: problems and approaches”, ό.π.,p. 16 
27Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, 3rd edition, Potomac Books Inc, 

2002, p. viii 
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στη διαμόρφωση και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Συμπεραίνοντας, μάλιστα, πως 

οι πολιτικοί ως λήπτες αποφάσεων είναι ορθολογικοί δρώντες κατανοούμε ότι η 

πληροφόρηση αποτελεί το κυριότερο εργαλείο τους· όσες περισσότερες πληροφορίες 

διαθέτουν σχετικά με ένα ζήτημα τόσο πιο πιθανό είναι να πάρουν τη σωστή απόφαση για το 

πώς να το χειριστούν οπότε γίνεται αντιληπτή η σημασία αυτής της λειτουργίας των 

υπηρεσιών πληροφοριών.  

      Πληροφόρηση, παρ’ όλα αυτά, μπορεί να είναι οτιδήποτε προσθέτει ή ενισχύει τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις πάνω σε κάποιο θέμα και μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε· από 

βιβλία, από τα ΜΜΕ, από ντοκιμαντέρ, από σπουδές κ.ο.κ. Τι είναι όμως αυτό που κάνει 

διαφορετική την πληροφόρηση που προέρχεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών και συνεπώς 

καθιστά και τις τελευταίες απαραίτητες;    

      Η πληροφόρηση που αφορά και εντάσσεται στην πολιτική αναφέρεται σε όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που έχουν να κάνουν και είναι σχετικές με ζητήματα εθνικής ασφάλειας μίας 

χώρας28. Ένα κύριο χαρακτηριστικό τέτοιων πληροφοριών που τις εντάσσει στην κατηγορία 

αυτή είναι το γεγονός ότι πολλές από αυτές είναι κρυφές ή/και μυστικές, αποκτούνται 

δηλαδή με μυστικό τρόπο αλλά και αποτελούν κρατικά μυστικά που συνήθως δεν 

αποκαλύπτονται στο κοινό. Ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αφορούν πάντα ξένα 

κράτη ή/και εξωτερικούς φορείς, οργανώσεις, πρόσωπα κτλ29. Όπως θα αναλυθεί αμέσως 

μετά, οι μυστικοί αυτοί τρόποι με τους οποίους αποκτούνται οι πληροφορίες αυτές είναι 

δουλειά των υπηρεσιών πληροφοριών και σε αυτό έγκειται η κύρια χρησιμότητα αυτών. 

      Ο διαχωρισμός, λοιπόν, μεταξύ απλών πληροφοριών και σχετικών με την εθνική 

ασφάλεια πληροφοριών (εδώ ακριβώς εντοπίζεται η αδυναμία της μεταφοράς στα ελληνικά 

της λέξης ‘intelligence’, η οποία σημαίνει αυτό που παραπάνω εξηγήθηκε και ως ένα βαθμό 

καλύπτεται από τον όρο πληροφόρηση, και που διαχωρίζεται από τη λέξη ‘information’, η 

οποία μεταφράζεται ως πληροφορία) είναι αρχικά ότι τις περισσότερες φορές οι τελευταίες 

είναι μυστικές, σε αντίθεση με τις απλές πληροφορίες που μπορεί να έχουν αποκτηθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο30. Κατά κύριο λόγο, όμως, η πληροφόρηση (με τον όρο αυτό θα 

εννοούμε εφεξής τη δεύτερη κατηγορία πληροφοριών) ορίζεται ως οι πληροφορίες που 

συλλέγονται, επεξεργάζονται και συγκεκριμενοποιούνται με μόνο και ξεκάθαρο σκοπό να 

εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές ανάγκες των πολιτικών· γι’ αυτό το λόγο, ενώ η 

πληροφόρηση περιέχει πληροφορίες δε σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες αποτελούν 

πληροφόρηση31. Η πληροφόρηση αυτή ως αντικείμενο εργασίας των υπηρεσιών 

πληροφοριών καθιστά τις τελευταίες ως ένα απαραίτητο και καθοριστικό, όπως θα 

διαπιστωθεί στις επόμενες ενότητες, εργαλείο της πολιτικής μίας χώρας. 

      Το αντικείμενο, όμως, των υπηρεσιών πληροφοριών δεν περιορίζεται στον απλό αυτό 

ρόλο υποστήριξης και εξυπηρέτησης, μέσω της πληροφόρησης, των πολιτικών δρώντων32. Η 

λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών κατηγοριοποιείται με συνοπτικό τρόπο από τον 

Mark Lowenthal σε τέσσερεις κατηγορίες:  

1) να αποφεύγουν στρατηγικές εκπλήξεις, που δηλώνει το σκοπό μίας χώρας να ελέγχει και 

                                                           
28 Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p. 3 
29Treverton, Gregory F., & Jones, Seth G. & Boraz, Steven & Lipscy, Phillip, “Toward a theory of intelligence: Workshop report”, 

National Security Research Division, Rand Corporation, 2006, pp iii-35, p. 7 
30Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, 3rd edition, CQ Press, 2006, p. 1 
31 ibid, p. 2 
32 ibid 
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να προβλέπει τις απειλές, τις δυνάμεις, τα γεγονότα και τις εξελίξεις που δύνανται να θέσουν 

σε κίνδυνο τη χώρα,  

2) να παρέχουν μακροπρόθεσμες εξειδικευμένες γνώσεις, διότι οι πολιτικοί σε μία χώρα 

έρχονται και παρέρχονται και δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν και να είναι 

ενημερωμένοι για όλα τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν ενώ τα στελέχη των υπηρεσιών 

πληροφοριών παρέχουν μία σταθερότητα και συνεχή ικανότητα να παρέχουν πληροφόρηση 

για το οτιδήποτε αφορά στην πολιτική,  

3) να υποστηρίζουν την πολιτική διαδικασία. Στην άσκηση πολιτικής οι πολιτικοί πολύ 

συχνά χρειάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες και συγκεκριμένη ενημέρωση σε 

συγκεκριμένα ζητήματα η οποία παρέχεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Οι τελευταίες 

πρέπει να είναι σε θέση να το πράττουν αυτό αντικειμενικά και χωρίς να διεισδύουν στην 

ούτε να επηρεάζουν σκόπιμα την πολιτική (το θέμα αυτό αναλύεται αργότερα), 

4) Να διατηρούν τη μυστικότητα των πληροφοριών, των αναγκών και των μεθόδων. Η 

λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών είναι χρήσιμη όταν οι κυβερνήσεις θέλουν να 

κρατήσουν κρυφές τις ανάγκες τους ή κάποιες σημαντικές πληροφορίες που έχουν αποκτήσει 

ή όταν θέλουν να αποκτήσουν κάποιες πληροφορίες και θέλουν να το κρατήσουν κρυφό33. 

      Τα βασικά αυτά στοιχεία που δώσαμε ως αντικείμενο εργασίας των υπηρεσιών 

πληροφοριών θα αναλυθούν και θα συμπληρωθούν περαιτέρω στα επόμενα κεφάλαια που 

ακολουθούν. Ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες 

μίας χώρας σε ό,τι αφορά στις ενέργειές τους που προαναφέρθηκαν, γι’ αυτό και το 

αντικείμενό τους πάντα διευρύνεται και διαμορφώνεται. 

 

1.2 Τα μέσα και οι τρόποι που διαθέτουν οι υπηρεσίες πληροφοριών για την επίτευξη 

του έργου τους 

      Σκοπός της εργασίας δεν είναι να παρουσιάσουμε αναλυτικά και λεπτομερώς τις 

ικανότητες, τα μέσα και τους τρόπους δράσης που διαθέτουν και χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών. Κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε ορισμένες μόνο ενέργειες και 

δυνατότητές τους, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση της μεγάλης σημασίας που 

φέρουν ως εργαλείο πολιτικής δεινότητας της χώρας τους καθώς και στο γιατί επιλέγονται 

από τις κυβερνήσεις τους για να πράξουν ορισμένες ενέργειες αλλά και να παρέχουν 

ορισμένες πληροφορίες. Τι, δηλαδή, είναι αυτό που τις καθιστά απαραίτητες και το έργο τους 

αναντικατάστατο για τις κυβερνήσεις τους; 

      Όπως προαναφέρθηκε, η πληροφόρηση είναι το κύριο και σημαντικότερο έργο που 

επιτελούν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό που τις καθιστά «παντοδύναμες» είναι οι τρόποι 

με τους οποίους οδηγούνται στην πληροφόρηση αυτή που παρέχουν αλλά φυσικά και τα 

μέσα που διαθέτουν για να το κάνουν. Η παροχή πληροφόρησης γίνεται έπειτα από δύο 

σημαντικά και απαραίτητα στάδια: τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση πληροφοριών. 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για να μπορέσουν οι υπηρεσίες πληροφοριών να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με κάποιο 

                                                           
33 Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 2-4 
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συγκεκριμένο ζήτημα, μία κατάσταση, ένα γεγονός, ένα κράτος κ.ο.κ. θα πρέπει πρώτα να 

συλλέξουν κάποιες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν πολλές και 

διάφορες πηγές για να συλλέξουν πληροφορίες· χρησιμοποιούν τις «ανοιχτές πηγές», όπως οι 

δημοσιεύσεις, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο κτλ, που είναι διαθέσιμες σε όλους 

όμως αυτό που τις διαφοροποιεί και τους αποδίδει τον ιδιαίτερο ρόλο τους είναι ότι 

συλλέγουν επίσης πληροφορίες μέσω της κατασκοπείας34 και με μυστικούς ή/και 

παράνομους τρόπους. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούν πολλά τεχνικά και ανθρώπινα μέσα.. 

 

1) HUMINT 

      Η ανθρώπινη συλλογή πληροφοριών (όπως όσο το δυνατόν καλύτερα μπορεί να 

μεταφραστεί ο όρος ‘Human Intelligence’ (HUMINT)) αναφέρεται σε όλους εκείνους τους 

τρόπους συλλογής πληροφοριών που βασίζονται στις ικανότητες και ενέργειες του 

ανθρώπου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι, γνωστοί από το χώρο της λογοτεχνίας και του 

θεάματος, ειδικοί και μυστικοί πράκτορες, οι κατάσκοποι, οι υπάλληλοι πληροφοριών, οι 

πληροφοριοδότες κ.ά. που, όμως, καμία σχέση δεν έχουν στην πραγματικότητα με την 

εικόνα που τους αποδίδει ο κινηματογράφος35. Οι υπάλληλοι υπηρεσιών πληροφοριών είναι 

έξυπνοι, επαγγελματίες  και ειδήμονες στο έργο που επιτελούν. 

      Το επάγγελμα των πρακτόρων και των υπαλλήλων πληροφοριών είναι πολύ απαιτητικό, 

δύσκολο και περίπλοκο. Περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες με 

σημαντικότερο ίσως τον εντοπισμό και τη στρατολόγηση ενός ξένου αξιωματούχου, με 

σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, ο οποίος, είτε επειδή κατέχει σημαντική θέση στην 

κυβέρνηση της χώρας του, είτε επειδή διατηρεί κάποια σχέση ή συγγένεια με κάποιο τέτοιο 

πρόσωπο είτε επειδή είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε κυβερνητικά στοιχεία, δύναται να 

παρέχει σημαντικές και πολύτιμες πληροφορίες στον υπάλληλο υπηρεσιών πληροφοριών που 

τον στρατολόγησε36. Περιλαμβάνει, επίσης, τη διαδικασία της παρακολούθησης, είτε ενός 

αντικειμένου, είτε ενός ανθρώπου είτε μιας τοποθεσίας, κατά την οποία ενεργεί απολύτως 

μυστικά καθώς και την επαφή με άλλες φιλικές υπηρεσίες πληροφοριών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών πάνω σε θέματα για τα οποία έχουν κοινό ενδιαφέρον37. Επιπλέον, είναι 

υπεύθυνοι για τη δημιουργία και εγκατάσταση μυστικών επαφών μέσω των οποίων 

διατηρείται η επικοινωνία με αντίπαλα ή εχθρικά κράτη ακόμη κι όταν έχουν πάψει οι 

επίσημες σχέσεις και επαφές μεταξύ των χωρών· αυτό είναι σημαντικό και απαραίτητο διότι 

οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει πάντα να έχουν πληροφορίες για και πρόσβαση σε όλα τα 

κράτη38. Τέλος, εξειδικεύονται στις διαρρήξεις και τις παρεμβάσεις για να κλέψουν έγγραφα 

ή να κάνουν παράνομες ακροάσεις όταν αυτό δε μπορεί να γίνει με τεχνικά μέσα39. Είναι, 

επίσης, ειδικοί στις ανακρίσεις και στις αναφορές μέσω των οποίων συλλέγουν πολύτιμες 

πληροφορίες είτε από αιχμαλώτους πολέμου είτε από ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε 

από πράκτορες που πήραν μέρος σε κάποια αποστολή είτε από άλλες κατηγορίες 

                                                           
34Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p. 8 
35Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, Hachette Pratique, 2008, 

p. 62  
36Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p. 11 
37Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 63 
38ibid 
39 ibid, p. 76 
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ανθρώπων40. 

      Όλες αυτές οι αρμοδιότητες και ιδιαίτερα η στρατολόγηση, κρίνονται δύσκολες και 

επικίνδυνες για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών πληροφοριών διότι τις περισσότερες φορές, 

δεδομένου του ότι ενεργούν μυστικά, απαιτείται η ύπαρξη κάποιας «κάλυψης». Αυτή μπορεί 

να είναι «επίσημη κάλυψη», ως διπλωμάτης ή κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας τους, ή 

«ανεπίσημη κάλυψη», δηλαδή μία οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και προσωπικότητα ανθρώπου 

που θα δημιουργηθεί για να δικαιολογήσει την παρουσία του υπαλλήλου πληροφοριών στην 

ξένη χώρα41. Μπορεί, όμως, η θέση και δουλειά του υπαλλήλου υπηρεσιών πληροφοριών να 

είναι παράνομη, δηλαδή να βρίσκεται σε μία ξένη χώρα για κάποιο σκοπό που του έχει 

ανατεθεί χωρίς καμία διπλωματική κάλυψη ή σχέση με την πρεσβεία του, ή μπορεί να 

αποσταλεί σε μία χώρα για τη διεξαγωγή μίας παράνομης αποστολής42. Στις τελευταίες αυτές 

περιπτώσεις, ο υπάλληλος ή πράκτορας υπηρεσιών πληροφοριών είναι τελείως εκτεθειμένος 

εάν συλληφθεί ή γίνει αντιληπτός από την ξένη χώρα στην οποία ενεργεί και εδώ έγκειται η 

επικινδυνότητα της δουλειάς του.  

 

2) TECHINT 

Η τεχνική συλλογή πληροφοριών, σε αντίθεση με την ανθρώπινη συλλογή, χρησιμοποιεί 

διάφορα τεχνικά μέσα πολύ υψηλής τεχνολογίας43. Αυτό είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 

κομμάτια του κόσμου των υπηρεσιών πληροφοριών διότι τα μέσα που διαθέτουν ξεπερνούν 

τη φαντασία! 

 

α) PHOTINT ή IMINT 

Η σημαντικότερη πηγή συλλογής πληροφοριών για τις υπηρεσίες πληροφοριών προέρχεται 

από τις φωτογραφίες και τις εικόνες (στα αγγλικά ‘photographic’ ή ‘imagery’ intelligence). 

Χρησιμοποιούν φωτογραφίες μεγάλης κλίμακας για να έχουν εικόνα πραγμάτων ή 

τοποθεσιών στις οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση44. Μπορεί να προέρχονται από 

αεροσκάφη, από δορυφόρους, καταγραφικά αερόστατα, ραντάρ, μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη (drones) ή από βιντεοκάμερες παρακολούθησης45. Η μέθοδος αυτή ξεκίνησε ως 

εναέρια παρακολούθηση η οποία άνθισε ως μέθοδος συλλογής πληροφοριών κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου46.  

β) SIGINT 

Ως ‘signals intelligence’ στα αγγλικά είναι γνωστή η συλλογή πληροφοριών που προέρχεται 

από την υποκλοπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία αλλιώς ονομάζονται σήματα47. 

Οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός εξοπλισμός που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα δύναται να 

υποκλαπεί48 και συνεπώς, με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι μία ενέργεια στην 

                                                           
40Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 77 
41Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p. 12  
42Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 64 
43Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p. 22  
44ibid, p. 22 
45Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 95 
46Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p. 22 
47ibid, p. 27 
48ibid 
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οποία συχνά καταφεύγουν οι υπηρεσίες πληροφοριών για να συλλέξουν πληροφορίες από 

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό όργανο. Μάλιστα, οι υπηρεσίες πληροφοριών δίνουν ξεχωριστή 

ονομασία για τη συλλογή πληροφοριών που προέρχεται από το κάθε είδος ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού ή οργάνου.  

i. COMINT 

Πρόκειται για την υποκλοπή και προέλευση πληροφοριών από σήματα ξένων 

επικοινωνιών (ραδιομηνύματα) που είναι γνωστή στα αγγλικά ως ‘communications 

intelligence’. Αυτή είναι ίσως η πρώτη και σημαντικότερη τεχνική ικανότητα για 

συλλογή πληροφοριών που ανέπτυξε κάποια υπηρεσία πληροφοριών με την εξέλιξη 

και χρήση του ραδιοφώνου για τις στρατιωτικές και διπλωματικές επικοινωνίες και 

χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο μέσο κατά την περίοδο του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου49. 

ii. TELINT 

Πρόκειται για την υποκλοπή, επεξεργασία και ανάλυση που προέρχεται από κάποια 

ξένη τηλεμετρία, δηλαδή τα ραδιοσήματα που μεταδίδουν πληροφορίες στους 

μηχανικούς από αισθητήρες και άλλο εξοπλισμό που βρίσκονται πάνω σε οχήματα 

δοκιμής σχετικά με τα χαρακτηριστικά της πτήσης και της λειτουργίας τους, γνωστή 

στα αγγλικά ως ‘telemetry intelligence’. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι μηχανικοί 

σχετικά με τη λειτουργία οχημάτων δοκιμής είναι σημαντικές διότι μπορούν με αυτόν 

τον τρόπο να λύνουν οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα προκύπτει και να 

τελειοποιούν τη λειτουργία τους. Η υποκλοπή τέτοιων πληροφοριών είναι σημαντική 

και για τους αντιπάλους όταν δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τον ίδιο εξοπλισμό και τους 

δίνεται έτσι η δυνατότητα να το κάνουν50. 

iii. ELINT 

Η υποκλοπή, επεξεργασία και ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που δεν 

έχουν σχέση με τις επικοινωνίες και που προέρχονται από κάποιο στρατιωτικό 

εξοπλισμό, για παράδειγμα ένα ραντάρ, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, είναι 

γνωστή στα αγγλικά ως ‘electronic intelligence’. Με τον τρόπο αυτό μία χώρα μπορεί 

να παρακολουθεί σημαντικά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων μίας άλλης χώρας 

(όπως τα ραντάρ και τα κέντρα ελέγχου της)51. Δύναται, επίσης, να λάβει 

πληροφορίες για τα ίδια τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κάποιου ξένου εξοπλισμού, 

όπως για παράδειγμα τα ραντάρ52, γεγονός που την κάνει να γνωρίζει τις δυνατότητες 

του εξοπλισμού που διαθέτει μία άλλη χώρα. 

iv. MASINT 

Στην κατηγορία που γενικά αποκαλείται ‘measurements and signatures intelligence’ 

στα αγγλικά ανήκουν όλα τα υπόλοιπα τεχνικά μέσα που δύνανται με κάποιο τρόπο 

να παρέχουν πληροφορίες. Αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ειδικοί αισθητήρες 

που έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν και να χαρακτηρίζουν την πυρηνική 

πυροκρότηση, δηλαδή σεισμογράφοι που μετρούν τα κρουστικά κύματα που 

σχετίζονται με τις υπόγειες πυρηνικές δοκιμές ή συσκευές που εντοπίζουν 

                                                           
49Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p 27  
50ibid, p. 30 
51ibid p. 31 
52ibid 
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ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά53. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι τρόποι αυτοί συλλογής πληροφοριών που διεισδύουν στη σφαίρα της κατασκοπείας 

οδηγούν στην απόκτηση καλών πληροφοριών που όμως από μόνες τους δε χρησιμεύουν 

ιδιαίτερα54. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που αποκτάται μπορεί να οδηγεί σε διάφορες 

ερμηνείες κάτι που σημαίνει πως για να καταστεί χρήσιμη μία πληροφορία προς κάποιο 

σκοπό θα πρέπει πρώτα να περάσει από τη διαδικασία της ανάλυσης55. Η διαδικασία της 

ανάλυσης είναι αυτή που ουσιαστικά ερμηνεύει τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί56και 

τις μετατρέπει σε πληροφόρηση, δηλαδή σε κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι 

πολιτικοί ή οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι57. Αυτό που προέρχεται έπειτα από τη διαδικασία 

της ανάλυσης είναι το λεγόμενο «προϊόν της πληροφόρησης», δηλαδή οι πληροφορίες που 

έχουν συλλεχθεί, αναλυθεί, επεξεργαστεί και ερμηνευθεί με στόχο να εξυπηρετήσουν κάποιο 

συγκεκριμένο σκοπό58.  

1) Τεχνική ανάλυση 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι εκείνοι οι τρόποι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για να 

μετατρέψουν όλα τα εξειδικευμένα δεδομένα και τις πληροφορίες, που έχουν συλλεχθεί και 

που είναι κατανοητές μόνο στους ειδικούς, σε δεδομένα που μπορούν να γίνουν κατανοητά 

και από άλλους αναλυτές59. Παραδείγματα τεχνικής ανάλυσης είναι η κρυπτανάλυση, μέσω 

τη οποίας πραγματοποιείται το «σπάσιμο» ξένων κωδικών ή κρυπτογραφημένων κειμένων 

με σκοπό οι αναλυτές να ανακαλύψουν την αρχική μορφή ενός κρυπτογραφημένου 

μηνύματος που έχει υποκλαπεί· τέτοια μηνύματα μπορεί να είναι κάποιο κούριερ, ένα 

κρυπτογραφημένο γράμμα που έχει ανοιχτεί ή ένα κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα που 

αποκτήθηκε από την υποκλοπή ενός τηλέγραφου60. Είναι, επίσης, η ανάλυση της 

τηλεμετρίας, όπως την παρουσιάσαμε παραπάνω, καθώς επίσης και η ερμηνεία των 

φωτογραφιών, μέσω της οποίας γίνεται η αναγνώριση και ο καθορισμός τού τι δείχνει η 

φωτογραφία61. Η διαδικασία αυτή δεν είναι τόσο απλή όσο φαντάζει διότι ο υψηλής 

τεχνολογίας εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών παράγει 

φωτογραφίες το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να γίνει αντιληπτό και κατανοητό μόνο 

έπειτα από την ερμηνεία των ειδικών οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να καταλάβουν 

και να ορίσουν τι είναι αυτό που δείχνει η φωτογραφία62. 

2) Παραγωγή πληροφόρησης 

Η τεχνική ανάλυση θεωρείται ως το πρώτο βασικό στάδιο για να δοθεί νόημα στα 

αποκτηθέντα δεδομένα και πληροφορίες63. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από άλλους 

                                                           
53Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p 31 
54ibid, p.8 
55ibid 
56 Johnson, Loch K., “Analysis for a new age”, Intelligence and National Security, vol. 11, no. 4, pp 657-671, p 657 
57Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p.41 
58 Davies, Phillip H.J., “Ideas of intelligence: Divergent national concepts and Institutions, University of Warwick, pp 1-5, p 1 
59Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p.41  
60ibid, p.42 
61ibid 
62ibid 
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αναλυτές για να παραγάγουν την συγκεκριμένη πληροφόρηση που απαιτείται και αυτή είναι 

η πληροφόρηση που φτάνει στα χέρια των πολιτικών ή των στρατιωτικών αξιωματούχων64. 

Όπως είναι φυσικό να συμβαίνει, παράγονται πολλά είδη πληροφόρησης για να 

εξυπηρετήσουν αρκετούς σκοπούς μέσα σε μία χώρα. Αυτό που περισσότερο μας ενδιαφέρει 

είναι η στρατιωτική πληροφόρηση και η πολιτική πληροφόρηση. 

Η στρατιωτική πληροφόρηση σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις μίας ξένης χώρας και κρίνεται απαραίτητη για να μπορεί η χώρα 

να διαμορφώσει αναλόγως τις δικές της στρατιωτικές δυνάμεις τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο 

και στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίοδο πολέμου65. Πληροφορίες που 

μπορεί να παρέχει η στρατιωτική πληροφόρηση είναι τόσο η διάταξη μάχης μίας ξένης 

χώρας, δηλαδή πληροφορίες για τις στρατιωτικές της δυνάμεις όπως το μέγεθος του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, τον αριθμό και τα είδη οπλισμού ή την οργανωτική τους 

διάρθρωση, όσο και με το πώς είναι πιθανό να πολεμήσουν, δηλαδή ποια θα μπορούσε να 

είναι η τακτική ή η στρατηγική τους για παράδειγμα66. 

Η πολιτική πληροφόρηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές διαδικασίες, τις 

ιδέες και τις προθέσεις μία ξένης χώρας ή μίας παράταξης ή ενός πολιτικού αρχηγού67. Η 

ανάλυση αυτή που παράγει πολιτική πληροφόρηση εισέρχεται στη σφαίρα και μοιάζει με τις 

θεωρίες και υποθέσεις που γίνονται για τη διεθνή πολιτική αλλά και για την εσωτερική 

πολιτική άλλων κρατών ενώ η διαφορά έγκειται στο ότι στην ανάλυση που παράγει πολιτική 

πληροφόρηση χρησιμοποιούνται και μυστικές πηγές, ανθρώπινες και τεχνικές, για τη 

συλλογή πληροφοριών68.  

 

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

     Η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών είναι τα δύο στάδια που παράγουν και 

διαμορφώνουν την πληροφόρηση, που όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί το κυριότερο 

αντικείμενο εργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών. Παρ’ όλα αυτά, εκτός από την παροχή 

πληροφόρησης, οι υπηρεσίες πληροφοριών, μέσω των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους, 

καλούνται συχνά να επιτελέσουν και ένα ακόμη σημαντικό έργο που κρίνουμε σχετικό και 

σκόπιμο να αναφέρουμε. Αυτό είναι η άμεση επιρροή πολιτικών γεγονότων το οποίο 

πράττουν μέσω της μυστικής δράσης (covert action)69. Η μυστική δράση των υπηρεσιών 

πληροφοριών αποτελεί μία από τις κυριότερες αρμοδιότητές τους, η οποία τους δίνει τον 

ιδιαίτερο και μοναδικό ρόλο που έχουν ως εργαλείο της πολιτικής. Μάλιστα θεωρείται ίσως 

ο πιο άμεσος σύνδεσμος με την εξωτερική πολιτική της χώρας τους που διαθέτουν, διότι με 

τη μυστική δράση προσφέρονται και εκτελούνται ενέργειες με σκοπό να εφαρμοστεί η 

εξωτερική πολιτική μίας χώρας70. Αντιθέτως, η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών οδηγούν 

και περιορίζονται στην πληροφόρηση πάνω στην οποία θα βασιστεί μία πολιτική71. Παρ’ όλα 

αυτά, είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η μυστική δράση δε θεωρείται από πολλούς 

                                                           
64Shulsky, Abram N. & Schmitt, Gary J., Silent warfare: understanding the world of intelligence, ό.π., p.52  
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καθαρή πληροφόρηση ακριβώς επειδή σκοπός της δεν είναι η τελευταία αλλά το να 

επιτυγχάνει εθνικούς στόχους και την επιρροή διεθνών δρώντων και γεγονότων72. Η άποψη 

αυτή, λοιπόν, αποδεικνύει και ενισχύει την άμεση σχέση της μυστικής δράσης με την 

εξωτερική πολιτική μίας χώρας ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύει τη σημαντική θέση που 

κατέχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών σε μία κυβέρνηση ως πολιτικό εργαλείο κυρίως για την 

εξωτερική της πολιτική. 

      Η μυστική δράση χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις για διάφορους σκοπούς, από τους 

πιο απλούς μέχρι τους πιο επικίνδυνους και διεφθαρμένους. Σε γενικές γραμμές, μία 

κυβέρνηση για να πετύχει κάποιο στόχο της εξωτερικής της πολιτικής πράττει ορισμένες 

μυστικές ενέργειες για να επηρεάσει τη συμπεριφορά κάποιου άλλου κράτους ή κάποιο 

πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό ή κοινωνικό γεγονός σε κάποια άλλη χώρα73. Οι τρόποι 

για να το κάνει αυτό ποικίλουν· από την παροχή τεχνικής βοήθειας σε κάποιο άλλο φιλικό 

κράτος ή την υποστήριξη προς αυτό σε θέματα πληροφόρησης ή σε άλλα θέματα μέχρι και 

τη χρήση και δημιουργία προπαγάνδας74 με σκοπό να επηρεάσει τη συμπεριφορά του άλλου 

κράτους έτσι ώστε να το φέρει πιο κοντά στα δικά της συμφέροντα. Η βοήθεια που 

προσφέρει, πέρα από τεχνική, μπορεί να είναι και υλική και συγκεκριμένα προς πολιτικά 

κόμματα ή πολιτικές δυνάμεις ή στα ΜΜΕ κτλ75.  

      Η μυστική δράση, παρ’ όλα αυτά, έχει και μία πιο σκληρή μορφή και είναι αυτή της 

επιρροής των πολιτικών γεγονότων με βίαιο τρόπο, συγκεκριμένα την υποστήριξη ή 

δημιουργία πραξικοπήματος για την ανατροπή της κυβέρνησης σε ξένο κράτος ή την 

καταστροφή κάποιας υποδομής ή ακόμα και τη δολοφονία ενός πολιτικού αρχηγού76. Η 

μυστική δράση με στόχο το πραξικόπημα για την ανατροπή μίας ξένης κυβέρνησης μπορεί 

να έχει τη μορφή υποστήριξης σε μία ήδη υπάρχουσα ομάδα για να το φέρει εις πέρας, 

υποστήριξη που πολλές φορές έχει βίαιη μορφή, ή τη δημιουργία μίας ψεύτικης ομάδας 

ακριβώς για αυτόν το σκοπό, δηλαδή να κάνει πραξικόπημα77. 

 

 

1.3 Η διαφορά μεταξύ διπλωματίας και υπηρεσιών πληροφοριών 

      Οι υπηρεσίες πληροφοριών, όπως και άλλοι θεσμοί και φορείς, αποτελούν ένα εργαλείο 

της πολιτικής δεινότητας μιας χώρας. Ο ρόλος, το αντικείμενο και η λειτουργία τους,  όπως 

σύντομα περιγράφηκαν νωρίτερα και όπως καλύτερα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, 

φαίνονται συχνά να επιτελούν παρόμοιο έργο με αυτό ενός άλλου θεσμού, αυτού της 

διπλωματίας. Κρίνουμε, λοιπόν, απαραίτητο να δώσουμε στο πρώτο αυτό κεφάλαιο την 

απάντηση σε ένα ερώτημα που είναι πιθανό να προκύψει διαβάζοντας αυτήν την εργασία: 

ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διπλωματίας και των υπηρεσιών πληροφοριών; 

      Η σύγκριση και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο δεν έγκειται μόνο στις πιθανές διαφορές 

των λειτουργιών τους, αλλά και στη σχέση μεταξύ τους, πώς δηλαδή η μία βοηθάει ή όχι την 
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άλλη. Τόσο η διπλωματία όσο και οι υπηρεσίες πληροφοριών παρέχουν πληροφόρηση στις 

κυβερνήσεις τους όμως ο τρόπος που το πράττουν διαφέρει αρκετά78.  

      Η κύρια, αρχικά, διαφορά μεταξύ των δύο θεσμών είναι τα ίδια τα θεσμικά τους όρια. Η 

διπλωματία από την εποχή ακόμη της Αναγέννησης, και συγκεκριμένα της Συνθήκης της 

Βεστφαλίας, απολαμβάνει διεθνή νομιμοποίηση79. Η διπλωματία είχε πάντα το ρόλο να 

συλλέγει πληροφορίες, μέσω της διπλωματικής αποστολής που μία χώρα διατηρεί στις ξένες 

χώρες, αλλά και να διαμορφώνει και να ασκεί εξωτερική πολιτική80. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες 

πληροφοριών χαίρουν ορισμένης μόνο αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο και ο ρόλος τους 

περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιούν άλλοι δρώντες για να 

κάνουν πολιτική και όχι μόνο81. Βέβαια, το κομμάτι αυτό άσκησης εξωτερικής πολιτικής από 

την πλευρά των υπηρεσιών πληροφοριών έρχεται να καλύψει, έως κάποιο μόνο βαθμό, η 

μυστική δράση ως αντικείμενο εργασίας τους, όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα, και η οποία 

έχει χαρακτηριστεί ως «μία δραστηριότητα μεταξύ της διπλωματίας και του πολέμου»82.  

      Επιπλέον, οι τρόποι δράσης και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν, όπως σύντομα 

αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα, εξηγούν την έλλειψη νομιμοποίησης την οποία, 

αντιθέτως, απολαμβάνει η διπλωματία. Με άλλα λόγια, οι διπλωμάτες δεν καταπατούν τους 

νόμους των χωρών στις οποίες βρίσκονται κάνοντας τη δουλειά τους κάτι που δεν ισχύει 

πάντα για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι συχνά παρανομούν83. 

Για το λόγο αυτό, γίνεται ξεκάθαρο γιατί μπορούν και χρησιμοποιούν μέσα που είναι 

απαγορευμένα για τους διπλωμάτες84. Όσον αφορά στη συλλογή πληροφοριών λοιπόν, για τη 

διπλωματία είναι μία διαδικασία ανοιχτή από την οποία προέρχονται επίσης εμπιστευτικές 

πληροφορίες όχι όμως παράνομες κάτι που δεν ισχύει για τη συλλογή πληροφοριών από τις 

υπηρεσίες πληροφοριών85.  

      Παρά τη διαφορά ως προς τη νομιμοποίηση και μυστικότητα που διαφαίνεται στον τρόπο 

δράσης των δύο θεσμών, η διπλωματία και οι υπηρεσίες πληροφοριών λειτουργούν πολλές 

φορές συμπληρωματικά διότι ο κάθε θεσμός προσφέρει κάτι που δε μπορεί να προσφέρει ο 

άλλος. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτουν ο καθένας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα 

είναι αυτό που τους διαφοροποιεί· η διπλωματία βρίσκεται πάντα πιο κοντά στην πολιτική 

και οι κυβερνήσεις στηρίζονται στους διπλωμάτες όταν χρειάζονται πολιτικές ή πολιτικο-

οικονομικές εκτιμήσεις86. Αυτό είναι κάτι που δε μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών, οι οποίες, αντιθέτως, εξειδικεύονται σε θέματα όπως οι ένοπλες δυνάμεις, οι 

εξεγέρσεις, οι διαμάχες, η τρομοκρατία, η διάδοση πυρηνικών όπλων, οι παράνομες 

επιχειρήσεις ξένων κυβερνήσεων και οπουδήποτε εμπλέκεται η βία, η στρατιωτική ισχύς και 

η μυστικότητα87. Με άλλα λόγια, οι διπλωμάτες ως ειδικοί των υπουργείων εξωτερικών των 

χωρών τους αποτελούν πάντα ένα χρήσιμο σύμβουλο για την εξωτερική πολιτική τους όντας 

σε θέση να συλλέγουν και να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την ξένη χώρα στην 

οποία εργάζονται, για την κυβέρνηση αυτής, τον τρόπο που λειτουργεί και το πώς 
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σκέφτεται88. Πολλές φορές, όμως, οι κυβερνήσεις χρειάζονται κάτι παραπάνω, περισσότερες 

πληροφορίες τις οποίες μπορούν να παρέχουν μόνο οι υπηρεσίες πληροφοριών89. Ο 

συμπληρωματικός ρόλος φαίνεται επίσης από την κάλυψη στην πληροφόρηση που παρέχει ο 

ένας θεσμός όταν δε δύναται ο άλλος. Οι υπηρεσίες πληροφοριών μέσω των ανθρώπινων 

πηγών πληροφόρησης που διαθέτουν έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν επικοινωνία με 

κράτη και ανθρώπους με τα οποία οι κυβερνήσεις τους δεν έχουν επίσημες σχέσεις και 

επαφές90. Αυτή είναι η λεγόμενη «μυστική διπλωματία» μέσω της οποίας οι υπηρεσίες 

πληροφοριών καλύπτουν την απουσία διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της χώρας τους και 

μίας άλλης91. 

      Επιπλέον, το παρόμοιο έργο που επιτελούν, ως προς τη συλλογή πληροφοριών, αλλά 

κυρίως η άνιση οικονομική υποστήριξη που δέχονται από τις κυβερνήσεις τους, κάνει τους 

δύο θεσμούς να φαίνονται συχνά ανταγωνιστικοί μεταξύ τους92. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για 

όλες αυτές τις διαφορές που αναφέρθηκαν. Μπορεί στις κυριότερες χώρες όπου 

δραστηριοποιούνται οι σημαντικότερες υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Μεγάλη Βρετανία 

και οι ΗΠΑ, οι τελευταίες να απολαμβάνουν πολλά περισσότερα κονδύλια απ’ ότι η 

διπλωματία, όμως αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα που τις χαρακτηρίζει· η συλλογή 

πληροφοριών ως αντικείμενο εργασίας είναι συμπληρωματική για τους δύο θεσμούς και η 

μεταξύ τους σχέση είναι σχέση παραγωγού-πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες 

πληροφοριών συλλέγουν και παράγουν πληροφορίες τις οποίες συχνά η διπλωματία 

χρησιμοποιεί93. Πράγματι, η επισήμανση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί εύστοχη δεδομένης 

της ιστορικής εμφάνισης των δύο θεσμών· η διπλωματία υπάρχει ως θεσμός εδώ και πολλούς 

αιώνες ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών ως κυβερνητικός θεσμός και με τη σημερινή τους 

μορφή κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως τον 20ο αιώνα94. Αντιστρόφως, η διπλωματία 

φέρεται να βοηθά τις υπηρεσίες πληροφοριών παρέχοντάς τους εγκαταστάσεις καθώς είναι 

γνωστό ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται τις περισσότερες φορές στις και μέσα από 

τις διπλωματικές εγκαταστάσεις των χωρών τους στα ξένα κράτη. Γι’ αυτό οι πρεσβείες και 

οι διπλωμάτες γίνονται συχνά στόχοι επιθέσεων95.  

      Συνοπτικά, τόσο η διπλωματία όσο και οι υπηρεσίες πληροφοριών ενεργούν προς τον 

ίδιο σκοπό πληροφόρησης96 για τις κυβερνήσεις τους και για την ενίσχυση της πολιτικής 

τους δεινότητας. Οι τρόποι με τους οποίους το πράττουν και η διεθνής αναγνώριση που ο 

κάθε θεσμός απολαμβάνει είναι τα κύρια στοιχεία που τις διαφοροποιούν. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός πως δεν πρόκειται μόνο για διαφορές μεταξύ δύο θεσμών 

αλλά για μία σχέση άλλοτε βοηθητική και άλλοτε συμπληρωματική που τους δίνει τη δύναμη 

και τις ικανότητες που διαθέτουν. Η διπλωματία χρησιμοποιεί τις ιδιαίτερες και 

εξειδικευμένες πληροφορίες που μόνο οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να παρέχουν ενώ 

οι τελευταίες έχουν τη δυνατότητα να υπάρχουν στα ξένα κράτη μέσω της διπλωματικής 
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εκπροσώπησης των χωρών τους σε αυτά.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η θεωρητική βάση της εξωτερικής πολιτικής και συγκεκριμένα της ανάλυσής της, μας 

παρουσιάζει σε βάθος τι η πρώτη περιλαμβάνει. Γνωρίζοντας, έτσι, τον τρόπο και το 

σκεπτικό πίσω από τις πολιτικές διεργασίες που οδηγούν στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής 

μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε τη συνεισφορά των υπηρεσιών πληροφοριών στην 

τελευταία. Η συνεισφορά αυτή παίρνει πολλές μορφές· από την ανθρώπινη πληροφόρηση, 

για την οποία ταλαντούχοι και επαγγελματίες υπάλληλοι των υπηρεσιών πληροφοριών 

εκτελούν επικίνδυνα και δύσκολα καθήκοντα, μέχρι και την τεχνική, για την οποία 

χρησιμοποιούνται πολλά τεχνικά μέσα υψηλής τεχνολογίας. Η υποστήριξη αυτή σε μία 

κυβέρνηση αποτελεί μοναδικό και εντυπωσιακό έργο των υπηρεσιών πληροφοριών.  

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να δημιουργείται  σύγχυση μεταξύ του ρόλου των υπηρεσιών 

πληροφοριών και ενός άλλου παρεμφερούς πολιτικού θεσμού, αυτού της διπλωματίας. Όπως 

προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι δύο αυτοί θεσμοί επιτελούν παρόμοιο έργο όμως 

με αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως μέσα από τη 

συνεργασία ο ρόλος και των δύο ενισχύεται και η υποστήριξη που παρέχουν στις 

κυβερνήσεις τους μπορεί και είναι ακόμη μεγαλύτερη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

      Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τον ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών ως εργαλείο 

της πολιτικής μίας χώρας. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους 

ενισχύουν αλλά και συνεισφέρουν στην πολιτική διαδικασία των κυβερνήσεών τους και ποια 

είναι γενικότερα η σχέση και η θέση τους μέσα στην πολιτική. Συγκεκριμένα, διερευνούμε το 

ρόλο τους μέσα σε μία έκφανση της πολιτικής διαδικασίας, και συγκεκριμένα αυτή της 

εξωτερικής πολιτικής. Θεωρούμε ότι η χρησιμότητά τους είναι εντονότερη στα θέματα 

εξωτερικής πολιτικής κάτι που αναδεικνύεται μέσα από διάφορα ιστορικά παραδείγματα της 

διεθνούς πολιτικής.  

      Στην πρώτη, λοιπόν, ενότητα αυτού του κεφαλαίου θα αναφέρουμε θεωρητικά και 

συνοπτικά κάποιους ακόμη τομείς της πολιτικής στους οποίους είναι χρήσιμη και 

απαραίτητη η συνεισφορά των υπηρεσιών πληροφοριών. Η δεύτερη ενότητα με ιστορικά 

παραδείγματα θα δείξει και πρακτικά τη χρησιμότητα αλλά και τις ικανότητες που διαθέτουν 

οι υπηρεσίες πληροφοριών καθώς και το πώς δύνανται να ενισχύουν την πολιτική δεινότητα 

της χώρας τους. 

 

2.0 Η χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών στην πολιτική 

      Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη διαδικασία την οποία ακολουθούν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών για να παράγουν πληροφόρηση, δηλαδή τη συλλογή και την ανάλυση 

πληροφοριών. Το στάδιο αυτό, παρ’ όλα αυτά, βρίσκεται στη μέση της διαδικασίας· η αρχή 

και το τέλος της διαδικασίας αυτής είναι τα κομμάτια που βοηθούν να συνδέσουμε καλύτερα 

το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών με την πολιτική. Πώς και γιατί ξεκινά η διαδικασία για 

να υπάρξει πληροφόρηση πάνω σε κάποιο ζήτημα; Γιατί θεωρείται σημαντική και 

απαραίτητη;  

       Προαναφέραμε εν συντομία την ανάγκη που έχουν οι πολιτικοί για ενημέρωση και 

πληροφόρηση πάνω στα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν. Σε μία μεγαλύτερη κλίμακα, η 

πληροφόρηση δεν απευθύνεται μόνο στους εκάστοτε πολιτικούς δρώντες αλλά στις 

γενικότερες ανάγκες της χώρας τους γι’ αυτό και η χρησιμότητά της είναι ευρύτατη. Τα 

ζητήματα, λοιπόν, της πολιτικής για τα οποία απαιτείται κάποια πληροφόρηση είναι πολλά 

και συνεπώς κρίνεται σημαντικό να εντοπίζονται οι ανάγκες και να μπαίνουν προτεραιότητες 

έτσι ώστε να αποφασίζεται με τι και πότε θα ασχοληθούν οι υπηρεσίες πληροφοριών97. Έτσι, 

το πρώτο πάντα βήμα είναι να εντοπίζονται οι τομείς στους οποίους δύναται να συνεισφέρει 

η πληροφόρηση και στη συνέχεια να αποφασίζεται ποιος είναι ο σημαντικότερος98. 

      Στην εξωτερική πολιτική, τα ζητήματα με τα οποία έχει να ασχοληθεί μία κυβέρνηση 

επίσης ποικίλουν ενώ είναι σχεδόν βέβαιο πως, λόγω της φύσης της διεθνούς αρένας, 

συνεχώς θα προκύπτουν και νέα99. Πάντα, όμως, υπάρχουν κάποια που είναι πιο σοβαρά από 

                                                           
97Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 54 
98 ibid 
99 ibid, p. 55 



24 
 

κάποια άλλα100. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεισφέρουν στην πολιτική, τα 

θέματα με τα οποία ασχολούνται θα πρέπει πάντα να ανταποκρίνονται στις πολιτικές 

προτεραιότητες της χώρας τους101. Με άλλα λόγια, οι πολιτικοί είναι αυτοί που θέτουν τις 

προτεραιότητες και που στη συνέχεια τις μεταφέρουν ξεκάθαρα στις υπηρεσίες 

πληροφοριών102 και έτσι οι τελευταίες ξεκινούν τη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών προς κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό. 

      Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές οι πολιτικοί δεν είναι σε θέση να ορίσουν τις πολιτικές 

τους προτεραιότητες και να θέσουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους ώστε να ξέρουν τι να 

ζητήσουν από τις υπηρεσίες πληροφοριών103. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπάλληλοι και 

αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών είναι αυτοί που αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό 

δεδομένου ότι τα σημαντικότερα ζητήματα είναι πάντα γνωστά σε κάθε δεδομένη στιγμή104. 

Πολλοί πολιτικοί, μάλιστα, το θεωρούν δεδομένο ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι 

ενήμερες χωρίς τις δικές τους υποδείξεις για το τι πρέπει να κάνουν. Συνεπώς, οι υπηρεσίες 

πληροφοριών καλύπτουν συχνά το κενό αυτό ξεκάθαρων πολιτικών προτεραιοτήτων, 

θέτοντας οι ίδιες τις προτεραιότητες στα διάφορα ζητήματα που υπάρχουν και αυτή είναι 

αναμφισβήτητα μία πολύ χρήσιμη αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν μέσα στην πολιτική. 

Είναι, όμως, και αρκετά ριψοκίνδυνο διότι με τις επιλογές τους μπορεί να κάνουν λάθος ή 

μπορεί να κατηγορηθούν ότι εισέβαλαν στη σφαίρα άσκησης πολιτικής105. 

      Η χρησιμότητα, όμως, του έργου των υπηρεσιών πληροφοριών εντοπίζεται επίσης στην 

ικανότητά τους να προβλέπουν και να προλαμβάνουν καταστάσεις και συνεπώς πολλές 

φορές οι προτεραιότητες που θέτουν είναι με βάση αυτό106 το κριτήριο. Επομένως, μπορεί η 

παραπάνω επιλογή τους να μην είναι φαινομενικά η σωστή με βάση τις παρούσες ανάγκες σε 

μία χώρα όμως δε σημαίνει ότι είναι γενικότερα λανθασμένη ως προς την πολιτική της χώρας 

τους107. Ακριβώς επειδή στην πολιτική υπάρχουν πάντα πολλές προτεραιότητες και ζητήματα  

με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί μία κυβέρνηση σε μία δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες 

πληροφοριών είναι αυτές που υπολογίζουν και εξετάζουν το κάθε ζήτημα με βάση τη 

σημασία και τη σχέση του με την εθνική ασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικοί είναι αυτοί 

που παίρνουν τις αποφάσεις και ο ρόλος των υπηρεσιών κρίνεται απλώς βοηθητικός, 

παρέχοντας στους πρώτους τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και προειδοποιήσεις για τις 

πιθανές ή και επικείμενες απειλές108. 

      Οι υπηρεσίες πληροφοριών, λοιπόν, πρέπει να καθοδηγούνται από τις πολιτικές 

προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνησή τους έτσι ώστε η πληροφόρηση που παράγουν να 

είναι όσο το δυνατόν πιο βοηθητική109. Την ίδια στιγμή, όμως, ακόμη και αν 

επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να ασχολούνται πάντα και με  πολλά 

άλλα. Η ενασχόλησή τους με τα άλλα ζητήματα προκύπτει από την αρμοδιότητά τους να 

μένουν συνεχώς ενήμερες για όλες τις χώρες και για όλα τα θέματα που υπάρχουν στη διεθνή 

                                                           
100Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 55 
101 ibid, p. 56 
102 ibid 
103 Johnson, Loch K., “Analysis for a new age”, Intelligence and National Security, vol. 11, no. 4, pp 657-671, p 658 
104Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 56 
105 ibid 
106 ibid 
107 ibid 
108Marrin, Stephen, “Intelligence Analysis Theory: Explaining and predicting analytic responsibilities”, Intelligence and National 

Security, vol. 22, no. 6, pp 821-846 
109Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 180 
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σκηνή110. Παράλληλα, πρέπει να μένουν προσηλωμένες στο σημαντικό τους καθήκον που 

είναι να προβλέπουν, όσο αυτό καθίσταται δυνατό, την ανάδειξη νέων ή ξαφνικών 

ζητημάτων και προβλημάτων, κάτι που πολύ συχνά απαιτούν οι πολιτικοί από αυτές111. 

Όπως θα δούμε από τα παραδείγματα που ακολουθούν, είναι χαρακτηριστικό το κομμάτι που 

αφορά τις αιφνίδιες επιθέσεις που δέχονται τα κράτη και ο ρόλος που παίζουν σε αυτό οι 

υπηρεσίες πληροφοριών· η ικανότητα να προβλέπουν όχι μόνο τις κινήσεις αλλά και τα λάθη 

καθώς και τις λανθασμένες εκτιμήσεις των αντιπάλων τους είναι καθοριστικής σημασίας για 

μία χώρα για να αποφύγει μία αιφνίδια επίθεση, έργο το οποίο αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών112. Όλα αυτά δείχνουν την πολυπλοκότητα του έργου που επιτελούν αλλά και 

την σημασία τους στην πολιτική καθώς καλύπτουν όχι μόνο αυτά που τους ζητούνται αλλά 

και αυτά που δεν τους ζητούνται ή ακόμη και αυτά που πρόκειται ενδεχομένως να 

χρειαστούν. Προσδίδουν, έτσι, στην κυβέρνηση τους μία πολύτιμη δύναμη. 

      Επιπλέον, αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε μέσα από τα ιστορικά παραδείγματα που 

ακολουθούν αλλά και από τις διάφορες αρμοδιότητες των υπηρεσιών πληροφοριών και της 

χρήσης τους από τους πολιτικούς, είναι ότι οι τελευταίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της πολιτικής. Χωρίς κάποια αναφορά στην πολιτική, η πληροφόρηση δεν έχει 

κανένα νόημα113. Επικρατεί δε η άποψη η πληροφόρηση χωρίς την πολιτική είναι αδιάφορη 

ενώ την ίδια στιγμή η πολιτική χωρίς πληροφόρηση είναι ανόητη114. Υποστηρίζεται, 

μάλιστα, πως η πληροφόρηση την οποία παράγουν οι υπηρεσίες πληροφοριών, έπειτα από τη 

συλλογή και ανάλυση διαφόρων πληροφοριών, καθώς και οι οποιεσδήποτε άλλες 

αρμοδιότητές τους, όπως φερειπείν η μυστική δράση, υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετούν 

την πολιτική115. Σε ό,τι αφορά στη μυστική δράση για παράδειγμα, έχει χαρακτηριστεί ως η 

τρίτη επιλογή που θεωρούν ότι έχουν οι πολιτικοί μεταξύ της πρώτης που είναι το να μην 

κάνουν τίποτα σε μία κατάσταση στην οποία απειλούνται κάποια συμφέροντά της χώρας 

τους, και της δεύτερης που είναι η στρατιωτική παρέμβαση116. 

      Μέρος της δουλειάς των υπηρεσιών πληροφοριών είναι επίσης να προστατεύουν κατά 

κάποιο τρόπο την πολιτική της χώρας τους αλλά και τους ίδιους τους πολιτικούς τούς 

οποίους εξυπηρετούν. Οι πολιτικοί αρχηγοί εναποθέτουν την προσοχή τους στη δράση, κάτι 

για το οποίο χρειάζονται τις υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς όμως συχνά να σκέφτονται ότι 

πρέπει να καλύψουν τα νώτα τους117. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών οι οποίες φροντίζουν, από τη μία μεριά, να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες για 

δράση των πολιτικών ενώ προσέχουν και το πώς θα το πράξουν χωρίς να γίνουν αντιληπτές 

από τον αντίπαλο και χωρίς να προδώσουν τις ικανότητες και τους τρόπους δράσης που 

διαθέτει η κυβέρνησή τους118. Αυτό κρίνεται σημαντικό διότι έτσι διατηρούν το οποιοδήποτε 

προνόμιο διαθέτουν και το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξανά στο μέλλον·  για αυτές 

                                                           
110Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 181 
111Wilson, Peter, “Analysis: The contribution of intelligence services to security sector reform”, Conflict, Security & Development, 

vol. 5, no. 1, pp 87-107, p 101 
112Wirtz, James J., “Miscalculation, surprise and American intelligence after the cold war”, International Journal of Intelligence and 

Counterintelligence, vol. 5, no.1, 1991, pp. 1-16, p. 2 
113Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 174 
114 Kerr, Sheila, “The debate on US post-cold war intelligence: once more new botched beginning?”, Defense Analysis, vol. 10, no. 

3, 1994, pp. 323-350, p. 325 
115Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 159 
116 ibid, p. 157-158 
117 ibid, p. 186 
118ibid p. 187 
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η δυνατότητα για συλλογή πληροφοριών παραμένει το σημαντικότερο119. 

 

2.0.1 Η χρησιμότητα της πληροφόρησης στη λήψη αποφάσεων 

      Αναφέραμε νωρίτερα τη λήψη αποφάσεων ως ένα καθοριστικό κομμάτι στην ανάλυση 

και κατ’ επέκταση στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεδομένου ότι προσπαθούμε να 

αποδείξουμε τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των υπηρεσιών πληροφοριών στην πολιτική 

πραγματικότητα μίας χώρας αλλά και το ρόλο τους ως εργαλείο της πολιτικής, αξίζει να 

αναφερθούμε στο πώς αυτές επηρεάζουν το σημαντικό αυτό κομμάτι της πολιτικής που είναι 

η λήψη των αποφάσεων. 

      Στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται πως η πληροφόρηση αποτελεί ένα απαραίτητο 

συστατικό στη λήψη των αποφάσεων120 και αυτό χάρη στις πληροφορίες που δύναται να 

παρέχει για τις υπόλοιπες χώρες. Οι πολιτικοί χρειάζονται πάντα σωστές και ολοκληρωμένες 

πληροφορίες για τις ξένες χώρες, οι οποίες πληροφορίες θα αποτελέσουν τη βάση για 

δράση121. Πράγματι, όπως θα δούμε μέσα από τις επόμενες ενότητες, η ιστορία δείχνει ότι 

αυτή ήταν η κύρια προτεραιότητα των περισσότερων κρατών για να διαμορφώσουν την 

εξωτερική τους πολιτική. 

      Με τον τρόπο αυτό η πληροφόρηση που παρέχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών εισέρχεται 

στη λογική του ορθολογικού κράτους και ενισχύει την ορθολογική συμπεριφορά των 

κρατών. Η πληροφόρηση, παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να θεωρείται ο καθοριστικός 

παράγοντας για τη λήψη των αποφάσεων· οι πληροφορίες που δίνονται μπορεί να είναι 

ανακριβείς, μη ολοκληρωμένες ή ακόμη και παραπλανητικές122, γεγονός που σημαίνει ότι η 

χρησιμότητά τους δεν είναι απόλυτη. Οι πληροφορίες αποτελούν μία μόνο πηγή την οποία 

χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να πάρουν μία απόφαση123. Με άλλα λόγια η πληροφόρηση 

έχει συνήθως βοηθητικό ρόλο και μπορεί να διευκολύνει μία απόφαση ή μία εντολή όμως 

δεν μπορεί να καλύψει την έλλειψη αρκετής ισχύος ή ενός ικανού ηγέτη124. Έτσι, η σημασία 

της παροχής πληροφοριών και πληροφόρησης έγκειται στο γεγονός ότι αυξάνουν τις 

πιθανότητες για σωστές και επιτυχημένες ενέργειες από τους πολιτικούς που σε αντίθετη 

περίπτωση αν οι τελευταίοι δεν τις διέθεταν οι πιθανότητες αυτές θα μειώνονταν125. 

Επιπλέον, η διείσδυση της πληροφόρησης στη σφαίρα της λήψης αποφάσεων κάνει τις 

κυβερνήσεις να ακολουθούν ορθολογική και ρεαλιστική συμπεριφορά126. Είναι αυτό που 

πολύ ωραία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι «ενθαρρύνει τους πολιτικούς να 

ακολουθήσουν ένα στυλ που βασίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία και στην ανάλυση και όχι 

στο ένστικτο και την προσωπική πεποίθηση»127.  

      Η πληροφόρηση, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύναται να συνεισφέρει όμως δε 

                                                           
119Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 187 
120 Herman, Michael, Intelligence power in peace and war, Cambridge University Press, 1996, p. 138 
121 ibid 
122 ibid, p. 140 
123 ibid, p. 141 
124Treverton, Gregory F., & Jones, Seth G. &Boraz, Steven &Lipscy, Phillip, “Toward a theory of intelligence: Workshop report”, 

National Security Research Division, Rand Corporation, 2006, pp iii-35, p.3 
125Herman, Michael, Intelligence power in peace and war, Cambridge University Press, 1996, p.140 
126 ibid 
127 ibid, p. 152 
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συνδέεται άμεσα ούτε με συγκεκριμένες ενέργειες αλλά ούτε και με συγκεκριμένες 

αποφάσεις· αντιθέτως, μάλιστα, πολλές φορές αγνοείται από τους πολιτικούς128. 

2.0.2 Η χρησιμότητα της πληροφόρησης σε περίοδο πολέμου 

      Για τους ίδιους λόγους η πληροφόρηση κρίνεται σημαντική και σε ό,τι αφορά στον 

πόλεμο. Ο στόχος σε περίοδο πολέμου για μία χώρα είναι ξεκάθαρα η νίκη129 γι’ αυτό και η 

στρατιωτική πληροφόρηση κρίνεται σημαντική ως προς την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Παρ’ όλα αυτά η ύπαρξη της πληροφόρησης από μόνη της και χωρίς σωστή χρήση της δε 

σημαίνει νίκη130. Η σωστή, όμως, πληροφόρηση μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες και τις 

πιθανότητες μίας χώρας για να νικήσει.  

      Περαιτέρω, οι υπηρεσίες πληροφοριών μέσω του έργου που επιτελούν ενισχύουν τόσο 

τις αμυντικές όσο και τις επιθετικές ικανότητες της χώρας τους. Ως προς την άμυνα, οι 

υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούν το μοναδικό ίσως φορέα που προστατεύει τη χώρα του 

και τα κρατικά μυστικά της από αντίπαλα κράτη131. Πρόκειται για τη λεγόμενη 

αντικατασκοπεία (counter-intelligence), η οποία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα 

δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών, και μέσω της οποίας η χώρα καταφέρνει να 

προστατεύεται από τη δράση των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών άλλων χωρών, δηλαδή όχι 

μόνο από πιθανές επιθέσεις αλλά και από περιστατικά κατασκοπείας από άλλα κράτη στο 

έδαφός της132. Συνεπώς, είναι σαν να υπάρχει ένας συνεχής μικρότερος πόλεμος μεταξύ των 

ίδιων των υπηρεσιών πληροφοριών και της ίδιας της πληροφόρησης133. 

      Ενισχύουν, όμως, και τις επιθετικές ικανότητες της χώρας τους. Όταν μία χώρα μπορεί να 

γνωρίζει τις μελλοντικές προθέσεις για δράση ενός αντιπάλου, βρίσκεται σε πλεονεκτική 

θέση διότι της δίνεται η δυνατότητα να κάνει την πρώτη κίνηση ή απλώς να ξέρει πώς να 

αποφύγει ή να προστατευτεί από την επίθεση του αντιπάλου134. 

 

2.0.3 Η χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο 

      Αξίζει να αναφερθεί μία ακόμη πτυχή της εξουσίας και των ικανοτήτων που διαθέτει μία 

χώρα χάρη, εν μέρει, στο έργο των υπηρεσιών πληροφοριών της. Οι τελευταίες έχουν ως 

κύριο στόχο να ενισχύουν τις ικανότητες των χωρών τους στην άσκηση εξωτερικής 

πολιτικής αλλά και να εξασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια της χώρας τους. Παρ’ όλα αυτά, 

το εύρος των αρμοδιοτήτων τους μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα άλλα ζητήματα εθνικού 

ενδιαφέροντος και δράσης135. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα παρέμβασης ή μεσολάβησης 

που θέλει να έχει ένα κράτος για να μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά στη 

διεθνή ασφάλεια136. Ένα κράτος καταφέρνει να επεμβαίνει σε διαμάχες ή σε προβλήματα 

τρίτων χάρη στις πληροφορίες και ικανότητες που αντλούν από τις υπηρεσίες πληροφοριών. 

Η υπεροχή που κάποιες χώρες απολαμβάνουν χάρη στις ικανότητες των υπηρεσιών 

πληροφοριών τους, κυρίως οι ΗΠΑ, τους κάνει να νιώθουν ότι κατέχουν τη θέση του 
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παγκόσμιου προστάτη137. Βέβαια, τέτοια θέση μπορεί να κατέχει και κάποια ομάδα χωρών 

μαζί, το σημαντικό όμως παραμένει πως όλες χρησιμοποιούν την πληροφόρηση και τις 

υπηρεσίες πληροφοριών τους για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούν στην 

παγκόσμια ασφάλεια138. Πληροφόρηση χρειάζεται, επίσης, και όταν κάποιο ζήτημα διεθνούς 

ασφάλειας προσπαθεί να επιλυθεί σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, όπως για παράδειγμα τα 

Ηνωμένα Έθνη139. Το κάθε κράτος είναι αυτό που αναθέτει στις υπηρεσίες πληροφοριών του 

να βρουν ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος διεθνής οργανισμός να αντιμετωπίσει 

κάποια κρίση140. 

      Τέλος, η πληροφόρηση συνεισφέρει και σε θέματα ελέγχου των εξοπλισμών μεταξύ των 

χωρών141. Με τις πληροφορίες που μπορεί να διαθέτει κάποια χώρα για τον εξοπλισμό μίας 

άλλης χώρας, μπορεί να διαμορφώνει αναλόγως και προς το συμφέρον της σχετικές 

συνθήκες για τον έλεγχο εξοπλισμών ή για άλλες συμφωνίες που ενισχύουν την 

εμπιστοσύνη, σε τέτοια θέματα, μεταξύ των χωρών142. Επιπλέον, οι υπηρεσίες πληροφοριών 

κατέχουν το σημαντικό ρόλο του να ελέγχουν, να αξιολογούν και να αποτρέπουν τη διάδοση 

των πυρηνικών όπλων, καθώς επίσης και των χημικών και βιολογικών143, κάτι το οποίο 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς απειλές. 

 

2.1 Η ιστορική εξέλιξη και παραδείγματα δράσης των υπηρεσιών πληροφοριών 

      Η σχέση των υπηρεσιών πληροφοριών με την πολιτική που προσπαθούμε να αναδείξουμε 

γίνεται εμφανής και αποδεικνύεται μέσα από την ίδια την εξέλιξη των πρώτων. Η ιστορία και 

τα διεθνή πολιτικά γεγονότα είναι αυτά που ανέδειξαν τη χρησιμότητα της πληροφόρησης 

και που στη συνέχεια καθόρισαν και διαμόρφωσαν το αντικείμενο εργασίας τους και τους 

τομείς ενασχόλησής τους.  

      Σκοπός μας δεν είναι να παρουσιάσουμε την ιστορική αναδρομή των υπηρεσιών 

πληροφοριών ή το πότε και πώς κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση. Αυτό που θεωρούμε ότι 

αφορά στην εργασία αυτή είναι τα σημαντικότερα χρονικά στάδια στην πορεία των 

υπηρεσιών πληροφοριών που επηρέασαν την πολιτική των χωρών τους καθώς και τη διεθνή 

πολιτική.  

 

2.1.1 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

      Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο σημαντικό χρονικό στάδιο στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε 

για την εξέλιξη των υπηρεσιών πληροφοριών είναι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Λέγοντας 

εξέλιξη εννοούμε σε μεγάλο βαθμό τη γέννηση πολλών υπηρεσιών πληροφοριών ή/και το 

ξεκίνημα ανάπτυξής τους σε αυτό που είναι σήμερα καθώς και σε αυτό που έχει 

παρουσιαστεί μέχρι τώρα στην εργασία. Τόσο η πραγματικότητα του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου με την άνοδο της ναζιστικής Γερμανίας αλλά και αυτή που επικράτησε μετά το 

τέλος του με την άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, άλλαξαν και εδραίωσαν πολλά δεδομένα 
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στη διεθνή σκηνή τόσο σε στρατιωτικά όσο και τεχνολογικά ζητήματα144. Υποστηρίζεται, 

λοιπόν, ότι αυτά τα δεδομένα ανέδειξαν τη συλλογή πληροφοριών σε κάτι σημαντικό, το 

οποίο και διαμόρφωσαν σε κάτι εξειδικευμένο και επαγγελματικό145. Με βάση αυτά τα 

δεδομένα καθώς και τη φιλοσοφία της εθνικής ασφάλειας που υπήρχε, η συλλογή 

πληροφοριών καθώς και οι φορείς που διεκπεραιώνουν το έργο αυτό, δηλαδή οι υπηρεσίες 

πληροφοριών, έφτασαν να θεσμοθετηθούν και να αποτελούν σε κάθε χώρα πλέον ένα 

σημαντικό κομμάτι του κυβερνητικού σχηματισμού και της άσκησης πολιτικής146.  

      Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι χαρακτηριστικό· ο Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος είχε το επίκεντρό του στην Ευρώπη και εξαιτίας αυτού του γεγονότος 

η διεθνής πολιτική πραγματικότητα ήταν τέτοια που στις ΗΠΑ δεν υπήρχε η ίδια ανάγκη για 

ύπαρξη εξωτερικής πολιτικής, όπως υπήρχε για πολλές Ευρωπαϊκές χώρες147. Έτσι, οι ΗΠΑ 

άργησαν να αναπτύξουν κάποια εξωτερική πολιτική και να μπουν στη διεθνή 

πραγματικότητα της εποχής ενώ λογικό είναι πως δε διέθεταν καμία υπηρεσία πληροφοριών 

με αρμοδιότητες να αντιμετωπίζει τις απειλές του πολέμου148. Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρον να 

σημειωθεί πως οι ΗΠΑ άρχισαν δυναμικά να αναπτύσσουν κάποιες υπηρεσίες πληροφοριών 

με την εξέλιξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και τη συμμετοχή τους σε αυτόν, ενώ μέχρι τότε 

υπήρχαν απλώς ως βοηθητικές στις ισχυρές τότε βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών149 ενώ 

οι τελευταίες κάλυπταν το κενό αυτό στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ένα σημαντικό γεγονός του 

πολέμου στάθηκε η αιτία που ανέδειξε την ανάγκη για ύπαρξη υπηρεσιών πληροφοριών και 

αυτό ήταν η ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης. Το Περλ Χάρμπορ, όπως 

απλώς ονομάζεται το ιστορικό αυτό συμβάν, δεν υπήρξε σημαντικό μόνο επειδή καθόρισε 

και ουσιαστικά επέβαλλε την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο150 αλλά και 

γιατί ανέδειξε τις ελλιπείς ικανότητες της χώρας να αντιμετωπίσει μία μεγάλης κλίμακας 

απειλή. Το Περλ Χάρμπορ έχει χαρακτηριστεί ως μία αποτυχία των υπηρεσιών 

πληροφοριών· όπως προαναφέραμε, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών ήταν αυτές που 

καθοδηγούσαν και που ενίσχυαν τις όποιες δυνατότητες πληροφόρησης διέθεταν τότε οι 

ΗΠΑ. Ήδη αρκετούς μήνες πριν την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ αλλά κυρίως τις τελευταίες 

ημέρες πριν από αυτήν, οι πληροφορίες που λάμβαναν οι ΗΠΑ μέσω του SIGINT, μεταξύ 

άλλων, δήλωναν ξεκάθαρα τις προθέσεις της Ιαπωνίας για επίθεση στην Αμερική151. Αξίζει 

σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως η κόντρα μεταξύ των δύο χωρών που οδήγησε στην 

εν λόγω επίθεση ξεκίνησε όταν οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ιαπωνίας κατάφεραν να 

αντιληφθούν ότι οι ΗΠΑ είχαν «σπάσει» κάποιους από τους κωδικούς επικοινωνίας τους και 

κατάφερναν να διαβάζουν κάποια διπλωματικά τους μηνύματα152. Αυτό, όμως, που δεν 

κατάφεραν ποτέ να καταλάβουν αλλά και να διαβάσουν οι υπηρεσίες πληροφοριών των 

ΗΠΑ ήταν οι ακριβείς κινήσεις του ιαπωνικού στόλου ούτε και μπόρεσαν ποτέ να μάθουν ή 
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να υποψιαστούν την επιλογή της τοποθεσίας της ιαπωνικής επίθεσης153. Αυτό συνέβη λόγω 

της ελλιπούς ικανότητας των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και της λανθασμένης 

διαχείρισης της κατάστασης από τον τότε Αμερικανό πρόεδρο όπου, όπως λέγεται, την 

καλύτερη ξένη πληροφόρηση που αποκτήθηκε στην ιστορία της Αμερικής τη διαχειρίστηκαν 

με πλήρη ανικανότητα154. Αυτό το συμβάν, λοιπόν, έκανε τους Αμερικανούς να καταλάβουν 

την ανάγκη και τη σημασία της συλλογής πληροφοριών αλλά και την ανάλυση και 

επεξεργασία τους με σκοπό την ενημέρωση των πολιτικών δρώντων για μία δεδομένη 

κατάσταση155. 

      Αυτό, λοιπόν, που έλειπε από την αμερικανική κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών ήδη 

από το ξεκίνημα του πολέμου και που έγινε εμφανές με την τραγική ιαπωνική επίθεση στο 

Περλ Χάρμπορ, ήταν μία εξωτερική υπηρεσία πληροφοριών156 που θα ήταν αρμόδια για 

συλλογή πληροφοριών, τόσο σε αμερικανικό έδαφος όσο και στο εξωτερικό, σχετικά με 

πιθανούς εχθρούς157. Έτσι, εξαιτίας αυτού του συμβάντος έγινε η πρώτη κίνηση για την 

ύπαρξη μίας τέτοιας υπηρεσίας πληροφοριών με τη δημιουργία της θέσης και του 

αντίστοιχου γραφείου, του ‘Συντονιστή της πληροφόρησης’ (Coordinator of Information)158, 

η οποία θέση πρόκειται ουσιαστικά για τον προκάτοχο της CIA (Central Intelligence 

Agency). Με αυτόν τον τρόπο και χάρη σε παρόμοιες ανάγκες για πληροφόρηση 

δημιουργήθηκε το 1947 η CIA159, η οποία αποτελεί τη μοναδική και σημαντικότερη ξένη 

υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ και η οποία διαδραματίζει το μεγαλύτερο ρόλο σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής. 

      Πριν την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Βρετανία, 

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες πληροφοριών, επιχειρούσε με διάφορους τρόπους να 

οδηγήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Συγκεκριμένα, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών 

εφεύραν  διάφορες θεωρίες συνομωσίας σχετικά με τη Ναζιστική Γερμανία κατά τις οποίες η 

τελευταία είχε προθέσεις και σχέδια να επιβάλλει δικτατορία σε χώρες τις Λατινικής 

Αμερικής με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στο Νέο Κόσμο και κατ’ επέκταση να γίνει 

απειλή για τις ΗΠΑ160. Με τον τρόπο αυτό, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών 

κατάφεραν να πείσουν τον τότε Αμερικανό πρόεδρο, Ρούσβελτ, και να καθορίσουν την 

εξωτερική του πολιτική161. 

 

2.1.2 Ψυχρός Πόλεμος 

      Με το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου  οι ΗΠΑ επικεντρώνονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στη διατήρηση των ικανοτήτων που διαθέτουν για πληροφόρηση σχετικά με ξένες 

χώρες μέσω SIGINT ενώ συνειδητοποιούν την ανάγκη να διατηρήσουν κρυφές τις όποιες 
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δυνατότητες διαθέτουν για να μην υποψιαστούν το παραμικρό οι εχθροί τους και να μην 

υπάρξει καχυποψία από μέρους τους162. Παρ’ όλα αυτά, ήδη από εκείνο το διάστημα η 

κατασκοπεία άρχισε να γίνεται πραγματικότητα, καθώς είχαν ήδη διαρρεύσει πολλά στοιχεία 

από κατασκόπους ξένων χωρών στην Αμερική και στη Βρετανία163. Κάπως έτσι, 

οδηγούμαστε στο σημαντικότερο, για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ιστορικό διάστημα που 

ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος. 

      Ο Ψυχρός Πόλεμος, ονομάστηκε ψυχρός διότι ήταν ένας πόλεμος που δεν ξέσπασε 

ποτέ164. Παρ’ όλα αυτά, για τις δύο υπερδυνάμεις που είχαν εδραιωθεί τότε, τις ΗΠΑ και τη 

Σοβιετική Ένωση, υπήρχε πόλεμος και μάλιστα σκληρός. Ήταν ένας πόλεμος για υπεροχή 

τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική, δηλαδή μία κούρσα για το ποια θα προηγηθεί σε μία 

ανακάλυψη ή μία στρατηγική και με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση έναντι 

του αντιπάλου της. Ο ανταγωνισμός αυτός για υπεροχή που υπήρχε μεταξύ των δύο 

υπερδυνάμεων εδραιώθηκε με βάση την αντίληψη που είχε η Δύση μετά το τέλος του Β’ 

Παγκόσμιου Πολέμου για τις προθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης να γίνει παγκόσμιος ηγέτης, 

κάτι που δε μπορούσε να επιτρέψει γιατί το θεωρούσε απειλή για τη δημοκρατία165. Ο 

ανταγωνισμός αυτός για στρατιωτική, πολιτική και πυρηνική υπεροχή θα μπορούσαμε άφοβα 

να πούμε πως στο μεγαλύτερο βαθμό ήταν το αντικείμενο εργασίας των υπηρεσιών 

πληροφοριών, στο οποίο και οι δύο δυνάμεις έδιναν σημαντική προτεραιότητα166· Η κάθε 

πολιτική σκέψη, απόφαση ή ενέργεια κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου καθοδηγούνταν 

από τις πληροφορίες και την πληροφόρηση που διέθετε η μία υπερδύναμη για την άλλη. Οι 

υπηρεσίες πληροφοριών μέσω του έργου που επιτελούν, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε 

νωρίτερα, όπως για παράδειγμα η παροχή στρατιωτικής και πολιτικής πληροφόρησης, δεν 

παρείχαν απλώς πληροφορίες στην κυβέρνησή τους για μία ξένη χώρα αλλά ήταν αυτές που 

παρακολουθούσαν στενά την αντίπαλη χώρα και γνώριζαν κάθε της κίνηση, κάνοντας έτσι 

δυνατή την ύπαρξη αυτού του ανταγωνισμού, δηλαδή τη συνέχιση του Ψυχρού Πολέμου. Για 

το λόγο αυτό, πολλοί μετέπειτα ονόμαζαν εναλλακτικά τον Ψυχρό Πόλεμο ως πόλεμο της 

πληροφόρησης167.  

      Συνεπώς, λέγεται πως ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ουσιαστικά ένας στρατιωτικός 

ανταγωνισμός, στον οποίο σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι στρατιωτικές απειλές ενώ η όποια 

στρατιωτική πληροφόρηση υπήρχε αφορούσε στη στρατιωτική ισχύ των δύο μερών168. Τα 

σημαντικά, λοιπόν, γεγονότα που χαρακτήρισαν και επηρέασαν την έκβαση του Ψυχρού 

Πολέμου δείχνουν ακριβώς αυτήν την κατάσταση ενώ οι επιτυχίες και αποτυχίες των 

υπηρεσιών πληροφοριών κρίνονται σημαντικές ακριβώς λόγω της μεγάλης επιρροής που 

δύνανται να έχουν στην έκβαση των γεγονότων. Το παράδειγμα του Περλ Χάρμπορ ήταν μία 

από τις αποτυχίες, η οποία αν δεν είχε συμβεί, η συνέχεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου θα 

είχε υπάρξει πολύ διαφορετική. Ένα παρόμοιο παράδειγμα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου, πλέον, ήταν η ανικανότητα των υπηρεσιών πληροφοριών να προβλέψουν την 

εισβολή της Β. Κορέας στη Ν. Κορέα και αργότερα την εμπλοκή της Κίνας στη διαμάχη. 
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Στην πρώτη περίπτωση, η πληροφόρηση και η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών δεν ήταν 

αρκετή ώστε να προβλέψουν πως η Β. Κορέα θα ήταν μία πιθανή επιλογή για πολεμική 

διαμάχη για τη Σοβιετική Ένωση169. Η περίπτωση της Κίνας, από την άλλη μεριά, ήταν μία 

ακόμη αποτυχία της ερμηνείας πληροφοριών από το SIGINT· ενώ τα στοιχεία έδειχναν 

κάποια ενέργεια από τη μεριά της Κίνας, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν κατάφεραν να το 

ερμηνεύσουν αυτό ως πιθανή πρόθεση εμπλοκής της στη σύρραξη170. 

      Μία ακόμη σημαντική αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών καθόρισε τις σχέσεις 

σημαντικών κρατών-παιχτών εκείνο το χρονικό διάστημα του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται 

για την εξευτελιστική για πολλούς απόπειρα εισβολής των ΗΠΑ στον Κόλπο των Χοίρων 

της Κούβας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της εξουσίας του Φιντέλ Κάστρο. Στην 

περίπτωση αυτή βέβαια, ευθύνη φέρει τόσο ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως θα εξεταστεί 

στο επόμενο κεφάλαιο, όσο και οι ίδιες σαφώς υπηρεσίες πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά στις 

τελευταίες, αυτή τη φορά η αποτυχία δεν οφειλόταν στην ανικανότητα ερμηνείας των 

διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών αλλά στο γεγονός ότι αυτά τα τελευταία 

αγνοήθηκαν. Ο κακός συντονισμός στο εσωτερικό της CIA, συγκεκριμένα μεταξύ του 

τμήματος των επιχειρήσεων και αυτού της πληροφόρησης, ήταν ο λόγος που οδήγησε στο 

καταστροφικό αποτέλεσμα171. Συγκεκριμένα, το τμήμα επιχειρήσεων επέλεξε να μη 

συμβουλευτεί το τμήμα της πληροφόρησης σχετικά με την επιχείρηση αυτή με το φόβο ίσως 

ότι θα την απέρριπτε· πράγματι, τα στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση αυτή ήταν εξαρχής 

αρνητικά, κανείς όμως δε θέλησε να το δει172. Με βάση προγενέστερες επιτυχημένες 

επιχειρήσεις για την ανατροπή πολιτικών αρχηγών, τόσο η αμερικανική κυβέρνηση όσο και 

το τμήμα επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών θεώρησαν δεδομένη την επιτυχία της 

επιχείρησης173. Η διαθέσιμη πληροφόρηση, όμως, η οποία αγνοήθηκε, σχετικά με την πιθανή 

αντίδραση του κουβανέζικου λαού σε μία τέτοια απόπειρα ήταν χαρακτηριστική της 

αποτυχίας που έμελε να ακολουθήσει174. Αν η διαθέσιμη πληροφόρηση και ανάλυση είχε 

ληφθεί υπόψη όπως θα έπρεπε, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό· αυτό δηλώνει 

το πόσο χρήσιμη και αναντικατάστατη είναι η πληροφόρηση ως εργαλείο στην εξωτερική 

πολιτική. 

     Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν πολλά λαμπρά παραδείγματα της ικανότητας των υπηρεσιών 

πληροφοριών να ενισχύουν την πολιτική ικανότητα και θέση των χωρών τους. Ένα από αυτά 

ήταν η περίπτωση του Ιράν το 1953. Με το διορισμό του Mohammad Mossadeq στη θέση 

του πρωθυπουργού, η Δύση είδε κάποια πιθανή απειλή και τα συμφέροντά της να θίγονται. 

Αρχικά, η Βρετανία είχε οικονομική ζημία έπειτα από την ιδιωτικοποίηση της αγγλο-

ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στην οποία προέβη ο Mossadeq175, ενώ η πιθανότητα μίας 

κομμουνιστικής εξέγερσης, με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, όσο αυτός ήταν 

πρωθυπουργός, κρίθηκε αρκετά πιθανή από τις υπηρεσίες πληροφοριών και ήταν κάτι που δε 
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θα επέτρεπαν οι ΗΠΑ176. Έτσι, οι δύο χώρες συνεργάστηκαν στη διεξαγωγή μίας κρυφής 

επιχείρησης για τη δημιουργία πραξικοπήματος στο Ιράν και την ανατροπή του Mossadeq177 

με σκοπό την αντικατάστασή του με κάποιον αξιωματούχο της επιλογής τους, τον οποίο θα 

μπορούσαν πιο εύκολα να ελέγχουν178. Η ξεκάθαρη αυτή περίπτωση χρήσης της μυστικής 

δράσης από τις υπηρεσίες πληροφοριών ήταν μία από τις πολλές που υπήρξαν κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες πληροφοριών έπαιξαν 

άμεσο ρόλο στην αλλαγή της πολιτικής πραγματικότητας μίας άλλης χώρας και θα λέγαμε 

ακόμη πως άσκησαν εξωτερική πολιτική. Ακόμη, όμως, κι αν αυτό δε θεωρείται ακριβές, 

καθώς οι πολιτικοί είναι αυτοί που επέλεξαν τη χρήση μυστικής δράσης και επομένως αυτοί 

άσκησαν την εξωτερική πολιτική, σίγουρα είναι αναμφισβήτητη η επιρροή τους και η 

συνεισφορά τους στην εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεών τους και κατ’ επέκταση στη 

σχέση που αυτές μετέπειτα διαμορφώνουν με τις χώρες στις οποίες επεμβαίνουν.  

      Η μυστική δράση των υπηρεσιών πληροφοριών κρίθηκε ως μία απαραίτητη πολιτική 

επιλογή σε μία ακόμη κρίσιμη στιγμή, στην επικίνδυνη, όπως έκριναν οι ΗΠΑ, τροπή που 

έπαιρνε η πολιτική κατάσταση στη Γουατεμάλα το 1954. Οι συναναστροφές που φερόταν να 

έχει ο πρόεδρος της Γουατεμάλας τόσο με το κομμουνιστικό κόμμα της χώρας όσο και με τη 

Σοβιετική Ένωση ήταν κάτι ανησυχητικό για τις ΗΠΑ και αποφασίστηκε χωρίς δεύτερη 

σκέψη ότι αυτή η κατάσταση δε μπορούσε να συνεχιστεί179. Παρ’ όλα αυτά, μία στρατιωτική 

επέμβαση κρίθηκε ότι θα προκαλούσε προβλήματα σε ολόκληρο το ημισφαίριο, εξέλιξη την 

οποία οι ΗΠΑ ήθελαν να αποφύγουν180. Συνεπώς, η μυστική δράση ήταν η μόνη διαθέσιμη 

επιλογή οδηγώντας τις υπηρεσίες πληροφοριών, και συγκεκριμένα τη CIA, στο να 

οργανώσουν για άλλη μία φορά την ανατροπή του προέδρου της Γουατεμάλας. Αυτή τη 

φορά, όμως, δημιούργησαν οι ίδιες μία αντίπαλη ομάδα που θα έκανε πραξικόπημα κατά του 

προέδρου της χώρας με την υποστήριξη των ΗΠΑ181 και το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό. 

Αυτό που πολλές φορές επιτυγχάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών μέσω του έργου τους είναι 

όσα δε μπορεί επισήμως να πράξει η κυβέρνησή τους· εκεί που σταματά η διπλωματία και η 

επιτρεπτή εμπλοκή, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε μία άλλη χωρά, ξεκινά η μυστική 

δράση η οποία επιτρέπει στην κυβέρνηση μίας χώρας σχεδόν τα πάντα. 

      Ένα ακόμη είδος επιρροής στο οποίο προσφεύγει μία κυβέρνηση μέσω του έργου των 

υπηρεσιών πληροφοριών της για να πετύχει κάποιο σκοπό της είναι και η πολιτική 

προπαγάνδα. Στην περίπτωση των εκλογών του 1970 στη Χιλή, οι ΗΠΑ φοβήθηκαν πως η 

Χιλή, υπό την ηγεσία του φιλο-μαρξιστή Salvador Allende, κινδύνευε να ακολουθήσει τα 

χνάρια της Κούβας· συνεπώς, υπό τον φόβο ότι η Χιλή, όπως και η Γουατεμάλα, θα γινόταν 

κομμουνιστική χώρα θέλησαν να δράσουν για να το αποτρέψουν182. Έτσι, μέσω οικονομικής 

ενίσχυσης στο δημοκρατικό κόμμα το οποίο προωθούσαν στην εξουσία, προσπάθησαν να 
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επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα στη Χιλή183. Μπορεί εν τέλει να μην το κατάφεραν, 

όμως, το γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν δείχνει το πόσο άμεσα μπορεί μία 

χώρα να επιδρά τόσο στο πολιτικό καθεστώς όσο και στην πολιτική κατάσταση μίας άλλης 

χώρας, αν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα. 

      Μία σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφοριών στα πλαίσια του 

Ψυχρού Πολέμου ήταν στο επίπεδο της εναέριας παρακολούθησης. Η ανάγκη για γνώση και 

παρακολούθηση που οι δύο υπερδυνάμεις είχαν η μία για την άλλη κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου ήταν αυτή που ώθησε την ανάπτυξη και την εξέλιξη στις εν λόγω 

ικανότητες που έφτασαν να διαθέτουν οι ΗΠΑ. Λόγω της μεγάλης μυστικότητας που 

διατηρούσε η Σοβιετική Ένωση ως χώρα, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, για τις οποίες εύκολα 

έβρισκε κανείς πληροφορίες κάθε τύπου, ο μόνος τρόπος για να αντλήσουν πληροφορίες 

σχετικά με αυτήν οι ΗΠΑ ήταν μέσω της εναέριας παρακολούθησης και των σχετικών με 

αυτή μέσων184. Θεωρούσαν ότι οι ικανότητες για πληροφόρηση που διέθεταν, συγκριτικά με 

τη Σοβιετική Ένωση, ήταν μη ικανοποιητικές και αυτό οδήγησε σε νέες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις και τεχνικών μέσων προς όφελος της παροχής πληροφόρησης185. Οι ΗΠΑ 

κατάφεραν να φτάσουν σε ένα σημαντικό επίπεδο ακρίβειας και σιγουριάς που ήταν λίγα 

αυτά που δεν ήξεραν για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Σοβιετικής Ένωσης186.  

      Οι τεχνολογικές αυτές ικανότητες τις επέτρεψαν μετέπειτα να χειριστούν με τόσο καλό 

και επιτυχημένο τρόπο την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962. Συγκεκριμένα, χάρη 

στις υψηλές ικανότητες παρακολούθησης μέσω του IMINT οι αμερικανικές υπηρεσίες 

πληροφοριών κατάφεραν εξ αρχής να παρακολουθούν και να ελέγχουν το κάθε στάδιο της 

στρατιωτικής προετοιμασίας που λάμβανε χώρα στην Κούβα, καθώς και για τις 

εγκαταστάσεις και τα συστήματα πυραύλων που ετοιμάζονταν στο νησί187. Μάλιστα, ο 

έγκαιρος εντοπισμός των κινήσεων αυτών από τις υπηρεσίες πληροφοριών έδωσαν την 

υπεροχή στις ΗΠΑ για τον έλεγχο της κατάστασης188. Μέσω, λοιπόν, του ΙΜΙΝΤ και στη 

συνέχεια του SIGINT κατόρθωναν να ενημερώνονται για τις κινήσεις και τους σκοπούς της 

Σοβιετικής Ένωσης και έτσι βρέθηκαν στην πλεονεκτική θέση να απειλήσουν και να 

προειδοποιήσουν την τελευταία για το τι θα σήμαινε αν συνεχιζόταν η κατάσταση. 

Κατάφεραν, αρχικά, να ελέγχουν τις κινήσεις των Σοβιετικών πλοίων αλλά και υποβρυχίων 

τα οποία και ανάγκαζαν να σταματήσουν στο θαλάσσιο όριο που οι ΗΠΑ είχαν θέσει189, ενώ 

αργότερα η στενή εναέρια παρακολούθηση των υπηρεσιών πληροφοριών παρείχε την 

επιβεβαίωση για την απόσυρση των πυραύλων και άλλων όπλων από το νησί190. Συνεπώς, 

από το ξεκίνημα της κρίσης οι υπηρεσίες πληροφοριών παρείχαν πολύ καλή υποστήριξη 

στους πολιτικούς δρώντες με αποτέλεσμα να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης και 

το στοιχείο αυτό τους επέτρεψε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ανοιχτή επίθεση κατά των 

σοβιετικών πλοίων ή των εγκαταστάσεων που ετοιμάζονταν στην Κούβα.  
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      Η μεγαλύτερη ίσως σημασία των ικανοτήτων αυτών για εναέρια παρακολούθηση που 

πλέον διέθεταν οι ΗΠΑ έγινε εμφανής λίγο νωρίτερα όταν έγινε το αντικείμενο μίας 

προτεινόμενης, από την πλευρά των ΗΠΑ, συμφωνίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Πιο 

συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 1955 σε συνάντηση των μεγάλων δυνάμεων, οι ΗΠΑ 

πρότειναν τη συμφωνία των ‘ανοιχτών ουρανών’ κατά την οποία οι δύο υπερδυνάμεις θα 

επέτρεπαν η μία στην άλλη εναέρια παρακολούθηση και φωτογράφηση στο έδαφός τους 

καθώς και πρόσβαση στα ολοκληρωμένα σχέδια των στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων191. 

Παρόλο που η συμφωνία αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τη Σοβιετική Ένωση, αυτό που αξίζει 

να σημειωθεί είναι ότι οι τεχνολογικές αυτές ικανότητες που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ και τις 

οποίες διαχειρίζονταν οι υπηρεσίες πληροφοριών, έθεσαν τη βάση για μία συμφωνία με 

σκοπό να ρυθμιστεί η διεξαγωγή του Ψυχρού Πολέμου, ενώ σημαντικό είναι ότι η εναέρια 

παρακολούθηση αποτέλεσε ουσιαστικό κομμάτι όλων των μετέπειτα συμφωνιών για έλεγχο 

των εξοπλισμών μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων192. 

      Η περίπτωση της κρίσης των ομήρων που ξέσπασε το 1978 στο Ιράν με την επίθεση στην 

αμερικανική πρεσβεία από ακτιβιστές φοιτητές κατά την οποία πιάστηκαν όμηροι πολλοί 

Αμερικάνοι δείχνει ακόμη μία σημαντική συνεισφορά των υπηρεσιών πληροφοριών και 

συγκεκριμένα του HUMINT193. Κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, που κράτησε πάνω από 

ένα χρόνο, σημαντική και εντυπωσιακή ήταν η επέμβαση της CIA για τη διάσωση έξι 

διπλωματικών υπαλλήλων οι οποίοι ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να γλιτώσουν από την 

επίθεση και βρήκαν καταφύγιο στην πρεσβεία του Καναδά194.  Η διάσωση που σχεδιάστηκε 

από την CIA ήταν άμεση και επιτυχής· μία ομάδα πρακτόρων της CIA στάλθηκε στο Ιράν 

έχοντας ετοιμάσει το σχέδιο της διάσωσης μέσω του αεροδρομίου της Τεχεράνης195. Για να 

μπορέσουν οι όμηροι να διαφύγουν με ασφάλεια, δημιουργήθηκαν από τη CIA οι ρόλοι που 

θα υποδύονταν οι έξι όμηροι καθώς και τα πλαστά έγγραφα που θα είχαν πάνω τους για να 

μπορέσουν χωρίς υποψίες να βγουν από τη χώρα196. Ήταν μία επικίνδυνη αποστολή που 

μόνο το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της CIA θα μπορούσε να φέρει εις πέρας. 

Αυτή η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι μία ακόμη πολύτιμη ικανότητα που κρίνεται 

αναγκαία για μία χώρα.  

      Επιπλέον, αναφερθήκαμε νωρίτερα στην ικανότητα επέμβασης, την οποία μία χώρα 

δύναται να διαθέτει χάρη στις υπηρεσίες πληροφοριών της, σε διεθνείς κρίσεις ή/και σε 

διαμάχες τρίτων χωρών με απώτερο σκοπό τη διεθνή ασφάλεια. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ήταν η κρίση που ξέσπασε μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν το 1990 με 

αφορμή την μακροχρόνια διαμάχη που είχαν οι δύο χώρες για την αμφιλεγόμενη περιοχή του 

Κασμίρ. Από τις στρατιωτικές κινήσεις που φαίνονταν να ετοιμάζουν και οι δύο πλευρές, οι 

αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, συγκεκριμένα η CIA, πίστευαν ότι η διαμάχη την 

οποία ξεκινούσαν οι δύο χώρες θα κατέληγε σε ένα συμβατικό πόλεμο ο οποίος, λόγω των 

                                                           
191 Andrew, Christopher, For the President’s eyes only: secret intelligence and the American presidency from Washington to Bush, 

ό.π., p. 222 
192 ibid, p. 223 
193Munton, Don &Matejova, Miriam, “Spies without borders? Western intelligence liaison, the Tehran hostage affair and Iran’s 

Islamic revolution”, ό.π., p.739 
194 ibid, p. 740  
195 ibid, p. 756 
196 ibid 
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πυρηνικών όπλων που και οι δύο πλευρές διέθεταν, θα γινόταν αναπόφευκτα πυρηνικός197. 

Συνεπώς, η εκτίμηση αυτή των υπηρεσιών πληροφοριών ήταν αρκετή για να παρακινήσει 

την χώρα τους να επέμβει έτσι ώστε να αποφευχθεί μία σοβαρή ενδεχόμενη πυρηνική κρίση. 

Οι ΗΠΑ κατάφεραν να πείσουν και τις δύο χώρες ότι ο πόλεμος στον οποίο οδηγούνταν θα 

ήταν καταστροφικός και για τις δύο πλευρές και ότι δε θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικός 

νικητής. Ως αποτέλεσμα, οι δύο πλευρές υποχώρησαν και προσπάθησαν να βρουν άλλη 

αμοιβαία λύση στο ζήτημα198. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

      Η ιστορία έδειξε ότι ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν σε μεγάλο βαθμό ένας πόλεμος της 

πληροφόρησης παρά ένας κανονικός πόλεμος. Αρχικά, το γεγονός ότι δεν ξέσπασε ποτέ 

αλλά κυρίως η φιλοσοφία που τον χαρακτήριζε το αποδεικνύουν αυτό. Έχει γραφτεί, 

άλλωστε, πως η πληροφόρηση όχι μόνο υπήρξε η σημαντικότερη δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αλλά ότι διείσδυε στη φιλοσοφία που τον χαρακτήριζε, ενώ η 

σημασία που δινόταν στην πληροφόρηση αλλά και οι ενέργειες των υπηρεσιών πληροφοριών 

ήταν αυτές που βοήθησαν στην εδραίωση της όλης ιδέας του Ψυχρού Πολέμου199. Πράγματι, 

η στρατιωτική πληροφόρηση ήταν η κύρια ενασχόληση των δύο υπερδυνάμεων και ο 

πόλεμος στον οποίο ενέδιδαν. Η πεποίθηση των ΗΠΑ από το ξεκίνημα του Ψυχρού Πολέμου 

ότι η Σοβιετική Ένωση είχε ως στόχο τη στρατιωτική υπεροχή έναντι των ίδιων ήταν αυτή 

που τις οδηγούσε όλο και περισσότερο να προσπαθούν να προβλέψουν και να ανακαλύψουν 

τι στρατιωτικές δυνατότητες θα μπορούσε μελλοντικά να αναπτύξει η Σοβιετική Ένωση έτσι 

ώστε να μπορούν να τη σταματήσουν200. Συνεπώς, οι δύο υπερδυνάμεις είχαν ενδώσει σε μία 

συνεχή στρατιωτική προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεών τους σε περίπτωση που θα 

ξεσπούσε αυτός ο πόλεμος που δεν ξέσπασε ποτέ201.  

      Τα ιστορικά παραδείγματα, λοιπόν, μιλούν από μόνα τους. Σε ένα από τα σημαντικότερα 

διαστήματα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, που ήταν τόσο ο Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος όσο και ο Ψυχρός Πόλεμος, η πληροφόρηση, καθώς και άλλες 

σημαντικές ενέργειες των υπηρεσιών πληροφοριών, υπήρξαν το σημαντικότερο εργαλείο 

των κυβερνήσεών τους. Η πορεία τους υπήρξε παράλληλη με την έκβαση του Ψυχρού 

Πολέμου, ενώ την ίδια στιγμή ήταν οι υπηρεσίες πληροφοριών αυτές που την κάθε στιγμή 

καθόριζαν και διαμόρφωναν την εξουσία και συνεπώς τη θέση που κατείχε η χώρα τους 

έναντι του μεγάλου αντιπάλου της. Όποια από τις δύο υπερδυνάμεις κατάφερνε να βρεθεί σε 

θέση στρατιωτικής υπεροχής ή σε θέση να προβλέπει τις μελλοντικές κινήσεις του αντιπάλου 

της κρινόταν αυτομάτως ο νικητής ενός έμμεσου πολέμου που ποτέ δεν εκδηλώθηκε σε 

πραγματική μάχη. Για την υπεροχή αυτή οι δύο υπερδυνάμεις βασίζονταν σχεδόν 

αποκλειστικά στις υπηρεσίες πληροφοριών τους γι’ αυτό και οι τελευταίες αποτελούσαν το 

σημαντικότερο ίσως εργαλείο στη διαμόρφωση της εξωτερικής τους πολιτικής.  

                                                           
197 Andrew, Christopher, For the President’s eyes only: secret intelligence and the American presidency from Washington to Bush, 

ό.π., p. 516 
198 ibid, p. 516-517  
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      Η διαπίστωση, λοιπόν, της πρακτικής σημασίας και ανάγκης του ρόλου των υπηρεσιών 

πληροφοριών στην εξωτερική πολιτική των χωρών τους είναι ξεκάθαρη και αυτονόητη. 

Μάλιστα, ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι πολλές φορές οι υπηρεσίες πληροφοριών 

δεν ενεργούσαν απλώς ως ένα εργαλείο που είχαν στη διάθεσή τους οι πολιτικοί δρώντες για 

την άσκηση πολιτικής αλλά ενεργούσαν οι ίδιες ως φορείς που χάραζαν πολιτική, είτε μέσω 

του έργου τους, όπως για παράδειγμα με τη μυστική δράση, είτε μέσω της επιρροής που 

κάποια στελέχη τους είχαν πάνω σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η πλευρά του ρόλου τους 

εξετάζεται πιο αναλυτικά στο κεφαλαίο που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 

 

       Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε μέσω μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας να 

κατανοήσουμε γενικά το ρόλο και το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών στην πολιτική 

διαδικασία και ειδικότερα στην άσκηση εξωτερικής. Έχοντας παρουσιάσει τις υπηρεσίες 

πληροφοριών και το έργο που επιτελούν ως ένα εργαλείο πολιτικής για τη χώρα τους, 

κρίνεται απαραίτητο να εξετάσουμε το πώς διαχειρίζονται το εργαλείο αυτό οι πολιτικοί 

ηγέτες. Η άμεση σχέση που εντοπίζεται μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της 

πολιτικής δημιουργεί αντιστοίχως μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των πρώτων και των 

πολιτικών ηγετών, η οποία είναι άλλοτε βοηθητική για το έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών και άλλοτε ένας ανασταλτικός παράγοντας.  

      Αναφερθήκαμε, επίσης, στη μεγάλη σημασία που μπορεί να έχουν οι πολιτικοί ως λήπτες 

αποφάσεων στην άσκηση εξωτερικής, όπως και κάθε άλλης, πολιτικής. Συνεπώς, καθίσταται 

ξεκάθαρος ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι πολιτικές προσωπικότητες σε μία 

κυβέρνηση και κατ’ επέκταση και η σχέση που διαμορφώνουν με τους εκάστοτε φορείς που 

συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην πολιτική διαδικασία. Έτσι, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του εκάστοτε πολιτικού ηγέτη ή άλλων 

σημαντικών κυβερνητικών προσώπων και των υπηρεσιών πληροφοριών κρίνεται σημαντική 

για τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν προς όφελος της εξωτερικής πολιτικής της 

χώρας τους. 

      Η διαδικασία για την παραγωγή πληροφόρησης, όπως προαναφέραμε, για κάποιο 

συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό ξεκινά από τις προτεραιότητες που θέτουν οι πολιτικοί 

αρχηγοί για την πολιτική της χώρας τους και τις οποίες μεταφέρουν στις υπηρεσίες 

πληροφοριών. Την ίδια στιγμή, όμως, οι τελευταίες είναι πάντα υπεύθυνες για τη συνεχή 

ενασχόληση με όλα τα ζητήματα που μπορεί να αφορούν, είτε επί του παρόντος είτε 

μελλοντικά, τη χώρα τους ακόμη και όταν δεν το ζητούν οι πολιτικοί ηγέτες ή επειδή οι 

τελευταίοι δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Αυτό, λοιπόν, που προκαλεί τόσο ενδιαφέρον όσο 

και προβληματισμό είναι ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικοί ηγέτες επεμβαίνουν στο ή 

καθοδηγούν το έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες πληροφοριών και αυτό διότι τα 

αποτελέσματα του έργου τους μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά.  

     Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούν το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα για 

να αποδείξουμε τη σημασία της σχέσης αυτής που διαμορφώνεται μεταξύ των πολιτικών 

ηγετών και των υπηρεσιών πληροφοριών και το πώς αυτή επηρεάζει ή όχι το έργο των 

τελευταίων. Επιπλέον, επόμενο είναι για άλλη μια φορά τα περισσότερα παραδείγματα να 

προέρχονται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δεδομένης της δύναμης και του 

μεγέθους τους καθώς και της παρουσίας τους στην ιστορία. Εκτός των αμερικανικών 

υπηρεσιών πληροφοριών, όμως, θα αναφερθούμε συντόμως και σε αυτές τριών ακόμη 

σημαντικών χωρών για να δούμε τις διαφορετικές σχέσεις που μπορεί να διαμορφώνονται 

μεταξύ κυβερνήσεων και υπηρεσιών πληροφοριών. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στο 

σημαντικό ζήτημα της πολιτικοποιημένης πληροφόρησης που χαρακτηρίζει τη σχέση αυτή. 
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3.0 Πολιτικοποιημένη πληροφόρηση 

      Με τη σταδιακή εξέλιξη των υπηρεσιών πληροφοριών και της συσχέτισής τους με την 

πολιτική αναδείχθηκε ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο πλέον αποτελεί έναν σημαντικό 

προβληματισμό που συνοδεύει το ρόλο και το έργο τους· πρόκειται για το ζήτημα της 

πολιτικοποιημένης πληροφόρησης (politicized intelligence). Η πολιτικοποιημένη 

πληροφόρηση αναφέρεται ουσιαστικά στη σχέση αυτή μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών 

και της πολιτικής που έχουμε παρουσιάσει ως τώρα και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 

προσωπικοτήτων, δηλαδή αυτών που παράγουν πληροφόρηση και αυτών που τη 

χρησιμοποιούν.  

      Το θέμα που προκύπτει, λοιπόν, είναι κατά πόσο κοντινή θα πρέπει να είναι η σχέση 

μεταξύ των δύο. Η μία άποψη υποστηρίζει ότι η σχέση δεν πρέπει να είναι στενή, έτσι ώστε 

το έργο των αναλυτών πληροφοριών να παραμένει αντικειμενικό202 και να μην επηρεάζεται 

από απόψεις και ιδέες τρίτων που σκοπός τους δεν είναι η απλή κατανόηση και εκτίμηση 

μίας κατάστασης ή ενός προβλήματος203. Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει πως μία μακρινή 

σχέση δε θα επιτύγχανε απαραίτητα αντικειμενικότητα αλλά θα οδηγούσε σε ασύνδετα 

αποτελέσματα και εκτιμήσεις204. Με άλλα λόγια, η δεύτερη άποψη δηλώνει την άμεση αυτή 

σχέση μεταξύ πολιτικής και πληροφόρησης που έχουμε ως τώρα περιγράψει καθώς και τη 

διαπίστωση που έχει εντοπιστεί, ότι δηλαδή η πληροφόρηση χωρίς κάποια συσχέτιση με την 

πολιτική δεν έχει κάποια σημασία. Οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης θεωρούν πως η 

συσχέτιση αυτή επιτυγχάνεται μόνο με μία αρκετά άμεση σχέση μεταξύ των αναλυτών 

πληροφόρησης και όλων αυτών που την αναζητούν, δηλαδή τους πολιτικούς· για να μπορούν 

να παράγουν πληροφόρηση την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, οι 

αναλυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των τελευταίων205. 

      Ο σκοπός της πληροφόρησης, όπως έχουμε προαναφέρει, είναι να προειδοποιεί, να 

βοηθά ή να ευαισθητοποιεί τους πολιτικούς ηγέτες σχετικά με κάποια κατάσταση. Ο ρόλος 

τους, όμως, αυτός περιθωριοποιείται συχνά από τους πολιτικούς όταν αυτοί έχουν 

αποφασίσει ήδη τι θέλουν206 και δεν επιθυμούν καθοδήγηση, συμβουλές ή άλλες απόψεις. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπηρεσίες πληροφοριών θέλοντας να συμμετέχουν στην όποια 

κατάσταση και να μην αγνοούνται, επιλέγουν να μεταφέρουν στον εκάστοτε πολιτικό αυτό 

που θέλει να ακούσει έτσι ώστε να καταφέρουν ακόμη κι έτσι να διαδραματίσουν κάποιο 

ρόλο. Κάτι τέτοιο, βέβαια, μπορεί να το επιλέξουν επειδή μπορεί να θέλουν απλώς να 

πετύχουν κάποιο δικό τους σκοπό και για να το κάνουν αυτό χρειάζονται την πολιτική 

στήριξη των πολιτικών ηγετών207. 

      Περεταίρω, εντοπίζονται δύο μορφές πολιτικοποιημένης πληροφόρησης, που είναι κατ’ 

αντιστοιχία της ήπιας και σκληρής ισχύος208 η οποία εμφανίζεται στις διεθνείς σχέσεις. Έτσι, 

η ήπια μορφή πολιτικοποιημένης πληροφόρησης προσπαθεί να αλλάξει τις διάφορες ιδέες 

και υποθέσεις που προκύπτουν από κάποια ανάλυση, καθώς και τους κανόνες που ακολουθεί 

                                                           
202 Wilson, Peter, “Analysis: The contribution of intelligence services to security sector reform”, ό.π., p 96 
203Hastedt, Glenn, “The politics of intelligence and the politicization of intelligence: the American experience”, Intelligence and 

National Security, vol. 28, no. 1, 2013, pp. 5-31, p. 6 
204 Wilson, Peter, “Analysis: The contribution of intelligence services to security sector reform”,ό.π., p. 96 
205Hastedt, Glenn, “The politics of intelligence and the politicization of intelligence: the American experience”,ό.π., p. 6 
206 ibid, p. 10 
207 ibid 
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η διαδικασία της ανάλυσης αυτής, έτσι ώστε να παραχθούν διαφορετικά αποτελέσματα209. 

Αντιθέτως, με την σκληρή μορφή πολιτικοποιημένης πληροφόρησης οι αναλυτές 

αναγκάζονται να υιοθετήσουν συγκεκριμένες απόψεις και συμπεράσματα σχετικά με μία 

κατάσταση και να αγνοήσουν αυτά στα οποία έχουν καταλήξει οι ίδιοι210.  

 

3.1 ΗΠΑ 

       Οι υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούν μέρος του πολιτικού και κυβερνητικού 

συστήματος και οι πολιτικοί το αναγνωρίζουν και το αποδέχονται αυτό211. Το πώς, όμως, η 

κάθε κυβέρνηση εξαιτίας του εκάστοτε ηγέτη της χρησιμοποιεί τόσο τις υπηρεσίες 

πληροφοριών όσο και την πληροφόρηση που παράγουν, εξαρτάται από την προσωπική τους 

πεποίθηση, σημασία και εμπιστοσύνη που εναποθέτουν στην πληροφόρηση καθώς και από 

την προσωπική τους εμπειρία σε θέματα πληροφόρησης αλλά και την ίδια τους την 

προσωπικότητα212.  

O Christopher Andrew πολύ εύστοχα παρατηρεί πως, παρά τον όγκο ενημέρωσης που 

δεχόταν μία κυβέρνηση καθώς και οι πολιτικοί από πολλές και διάφορες πηγές σχετικά με τα 

διάφορα ζητήματα, οι αμερικανοί πρόεδροι επηρεάζονταν περισσότερο από την 

πληροφόρηση που λάμβαναν από τις υπηρεσίες πληροφοριών213. Εάν αυτό δεν ήταν αλήθεια, 

η πραγματικότητα τόσο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου όσο και του Ψυχρού Πολέμου θα ήταν 

πολύ διαφορετική214. Σε μία μεγαλύτερη κλίμακα, υποστηρίζει επίσης πως οι αμερικανικές 

υπηρεσίες πληροφοριών διαμορφώθηκαν αναλόγως από τον εκάστοτε αμερικανό πρόεδρο215, 

κατά αντίστοιχο τρόπο που η γενικότερη πραγματικότητα του έργου και του ρόλου των 

υπηρεσιών πληροφοριών διαμορφώθηκαν από την διεθνή πολιτική ιστορία όπως 

προαναφέραμε.  

       Δεν ήταν τυχαία ούτε ασύνδετη με την αμερικανική προεδρία η διαφορά που ξεκάθαρα 

εντοπίζεται στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών την περίοδο πριν το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και κοντά στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ως μεγάλος υποστηρικτής και 

προωθητής της ιδέας και της δημιουργίας της Κοινωνίας των Εθνών, ο αμερικανός πρόεδρος 

Woodrow Wilson δε θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητη η ύπαρξη υπηρεσιών πληροφοριών γι’ 

αυτό και οι ΗΠΑ βρίσκονταν εκείνη την περίοδο σε μία αρκετά δυσμενή θέση σε θέματα 

πληροφόρησης216 που ως αποτέλεσμα είχαν ορισμένα μετέπειτα γεγονότα που τις οδήγησαν 

στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιθέτως, ο George Bush, ο οποίος είχε διατελέσει στέλεχος 

υπηρεσιών πληροφοριών προτού γίνει πρόεδρος, είχε καλύτερη εικόνα των δυνατοτήτων και 

της σημασίας που είχε η πληροφόρηση για την πολιτική217 και συνεπώς η χώρα του το 

διάστημα που ήταν πρόεδρος διέθετε πολύ σημαντική θέση σε ζητήματα πληροφόρησης· το 

γεγονός αυτό οδήγησε σε πολύ σημαντικές ενέργειες για τις ΗΠΑ εκείνο το διάστημα. 

                                                           
209Hastedt, Glenn, “The politics of intelligence and the politicization of intelligence: the American experience”,ό.π.,,p. 10 
210 ibid 
211Lowenthal, Mark M., Intelligence: from secrets to policy, ό.π.,p. 177 
212 Andrew, Christopher, For the President’s eyes only: secret intelligence and the American presidency from Washington to Bush, 

ό.π., p. 3 
213 ibid, p. 2 
214 ibid 
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216 ibid, p. 30 
217 ibid, p. 5 
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       Πιο συγκεκριμένα, η στάση και η γνώμη που είχε ο πρόεδρος Wilson για τις υπηρεσίες 

πληροφοριών ήταν ένα από τα σημαντικότερα αίτια της αργής ανάπτυξης των αμερικανικών 

υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και της θέσης που διατηρούσαν το διάστημα της προεδρίας 

του. Οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκμεταλλεύτηκαν την άγνοια και την αφέλειά 

του καταφέρνοντας μέσω του ίδιου του προέδρου να πραγματοποιούν ενέργειες 

αντικατασκοπίας στο αμερικανικό έδαφος και να υποκινούν τις αμερικανικές υπηρεσίες 

πληροφοριών σύμφωνα με τα συμφέροντά τους218. Κάπως έτσι κατάφεραν να πετύχουν και 

την παραπλάνηση, όπως προαναφέραμε, με τις ψεύτικες βλέψεις των Ναζί να κατακτήσουν 

τη Λατινική Αμερική που δημιούργησαν με σκοπό να βάλουν τις ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο219, παρόλο που ο λόγος για τον οποίο εισήλθαν σε αυτόν ήταν άλλος. 

       Κατά παρόμοιο τρόπο, ο πρόεδρος Roosevelt παραπλανήθηκε στο να πιστέψει έντονα 

στις ικανότητες του HUMINT έναντι του SIGINT, καθώς αυτό επιθυμούσαν οι βρετανικές 

υπηρεσίες πληροφοριών220, κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο χειρισμό του προέδρου 

στην ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ. Συγκεκριμένα, ο Roosevelt καθόλο το διάστημα 

πριν την ιαπωνική επίθεση αγνοούσε ή δεν έδινε τη σημασία που έπρεπε στις πληροφορίες 

που λαμβάνονταν από το SIGINT με αποτέλεσμα να αγνοηθούν πολλά σημαντικά στοιχεία 

μεταξύ των οποίων και η ίδια η επίθεση221, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

       Η σχετική καθυστέρηση μίας ξένης αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, αυτή της 

CIA, παρά τα σημαντικά γεγονότα των δύο Παγκόσμιων Πολέμων, οφειλόταν θα 

μπορούσαμε να πούμε στον αμερικανό πρόεδρο Truman222. Ο Truman υπήρξε ο λιγότερο 

ενημερωμένος πρόεδρος σε θέματα πληροφόρησης223 και άργησε πολύ να πειστεί για τη 

σημασία και αναγκαιότητά της. Όταν τελικά το 1947 δημιούργησε τη CIA ήταν για πολύ 

διαφορετικούς λόγους από αυτούς που κατέληξε να χρησιμοποιείται η CIA224. Αυτό δείχνει 

ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο ο ρόλος μίας υπηρεσίας πληροφοριών αλλάζει στα χέρια 

του εκάστοτε προέδρου και συνεπώς φέρει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στην εξωτερική 

πολιτική που ο πρόεδρος αυτός διαμορφώνει.  

       Η μυστική δράση έφτασε να κατέχει τις διαστάσεις και τη σημασία  που είχε κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου εξαιτίας του προσωπικού ενδιαφέροντος που εξέφραζε για 

αυτήν ο πρόεδρος Eisenhower, ο οποίος μάλιστα θεωρούσε τη μυστική δράση ως ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της εξωτερικής του πολιτικής, διότι πίστευε πως δεν υπήρχε άλλος 

τρόπος να πολεμήσει τον Ψυχρό Πόλεμο και έναν εχθρό σαν τη Σοβιετική Ένωση225. Ο 

Eisenhower ήταν επίσης αυτός που άλλαξε τη θέση που κατείχαν οι αμερικανικές υπηρεσίες 

πληροφοριών έως τότε· χρηματοδότησε με σημαντικά κονδύλια την ανάπτυξη της NSA, της 

μεγαλύτερης πλέον υπηρεσίας πληροφοριών σε θέματα  SIGINT στον κόσμο, με αποτέλεσμα 

να υπάρξει πολύ μεγάλη τεχνολογική πρόοδος, την οποία δε μπορούσε να ανταγωνιστεί η 
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Βρετανία226. Συνεπώς, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατείχαν πλέον την 

πρωταρχική θέση σε επίπεδο πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. 

       Επιπλέον, στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τη μεγάλη αποτυχία της απόπειρας 

ανατροπής του Φιντέλ Κάστρο στον Κόλπο των Χοίρων το 1961. Παρουσιάσαμε την 

αποτυχία αυτή από την πλευρά της πληροφόρησης και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε το 

γεγονός ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση αγνοήθηκε. Εξίσου, όμως, σημαντική για την 

αρνητική έκβαση της επιχείρησης είναι και η οπτική γωνία του χειρισμού της κατάστασης 

του τότε αμερικανού προέδρου  John Kennedy. Ο Kennedy γνώριζε πολύ λίγα πράγματα για 

την πληροφόρηση και το ρόλο που αυτή μπορούσε να διαδραματίσει όμως έδειχνε μεγάλο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τη μυστική δράση και γενικότερα τις παραστρατιωτικές 

επιχειρήσεις227. Συνεπώς, το σημαντικό αυτό γεγονός που χάραξε την αμερικανική εξωτερική 

πολιτική θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνέβη εξαιτίας του ενθουσιασμού σημαντικών 

προσώπων των υπηρεσιών πληροφοριών και κυρίως του ίδιου του αμερικανού προέδρου. 

Φαίνεται ξεκάθαρα, λοιπόν, πώς η λανθασμένη εντύπωση και εκτίμηση ενός πολιτικού ηγέτη 

μπορεί να καθοδηγήσει λανθασμένα το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών, αν και στο 

συγκεκριμένο συμβάν μεγάλη ευθύνη έφερε και η ίδια η CIA. 

       Η περίπτωση της κρίσης και του πολέμου του Βιετνάμ αποδεικνύει επίσης πως πολλές 

φορές οι πολιτικοί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όσα χρειάζονται για να ασκήσουν 

πολιτική και πως οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Ο αμερικανός πρόεδρος Johnson θέλησε 

να κρατήσει τη CIA σε απόσταση και αγνόησε τις εκτιμήσεις και προειδοποιήσεις της 

τελευταίας ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονταν σε έναν ανίκητο πόλεμο228. Το αποτέλεσμα ήταν να 

πέσει έξω στις εκτιμήσεις του για τις προθέσεις των Βιετναμέζων γεγονός που οδήγησε στην 

αρνητική, για τις ΗΠΑ, έκβαση του πολέμου229. Επομένως, η πληροφόρηση δύναται να 

επηρεάσει την άσκηση πολιτικής και μάλιστα με τρόπο που μπορεί να έχει εξαιρετικά 

αποτελέσματα για μία χώρα. Όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ένα μόνο πρόσωπο, τις 

περισσότερες φορές ο πολιτικός ηγέτης, το θελήσει. 

        Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής του πολιτικού ηγέτη στην έκβαση 

γεγονότων, στην περίπτωση του οποίου ενδεχομένως οι υπηρεσίες πληροφοριών θα είχαν 

αντίθετη άποψη, είναι η στάση του προέδρου George Bush στην εισβολή του Ιράκ στο 

Κουβέιτ. Ο πρόεδρος Bush αντιμετώπισε εξαρχής την κατάσταση ως προσωπική υπόθεση 

θέλοντας με κάθε τρόπο να αποτρέψει την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ· δε θα επέτρεπε 

στο Σαντάμ Χουσεΐν να επιβληθεί και το Ιράκ να μετατραπεί σε υπερδύναμη του αραβικού 

κόσμου230. Το οποιοδήποτε σενάριο για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν θεωρούνταν ως 

απίθανο από τις υπηρεσίες πληροφοριών να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα231· παρ’ όλα 

αυτά, παρακινούμενος από τις προσωπικές του πεποιθήσεις ο Bush ήθελε με κάθε τρόπο να 

επέμβει και να σταματήσει τις απόπειρες του Σαντάμ Χουσεΐν. Έτσι, όταν η μυστική δράση 

απέτυχε η στρατιωτική παρέμβαση ήταν αναπόφευκτη και συνεπώς το ιστορικό αυτό γεγονός 
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εξελίχθηκε με τον τρόπο που εξελίχθηκε.   

 

3.1.1 Επίβλεψη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών 

       Από την μέχρι τώρα παρουσίαση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και του 

τρόπου λειτουργίας τους γίνεται κατανοητό ότι χαίρουν μίας ιδιαίτερης ανεξαρτησίας και 

ελευθερίας δράσης. Η πραγματικότητα, όμως, της επίβλεψης και του ελέγχου που δέχονται οι 

αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι αρκετά διαφορετική. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα 

σχετικά μεγάλο αριθμό ελεγκτικών μηχανισμών και μηχανισμών επίβλεψης, οι οποίοι έχουν 

τη μορφή διαφόρων επιτροπών και οι οποίοι ασχολούνται με το έργο των υπηρεσιών 

πληροφοριών. Θεωρείται πως οι ικανότητες των υπηρεσιών πληροφοριών τόσο για 

παρακολούθηση όσο και για την ανακάλυψη σημαντικών πληροφοριών ενέχουν κίνδυνο και 

για τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, γι’ αυτό και ο έλεγχος και η επιτήρηση αυτών κρίνεται 

σημαντική232.  

       Ο έλεγχος που δέχονται οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ αφορά κυρίως στις ειδικές 

επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκονται και φυσικά στη μυστική δράση. Συγκεκριμένα, το 

εκτελεστικό κυρίως σκέλος της κυβέρνησης ασχολείται με την τελευταία με σκοπό να 

διαπιστώσει εάν οι υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αν το έργο 

τους ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της χώρας τους233. Επιπλέον, διερευνά τα 

κενά ή τα λάθη που συχνά συναντώνται στη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως, την 

διείσδυση ξένων πρακτόρων και κατ’ επέκταση την ξένη κατασκοπεία σε αμερικανικό 

έδαφος, έτσι ώστε να διορθώνονται ή να αποφεύγονται234. Σε θέματα, μάλιστα, μυστικής 

δράσης υπάρχει το σημαντικό ζήτημα της ευθύνης· σε μεγάλης κλίμακας μυστικές δράσεις ή 

επιχειρήσεις είναι δύσκολο να «κρυφτεί» μία κυβέρνηση ή να αποποιηθεί της ευθύνης και 

αυτό προσπαθούν να αποφύγουν οι ΗΠΑ μέσω ελέγχων και επιτήρησης235. Στο ξεκίνημα του 

Ψυχρού Πολέμου, άδεια και χρηματοδότηση τόσο από την εκτελεστική όσο και από τη 

νομοθετική εξουσία δινόταν πολύ πιο εύκολα και χωρίς σημαντικούς περιορισμούς εξαιτίας 

της φιλοσοφίας που επικρατούσε, όπως γίνεται κατανοητό από κάποια από τα παραδείγματα 

που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Εξαιτίας, μάλιστα, του γεγονότος ότι ο πρόεδρος μπορούσε να 

αρνηθεί την όποια ανάμειξη σε κάποια μυστική δράση, οι υπηρεσίες πληροφοριών δρούσαν 

πολύ πιο ελεύθερα236.  

       Στο ζήτημα της ευθύνης είναι χαρακτηριστικό πως το πλεονέκτημα είναι πάντα υπέρ των 

κυβερνήσεων. Με πολύ ξεκάθαρα λόγια ο Arthur S. Hulnick εξηγεί την πραγματικότητα που 

επικρατεί αναφέροντας ότι όταν τα συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών 

πληροφοριών σχετικά με κάποιο θέμα είναι σύμφωνες με αυτά των πολιτικών τότε οι 

τελευταίοι υποτιμούν την αξία τους λέγοντας πως δεν τους παρείχαν κάποια πληροφορία που 

δε γνώριζαν ήδη237. Στην αντίθετη, όμως, περίπτωση που τα συμπεράσματα των δύο 

πλευρών δεν είναι τα ίδια τότε οι πολιτικοί τα θεωρούν λανθασμένα και ανάξια λόγου 
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αντιμετωπίζοντάς τα μάλιστα πολλές φορές ως μία προσπάθεια των υπηρεσιών πληροφοριών 

να επηρεάσουν και να καθοδηγήσουν την πολιτική238. Επιπλέον, εάν αργότερα αποδειχθεί 

πως ήταν σωστά τα συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σπάνια 

αναγνωρίζεται η δουλειά τους· εάν, όμως, οι εκτιμήσεις και τα ευρήματά τους βγουν 

λανθασμένα τότε οι πολιτικοί δε διστάζουν να κατηγορήσουν ανοιχτά τις υπηρεσίες 

πληροφοριών για την οποιαδήποτε αποτυχία239. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες πληροφοριών 

βγαίνουν πάντα οι χαμένοι240. 

 

3.2 Σοβιετική Ένωση/Ρωσία 

       Η Σοβιετική Ένωση, η οποία στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου θεωρούνταν υπερδύναμη 

χάρη εν μέρει στις υπηρεσίες πληροφοριών της, παρουσιάζει μία τελείως διαφορετική πτυχή 

στη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της κυβέρνησης 

μίας χώρας. Στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης οι υπηρεσίες πληροφοριών της και 

συγκεκριμένα η πολύ ισχυρή τότε KGB, η οποία από την ίδια τη Σοβιετική Ένωση 

θεωρούνταν μία υπηρεσία ασφαλείας και όχι αυστηρά πληροφοριών241, αποτελούσαν ένα 

πολιτικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά βούληση και χωρίς ηθικούς 

περιορισμούς ή κυβερνητικούς ελέγχους. Τα ίδια τα μέλη της KGB είχαν την αίσθηση ότι 

ανήκουν σε μία ελίτ με κύριο σκοπό να διατηρήσουν το πολιτικό σύστημα, κάτι που 

θεωρούσαν ότι τους έδινε δικαιώματα για τα πάντα242. Σε αντίθεση με τις αμερικανικές 

υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες ως ένα βαθμό διατηρούν κάποια ανεξαρτησία στη 

λειτουργία και το έργο τους, οι σοβιετικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονταν υπό τον 

πλήρη έλεγχο της κυβέρνησής τους γεγονός που δεν τις απέδιδε την ίδια σημασία και 

εξουσία που απολάμβαναν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αντιθέτως δείχνει την 

απόλυτη υποταγή στα χέρια μίας κυβέρνησης που χρησιμοποιούσε κάθε διαθέσιμο μέσο για 

να επιτύχει τους στόχους της καθώς και την υπεροχή έναντι του μεγάλου αντιπάλου της.  

Συνεπώς, η κυριότερη ίσως δραστηριότητα της KGB ήταν η κατασκοπεία ξένων χωρών 

δεδομένης της φιλοσοφίας αλλά και των βλέψεων που είχε η Σοβιετική Ένωση κατά την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου243. Σημαντική δραστηριότητα, όμως, ήταν και η χρήση της για 

προπαγάνδα και για προώθηση του κομμουνισμού ως ένα θεμιτό πολίτευμα244, κάτι που 

αποτελούσε εξίσου σημαντικό σκοπό για τη Σοβιετική Ένωση εκείνη τη χρονική περίοδο.  

       Με το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης αποδεικνύεται πως οι υπηρεσίες 

πληροφοριών ανάλογα με την πολιτική φιλοσοφία και τους πολιτικούς στόχους μίας 

κυβέρνησης έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν όχι μόνο στη σφαίρα εξωτερικής πολιτικής 

αλλά και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μπορεί να χρειάζεται η χώρα τους. Κατανοούμε 

επίσης πως η ανεξαρτησία ή μη των υπηρεσιών πληροφοριών μίας χώρας δε μετριάζει 

απαραίτητα τη δύναμή τους ·αντιθέτως, η προσκόλληση και πλήρης χειραφέτηση από την 

κυβέρνησή τους τις κάνει ένα κυριολεκτικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών για τους 
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σκοπούς αυτών και της χώρας τους. 

 

3.3 Ισραήλ 

       Το Ισραήλ αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαμόρφωσης υπηρεσιών 

πληροφοριών με βάση τις πολιτικές και όχι μόνο ανάγκες μίας χώρας.  

       Το ζήτημα της ασφάλειας και κατ’ επέκταση οι σχέσεις που διατηρεί με τα άλλα κράτη, 

γειτονικά ή μη, αποτελούν τη σημαντικότερη εθνική προτεραιότητα για το Ισραήλ245. Η 

ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το Ισραήλ είναι ότι περιτριγυρίζεται από 

«εχθρούς»· οι σχέσεις με τα γειτονικά του κράτη είναι κακές και οι διπλωματικές επαφές 

ανύπαρκτες γι’ αυτό και η ίδια η ύπαρξή του απειλείται συνεχώς246. Λόγω, μάλιστα, της 

μεγάλης ανισότητας μεταξύ του μεγέθους του και αυτό των γειτονικών του χωρών, οι 

επιλογές του για ανοιχτή στρατιωτική επίθεση κατά των εχθρών του είναι μάλλον 

περιορισμένες αν όχι ανύπαρκτες247. Η  ίδια, μάλιστα, η κυβέρνηση του Ισραήλ γνωρίζει πως 

η χώρα θα μπορούσε εύκολα να διαγραφεί από το χάρτη σε περίπτωση μίας στρατιωτικής 

εισβολής248. Συνεπώς, το Ισραήλ είναι αναγκασμένο να εναποθέτει την ασφάλεια και την 

προστασία του στις υπηρεσίες πληροφοριών του, στις οποίες βασίζεται αποκλειστικά για το 

σκοπό αυτό, δηλαδή την αποφυγή οποιασδήποτε ανοιχτής επίθεσης καθώς και την πρόβλεψη 

και πρόληψη πιθανής επίθεσης από αντίπαλο κράτος249. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως 

δεδομένων αυτών των δραστηριοτήτων τους οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών 

εισέρχονται πολύ περισσότερο στη σφαίρα εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής τους 

αναλαμβάνοντας αρκετές λειτουργίες που αφορούν στην εξωτερική πολιτική250.  

       Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι που αποτελεί την εξωτερική πολιτική του 

Ισραήλ είναι, συνεπώς, η ασφάλεια, η προστασία και η ίδια η ύπαρξη της χώρας. Λόγω του 

μεγέθους του καθώς και της δυσμενούς γεωγραφικής του τοποθεσίας το Ισραήλ αναγκάζεται 

να έχει τα ζητήματα αυτά ως προτεραιότητα στην ατζέντα της εξωτερικής του πολιτικής. Οι 

υπηρεσίες πληροφοριών του, με σημαντικότερη τη Μοσάντ, είναι αυτές που προσφέρουν 

τους τρόπους με τους οποίους το Ισραήλ καταφέρνει να πετυχαίνει την προστασία του. Οι 

τρόποι αυτοί δε διαφέρουν από αυτούς που έχουμε παρουσιάσει ως χαρακτηριστικές 

αρμοδιότητες των υπηρεσιών πληροφοριών γενικότερα γι’ αυτό και ο ρόλος τους κρίνεται 

αναντικατάστατος και καθοριστικός για την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ. Οι 

ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν περισσότερο ίσως από οποιεσδήποτε 

άλλες υπηρεσίες πληροφοριών ειδικές επιχειρήσεις και προληπτικούς πολέμους251 έτσι ώστε 

να αποτρέπουν την οποιαδήποτε απειλή προτού εκδηλωθεί, διότι μόνο έτσι μπορούν να την 

αντιμετωπίσουν.  

       Η πολύ στενή σχέση μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και των υπηρεσιών 

πληροφοριών της λόγω των αναγκών για δράση που υπάρχουν στο εβραϊκό κράτος από τις 

τελευταίες, αφήνει λίγα περιθώρια για ουσιαστικό έλεγχο της δράσης των υπηρεσιών 

                                                           
245 Levite, Ariel, “The role of intelligence in Israel’s foreign policy”, Defense Analysis, vol. 3, no. 2, 1987, pp. 177-179, p. 178 
246Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 226 
247Levite, Ariel, “The role of intelligence in Israel’s foreign policy”, ό.π., p. 178 
248Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 226 
249 ibid 
250 Levite, Ariel, “The role of intelligence in Israel’s foreign policy”, ό.π., p. 178 
251Denécé, Éric, Renseignement et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, ό.π., p. 226 
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πληροφοριών. Το ίδιο το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρείται ουσιαστικά ως 

εξωτερική πολιτική και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος για πολιτικό κόστος εάν κάποια 

επιχείρηση δεν πάει καλά252. Επιπλέον, το Ισραήλ δε διαθέτει κάποιο ελεγκτικό μηχανισμό, 

όπως διαθέτουν για παράδειγμα οι ΗΠΑ, ή συμβουλευτικό μηχανισμό σε θέματα 

πληροφόρησης και έτσι οι αποφάσεις σε σχετικά ζητήματα βασίζονται σε ένα πάρα πολύ 

μικρό αριθμό προσώπων253. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι πως μοναδικός υπεύθυνος για 

τη Μοσάντ και τις ενέργειές της είναι ο πρωθυπουργός και πως δεν υπάρχει κανένας νόμος 

που να περιορίζει τις δραστηριότητες της Μοσάντ254. 

     Μπορεί οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών να μη συγκρίνονται με κάποιες από τις 

μεγαλύτερες υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών255, παραμένουν όμως από τις 

ισχυρότερες στον κόσμο χάρη στο πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσής τους, στις υψηλές τους 

ικανότητες και κυρίως χάρη στο ίδιο το έργο που επιτυγχάνουν και που είναι η προστασία 

και η εξασφάλιση της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.  

 

3.4 Ηνωμένο Βασίλειο 

       Παραδοσιακά, όπως συντόμως έχει αναφερθεί νωρίτερα, οι βρετανικές υπηρεσίες 

πληροφοριών στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα ήταν οι ισχυρότερες στον κόσμο και αυτές που 

καθοδήγησαν τη δημιουργία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο ρόλος τους κατά 

τη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων υπήρξε πολλές φορές καθοριστικός, γεγονός που 

δείχνει τη σημαντική θέση που κατείχαν για την κυβέρνηση της χώρας τους αλλά και το 

σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζαν στην εξωτερική της πολιτική.  

      Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Εξωτερικών της 

Βρετανίας και αποτελούν συνεπώς ένα πολιτικό εργαλείο στην άσκηση κυρίως της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας τους. Η σχέση και η σύνδεσή τους με την κυβέρνησή τους 

είναι ιδιαίτερα βαθιά και στενή γεγονός που διευκολύνει το έργο τους καθώς αναγνωρίζεται 

πολύ η δουλειά τους256. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην 

πληροφόρηση, η συλλογή της οποίας αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό επάγγελμα που 

επιτελούν οι υπηρεσίες πληροφοριών και που θεωρείται πολύ χρήσιμο257. Ο διαχωρισμός 

τους όμως από το στρατιωτικό και αστυνομικό τομέα είναι μεγαλύτερος και πιο ξεκάθαρος 

απ’ ότι στις αντίστοιχες αμερικανικές υπηρεσίες258. Επιπλέον, στις βρετανικές υπηρεσίες οι 

διευθυντές δεν επιλέγονται από τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά επιλέγονται με βάση το 

επάγγελμα και την εμπειρία τους259. Συνεπώς, η σχέση των υπηρεσιών πληροφοριών με την 

κυβέρνησή τους διατηρείται σε τέτοιο επίπεδο όπου το έργο τους αναγνωρίζεται και 

διευκολύνεται όμως δεν επηρεάζεται από πολιτικούς σκοπούς και βλέψεις· το γεγονός αυτό 

τις κατατάσσει στις αποτελεσματικότερες και ισχυρότερες του κόσμου. 

      Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών διατηρούν ένα από 

                                                           
252 Levite, Ariel, “The role of intelligence in Israel’s foreign policy”, ό.π., p. 179 
253ibid 
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τα καλύτερα συστήματα συντονισμού, αξιολόγησης και επιτήρησης260. Η διαδικασία που 

ακολουθούν για να φέρουν εις πέρας το έργο τους δε διαφέρει πολύ από αυτήν που 

ακολουθούν οι αμερικανικές υπηρεσίες· ορίζονται οι πολιτικές και κυβερνητικές ανάγκες της 

χώρας, μεταφέρονται στη συνέχεια στις υπηρεσίες πληροφοριών και οι τελευταίες με βάση 

τις ανάγκες αυτές δρομολογούν το έργο τους έτσι ώστε να παρέχουν χρήσιμα και 

ικανοποιητικά αποτελέσματα261. Η μεγάλη διαφορά έγκειται στο συντονισμό που 

καταφέρνουν και έχουν μεταξύ τους σε μεγάλη αντίθεση με τις αμερικανικές υπηρεσίες 

πληροφοριών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει η Κοινή Επιτροπή Πληροφόρησης (Joint 

Intelligence Committee) η οποία αποτελείται από τους διευθυντές και αρχηγούς όλων των 

υπηρεσιών πληροφοριών και την οποία ηγείται ο πρωθυπουργός της χώρας262. Μέσα σε 

αυτήν την επιτροπή γίνονται όλες οι προεργασίες, ορίζονται οι προτεραιότητες και 

συντονίζεται όλο το έργο των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Επιπλέον, ασκείται και 

κοινοβουλευτικός έλεγχος στις υπηρεσίες πληροφοριών και συγκεκριμένα στις δαπάνες, στη 

διοίκηση αλλά και στην πολιτική αυτών· υπάρχει η Επιτροπή Ασφάλειας και Πληροφόρησης 

(Intelligence and Security Committee) της οποίας τα μέλη προέρχονται τόσο από τη Βουλή 

των Λόρδων όσο και από τη Βουλή των Κοινοτήτων, διορίζονται από τον πρωθυπουργό και 

δεν είναι ενεργοί υπουργοί263.  Με άλλα λόγια, ακολουθούνται όσο το δυνατό πιο 

αξιοκρατικές και δημοκρατικές διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η δημοκρατική και 

αμερόληπτη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

       Η ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ τόσο των πολιτικών όσο και της πολιτικής γενικότερα 

με τις υπηρεσίες πληροφοριών είναι αδιαμφισβήτητη. Σε κάθε κράτος η σχέση αυτή 

διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες και κατ’ επέκταση επηρεάζεται και ο ρόλος των 

υπηρεσιών πληροφοριών. Σε ορισμένες χώρες, κυρίως στις δημοκρατικές και όχι τυχαίως, το 

ζήτημα της πολιτικοποιημένης πληροφόρησης είναι αρκετά σοβαρό και γίνονται 

προσπάθειες να αποφεύγεται το φαινόμενο αυτό. Σε άλλες χώρες η πολιτικοποίηση της 

πληροφόρησης επιδιώκεται και η πλήρης χειραφέτηση των υπηρεσιών πληροφοριών 

επιλέγεται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός 

ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν και παρουσιάζουν μία ευελιξία τόσο στο έργο που 

επιτελούν όσο και στα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν το έργο των 

κυβερνήσεών τους ακόμη κι όταν δεν αφορά στην εξωτερική πολιτική.  

       Παρ’ όλα αυτά, όσο σημαντικός και να κρίνεται ο ρόλος τους, οι υπηρεσίες 

πληροφοριών δεν δρουν τελείως ανεξέλεγκτα· δέχονται πολλούς ελέγχους και περιορισμούς, 

σε ορισμένα κράτη τουλάχιστον, καθώς η άμεση αυτή συσχέτιση που αναπόφευκτα έχουν με 

τις κυβερνήσεις τους απαιτεί μία σωστή και αποδεκτή συμπεριφορά από μέρους τους για να 

γίνονται αποδεκτές από την κοινή γνώμη. Για το λόγο αυτό, γίνονται προσπάθειες για τη 

δημοκρατική και αξιοκρατική λειτουργία τους, στο βαθμό που αυτό απαιτείται και είναι 

εφικτό στο εκάστοτε κράτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

       Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, το διάστημα του Ψυχρού Πολέμου δεν υπήρξε καθοριστικό 

μόνο επειδή τότε ήταν εντονότερη η δράση των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά επειδή ο 

Ψυχρός Πόλεμος ήταν αυτός που ανέδειξε την ουσιαστική ανάγκη για ύπαρξη τέτοιων 

υπηρεσιών και στη συνέχεια καθόρισε και καθοδήγησε τη διαμόρφωση και εξέλιξή τους. 

       Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, λοιπόν, δημιουργείται ένα μεγάλο κενό για τις 

υπηρεσίες πληροφοριών εξαιτίας της μεγάλης αλλαγής στην διεθνή πολιτική σκηνή και 

πραγματικότητα. Η Σοβιετική Ένωση υπήρξε μία μεγάλης κλίμακας απειλή για τις ΗΠΑ για 

ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί αντίστοιχη. Ακόμη 

και με την εμφάνιση της τρομοκρατίας και τη θέση που έχει λάβει στην πραγματικότητα 

πολλών χωρών, και κυρίως των ΗΠΑ και ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου, η τρομοκρατία δε θεωρήθηκε ποτέ και δε θεωρείται τόσο ουσιαστική απειλή 

όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση264. Δεδομένης λοιπόν της έλλειψης μίας τόσο μεγάλης απειλής, 

οι τομείς ενασχόλησης και δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών αλλάζουν 

σημαντικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για αλλαγή σελίδας στην ιστορία των 

υπηρεσιών πληροφοριών καθώς αλλάζει ολόκληρο το τοπίο που σχετίζεται με αυτές· 

συνεχίζουν να παραμένουν σημαντικές για τις κυβερνήσεις τους αλλά πλέον για 

διαφορετικούς λόγους, ενώ ο ρόλος και η θέση τους περιορίζονται αρκετά συγκριτικά με 

αυτή που κατείχαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.  

       Εάν θέλουμε να παρουσιάσουμε μία συνολική εικόνα του ρόλου των υπηρεσιών 

πληροφοριών στην εξωτερική πολιτική που φτάνει μέχρι σήμερα αξίζει να αναφερθούμε στα 

δύο σημαντικά στάδια από τα οποία πέρασαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Το πρώτο 

είναι ουσιαστικά η μεταψυχροπολεμική περίοδος που ξεκινά με το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου και φτάνει μέχρι το 2001 και την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Ν. Υόρκης, 

η οποία χαρακτηρίζεται από ορισμένα αξιοσημείωτα γεγονότα και με την οποία θα 

ασχοληθούμε στο παρόν κεφάλαιο. Το δεύτερο είναι η περίοδος μετά την επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου η οποία φτάνει μέχρι και σήμερα και αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα 

των υπηρεσιών πληροφοριών και με την οποία θα ασχοληθούμε στο επόμενο και τελευταίο 

κεφάλαιο.  
 

4.0 Νέα γεγονότα: Τέλος του διπολισμού, εμφάνιση νέων απειλών και νέων ζητημάτων 

στην διεθνή πολιτική 

       Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, που αποτέλεσε μία από τις δύο υπερδυνάμεις αλλά και 

μία ολόκληρη ιδεολογία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οδήγησε στην αλλαγή αλλά 

και στον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών πληροφοριών, επηρεάζοντας τόσο τις 

αρμοδιότητες όσο και το μέγεθός τους265.  

       Οι αλλαγές, οι οποίες λογικώς επήλθαν στην πολιτική των κρατών και ιδιαίτερα των 

ΗΠΑ, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επηρέασαν και τις υπηρεσίες πληροφοριών ως 
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προς την πολιτική κυρίως διάστασή τους, δηλαδή τη σχέση τους με και τη χρήση τους στην 

πολιτική. Όταν έπαψε να υφίσταται η Σοβιετική Ένωση και ό,τι αυτή συνεπάγετο, η 

δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών πέρασε από πολλούς ελέγχους διότι πλέον 

υπήρχε το περιθώριο αυτό· η μυστική δράση καθώς και η αντικατασκοπεία κρίθηκαν 

παράνομες δραστηριότητες και ότι έθιγαν τη δημοκρατία γι’ αυτό και περιορίστηκαν 

σημαντικά266. 

       Το κενό που άφησε η Σοβιετική Ένωση σύντομα καλύφθηκε από πολλά και διάφορα 

άλλα ζητήματα πέραν των παραδοσιακών απειλών του Ψυχρού Πολέμου όπως θέματα που 

αφορούσαν γενικότερους τομείς λόγου χάρη το περιβάλλον, την έρευνα και την ανάπτυξη, 

την παγκόσμια οικονομία, τους φυσικούς πόρους κ.ά.267 Τα ζητήματα αυτά μπορεί να μην 

ήταν της ίδιας σημασίας ή του ίδιου μεγέθους με τη Σοβιετική Ένωση ως απειλή, ήταν όμως 

πιο περίπλοκα. Πράγματι, ο διπολισμός του Ψυχρού Πολέμου και το απλό «εμείς εναντίον 

αυτών»268 που επικρατούσε για τις ΗΠΑ έκανε τις τελευταίες να θεωρούν τη Σοβιετική 

Ένωση μία σταθερή απειλή την οποία γνώριζαν καλά και είχαν μάθει να διαβάζουν και να 

προβλέπουν. Με άλλα λόγια, το να έχουν ένα μόνο αντικείμενο ενασχόλησης επέτρεπε στις 

υπηρεσίες πληροφοριών να έχουν την πολυτέλεια να επικεντρώνονται στον στόχο τους με 

κάθε λεπτομέρεια269. Το γεγονός αυτό έκανε όλο αυτό το «παιχνίδι» μεταξύ των ΗΠΑ και 

της Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος, να έχει ένα βαθμό προβλεψιμότητας 

με αποτέλεσμα η μία χώρα να γνωρίζει αρκετά καλά την άλλη και τι είδους απειλή 

αποτελούσε270. Σε αντίθεση, λοιπόν, με αυτήν την απειλή θεωρούνταν πως οι απειλές που 

αναδεικνύονταν κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο ήταν πολλές, ασαφείς και ρευστές 

γεγονός που δυσκόλευε τις υπηρεσίες πληροφοριών να τις αξιολογήσουν και να τις 

αντιμετωπίσουν271. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτός ο νέος κόσμος, που αναδείχθηκε μετά 

τον Ψυχρό Πόλεμο, είναι άμορφος και περιλαμβάνει απεριόριστες απειλές που απαιτούν 

ανάλυση για να γίνουν κατανοητές272.   

       Παρ’ όλα αυτά, όπως γινόταν και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, έτσι και μετά 

το τέλος αυτού, οι όποιες αλλαγές στις απαιτήσεις για πληροφόρηση συνεχίζουν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Έτσι, πολλά ζητήματα 

πολιτικής και γεωπολιτικής φύσης που σχετίζονταν ή όχι με τη Σοβιετική Ένωση συνέχισαν 

να υπάρχουν. Δίνεται έμφαση και χώρος σε άλλες προτεραιότητες στην ατζέντα των 

υπηρεσιών πληροφοριών273, όμως ορισμένα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται με βάση την 

εποχή. Η ευρύτερη περιοχή που αποτελούσε τη Σοβιετική Ένωση αλλά και η ευρύτερη 

διαμάχη μεταξύ Δύσης-Ανατολής δεν εξαφανίζονται ποτέ ολοκληρωτικά· η παρακολούθηση 

της περιοχής μέσω των τεχνικών μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως το SIGINT, 

καθώς και οι παράνομες επιχειρήσεις για συλλογή πληροφοριών συνεχίζονται στην περιοχή 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αν και σε πιο περιορισμένο βαθμό274. Η Ρωσία πλέον μπορεί 

να μην είναι το ίδιο μεγάλη απειλή όμως συνεχίζει να απασχολεί τις ΗΠΑ λόγω του 
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στρατηγικού συστήματος πυραύλων που διαθέτει καθώς και των χημικών της όπλων275. 

Άλλες χώρες που κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου δεν υπήρξαν ποτέ ουσιαστικός 

λόγος ανησυχίας, κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο αναδύονται ως πιθανοί λόγοι 

ανησυχίας. Στην μεταψυχροπολεμική πλέον περίοδο αρχίζει να προκαλεί ανησυχία η περιοχή 

της Μέσης Ανατολής· χώρες όπως το Ιράκ, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα 

μετά τον πόλεμο του κόλπου αλλά και λόγω του ηγέτη της Σαντάμ Χουσεΐν, καθώς και το 

Ιράν, το οποίο προσπαθεί να προωθήσει την επιρροή του στην περιοχή276. Επιπλέον, 

γεγονότα της διεθνούς πολιτικής σκηνής όπως η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τα 

συμβάντα στη Βοσνία καθώς και οι εξελίξεις στη Ρουάντα που είχαν αντίκτυπο και σε άλλες 

χώρες της Αφρικής, αποτελούν τομείς ενδιαφέροντος και για τις υπηρεσίες πληροφοριών αν 

και όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό277. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα διεθνή 

πολιτικά, αλλά όχι μόνο, ζητήματα συνεχίζουν να είναι αυτά που απασχολούν τις υπηρεσίες 

πληροφοριών καθοδηγώντας το έργο τους.  

       Η οικονομία καθώς και το εμπόριο είναι επίσης ζητήματα που χαρακτηρίζουν την 

μεταψυχροπολεμική περίοδο· ο οικονομικός ανταγωνισμός αρχίζει να γίνεται 

πραγματικότητα για τα κράτη με συνέπεια να επιδιώκουν την οικονομική ισχύ και υπεροχή, 

κάτι για το οποίο χρησιμοποιούν και τις υπηρεσίες πληροφοριών, για να μπορούν να μένουν 

ενήμερα για τις κινήσεις και τα επιτεύγματα των άλλων κρατών278. Αρχίζει, με άλλα λόγια, 

να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για οικονομική πληροφόρηση με αποτέλεσμα οι λίγες πλέον 

παράνομες επιχειρήσεις που διεξάγονται, κυρίως από τη CIA, να λαμβάνουν χώρα σε μη 

ανεπτυγμένες περιοχές, όπου οι κυβερνήσεις είναι ασταθείς και πιο διεφθαρμένες279. 

Μάλιστα, η CIA στις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισε να επεκτείνει τους τομείς 

ενασχόλησής της και της επιτρεπόταν πλέον να εμπλέκεται στην καταπολέμηση του διεθνούς 

εγκλήματος καθώς και γενικότερα σε υποθέσεις αστυνόμευσης, κάτι που παλαιότερα της 

ήταν απαγορευμένο280. Επιπλέον, μπορούσε να συλλέγει και να παρέχει πληροφόρηση τόσο 

για άτομα όσο και για επιχειρήσεις που θεωρούνταν ότι καταπατούσαν τους αμερικανικούς 

νόμους281. 

       Αλλαγές παρατηρούνται ακόμη και στην ίδια την ιδεολογία των νέων απειλών που 

αναδύονται στην μεταψυχροπολεμική περίοδο. Η φύση πλέον των απειλών δεν αφορά μόνο 

πολιτικο-ιδεολογικές διαφορές αλλά και πολιτισμικές και θρησκευτικές282. Αρχίζει να 

συνδέεται η δημοκρατία με το καλό και την αποφυγή του κακού και συνεπώς όπου δεν 

υπάρχει δημοκρατία υπάρχει αβεβαιότητα και πιθανός κίνδυνος283. Έτσι, για το λόγο αυτό 

αρχίζει να εστιάζεται η  προσοχή των κυβερνήσεων και των υπηρεσιών πληροφοριών σε 

χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής όπως προαναφέρθηκε. 

 

 

 

                                                           
275 Breckinridge, Scott D., “The shape of post-cold war intelligence”, ό.π.,p. 3 
276 ibid, p. 6 
277 ibid 
278 ibid, p. 9 
279 ibid, p. 8 
280 Kerr, Sheila, “The debate on US post-cold war intelligence: once more new botched beginning?”, ό.π., p. 339 
281ibid 
282 Mandel, Robert, “On estimating post-cold war enemy intentions”,  ό.π., p. 196 
283 ibid 



51 
 

4.1 Εποχή και επανάσταση της πληροφορίας 

Η αλλαγή αυτή στο διεθνές σύστημα αλλά και στην όλη φιλοσοφία της εποχής του Ψυχρού 

Πολέμου επιταχύνεται και διαμορφώνεται και από την επανάσταση της πληροφορίας που 

ξεσπά εκείνο το διάστημα και που γίνεται το κυριότερο χαρακτηριστικό της 

μεταψυχροπολεμικής εποχής. Πρόκειται για τις τεράστιες αλλαγές και συνεχείς εξελίξεις που 

προκύπτουν στη χρήση και τις εφαρμογές της τεχνολογία της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών284. Ουσιαστικά, η επανάσταση της πληροφορίας επιτάχυνε την ύπαρξη 

αλλαγών και συνεπώς τροφοδότησε αυτήν την πολυπλοκότητα των νέων γεγονότων και 

απειλών285.  

       Η συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όπως και κάθε άλλη 

πρακτική και δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών, γινόταν σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του Ψυχρού Πολέμου που επικρατούσε. Κατά παρόμοιο 

τρόπο, στην μεταψυχροπολεμική περίοδο μία από τις αλλαγές που επέρχονται είναι σαφώς 

και στην ίδια τη συλλογή πληροφοριών η οποία προσαρμόζεται αναλόγως. Συγκεκριμένα, 

περιορίζονται οι παραδοσιακοί τρόποι συλλογής πληροφοριών, δηλαδή η παράνομη συλλογή 

μέσω της μυστικής δράσης καθώς δεν κρίνονται το ίδιο απαραίτητοι286 ενώ με την 

επανάσταση της πληροφορίας οι ανοιχτές πηγές πληροφόρησης, όπως είναι τα ΜΜΕ, τα 

περιοδικά και οι εφημερίδες καθώς και οι  επίσημες ανοιχτές πληροφορίες που προέρχονται 

από πρεσβείες και προξενεία κτλ287  έρχονται στο προσκήνιο και χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο. Oι περισσότεροι πολιτικοί και υψηλά στελέχη χρησιμοποιούν πλέον κατά τον 

ίδιο βαθμό πληροφορίες τις οποίες αποκτούν από τις ανοιχτές πηγές, όπως για παράδειγμα 

από τον ξένο τύπο και βασίζονται σε αυτές288. Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως η χρήση των 

ανοιχτών αυτών πηγών καθώς και άλλα χαρακτηριστικά της εποχής που κυριαρχούσαν, όπως 

για παράδειγμα το διαδίκτυο, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η βελτίωση των επικοινωνιών και 

της παρακολούθησης και γενικότερα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, έκαναν τη 

συλλογή πληροφοριών πιο εύκολη αλλά όχι απαραίτητα πιο ουσιαστική289. Ακριβώς λόγω 

της πολυπλοκότητας των νέων απειλών οι αναλυτές δε μπορούν πάντα να παράγουν καλή 

πληροφόρηση και κύριο εμπόδιο σε αυτό στέκεται ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών που 

πλέον αποκτάται. Όχι μόνο γίνεται πιο δύσκολο να εντοπιστούν οι σημαντικές 

πληροφορίες290 αλλά ο όγκος αυτός καταλαβαίνουμε πως είναι αδύνατο να επεξεργαστεί και 

να αναλυθεί στο σύνολό του κάνοντας έτσι δυσκολότερο το έργο των υπηρεσιών 

πληροφοριών αλλά ενέχοντας επίσης και περισσότερους κινδύνους. Επί παραδείγματι, τη 

δεκαετία του 1990 η μεγαλύτερη υπηρεσία συλλογής SIGINT στον κόσμο, η αμερικανική 

NSA, κατάφερνε να επεξεργάζεται μόνο το 1% του υλικού που έφτανε στα χέρια της, 

γεγονός που σήμαινε ότι όχι μόνο πολλές και σημαντικές πληροφορίες έμεναν άγνωστες 

                                                           
284Degaut, Marcos, “Spies and Policymakers: Intelligence in the Information Age”, Intelligence and National Security, 2015, pp 1-

23, p 1 
285 Dunn, Cavelty, Miriam &Mauer, Victor, “Postmodern Intelligence: Strategic Warning in an Age of Reflexive Intelligence”, 

Security Dialogue, vol. 40, no. 2, 2009, pp 123-144, p. 128 
286 Breckinridge, Scott D., “The shape of post-cold war intelligence”, ό.π., p. 8  
287 ibid 
288 Medina, Carmen A., “What to do when traditional models fail”, The coming revolution in intelligence analysis, 2001, pp 23-28, 

p. 24 
289 Mandel, Robert, “On estimating post-cold war enemy intentions”,  ό.π., p. 197 
290 ibid 



52 
 

αλλά και ότι πολλές από τις πληροφορίες που αναλύονταν ήταν άχρηστες!291Αυτός ήταν ο 

λόγος στον οποίο αποδόθηκε κυρίως η μετέπειτα σημαντική αποτυχία πρόβλεψης των 

επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001· οι σωστές πληροφορίες ότι η Αλ Κάιντα ετοίμαζε μία 

μεγάλη επίθεση κατά των ΗΠΑ είχαν συλλεχθεί πριν από τις επιθέσεις όμως ερμηνεύτηκαν 

μετά από αυτές292. 

       Επιπλέον, οι υπηρεσίες πληροφοριών όχι μόνο έχουν δυσκολότερο έργο να κάνουν 

εξαιτίας του τεράστιου όγκου πληροφοριών που συλλέγονται, αλλά έχουν και να αποδείξουν 

ξανά τις ικανότητές τους. Καθώς έχουν να συναγωνιστούν άλλες πηγές που παρέχουν 

πληροφορίες, αρχίζουν και χάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτικών καθώς οι τελευταίοι 

πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν είναι πλέον τόσο ανταγωνιστικές293. Κάποτε η 

απόκτηση πληροφοριών ήταν λιγοστή και δύσκολη και απαιτούσε μυστικές και παράνομες 

αποστολές ενώ τώρα η συλλογή πληροφοριών είναι πιο προσβάσιμη, φθηνή και 

χειροπιαστή294. Συνεπώς, η πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτικών δεν αποτελεί πλέον 

στον ίδιο βαθμό μονοπώλιο των υπηρεσιών πληροφοριών295.Κατά παρόμοιο τρόπο, η ίδια η 

εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να αύξησε και να βελτίωσε κατά πολύ τις ικανότητες των 

υπηρεσιών πληροφοριών, όμως, συνέβαλε και στις αναλυτικές ικανότητες των πολιτικών σε 

βαθμό που να μη χρειάζονται πάντα τις υπηρεσίες πληροφοριών296. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι η τεχνολογία έχει βελτιώσει τόσο την επικοινωνία που οι πολιτικοί 

μπορούν και έχουν πρόσβαση σε άλλους πολιτικούς, ακόμα και στους αντιπάλους τους, με 

συνέπεια να καταφέρνουν να μαθαίνουν τις πολιτικές τους προθέσεις και σκέψεις297.  Έτσι, 

οι υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούν πολύ περισσότερο να βρουν πληροφορίες που 

χρειάζονται οι πολιτικοί που όμως να μη μπορούν να αποκτήσουν από μόνοι τους. 

       Εξαιτίας, λοιπόν, αυτών των αλλαγών στη μεταψυχροπολεμική εποχή οι υπηρεσίες 

πληροφοριών επικεντρώνονταν περισσότερο στην ‘πληροφόρηση ως πληροφορίες’ παρά 

στην ‘πληροφόρηση ως μυστικά’298 όπως γινόταν στον Ψυχρό Πόλεμο. Αυτό διότι με την 

πληθώρα των πληροφοριών που προέρχονταν από τις ανοιχτές πηγές υπήρχε ανάγκη για την 

ανάλυση αυτών και όχι ανάγκη για την απόκτηση μυστικών από τη στιγμή που δύσκολα κάτι 

έμενε κρυφό με την πληθώρα πληροφοριών που ήταν διαθέσιμη299. Αξίζει, όμως, να 

αναφέρουμε πως η τάση αυτή άρχισε να αλλάζει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 

ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχε επιστρέψει σε αυτό που ήταν πριν300. 

Επιπλέον, η επανάσταση της πληροφορίας που επήλθε και η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν 

άλλαξαν μόνο τους τρόπους και τα μέσα λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά 

ενίσχυσαν και την άποψη πως οι υπηρεσίες πληροφοριών δύνανται να παράγουν 

αντικειμενική πληροφόρηση και εκτιμήσεις από τη στιγμή που η συλλογή πληροφοριών είναι 

πλέον ανοιχτή· ο διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής και υπηρεσιών πληροφοριών είναι πιο 
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εφικτός301. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται έμμεσα πως η πολιτικοποιημένη πληροφόρηση 

μπορεί πιο εύκολα να περιοριστεί. 

       Αξίζει, επίσης, σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε πως με την ανάδειξη της σημασίας 

καθώς και της χρησιμότητας των ανοιχτών πηγών για τη συλλογή πληροφοριών καθώς και 

την έλλειψη σημαντικών απειλών το διάστημα αυτό, όπως αναφέρθηκε, άρχισε από πολλούς 

κατά συνέπεια να αμφισβητείται ο ρόλος και η χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών. 

Πράγματι, μία τέτοια άποψη σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση δεν είναι αβάσιμη παρ’ 

όλα αυτά η διεθνής πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλοϊκή. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία, από τη στιγμή που πάντα κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται τα κράτη 

είναι μυστικές θα χρειάζονται πάντα υπηρεσίες πληροφοριών, αλλιώς θα αρκούνταν σε μία 

κρατική βιβλιοθήκη302. Επιπλέον, η προστασία των μυστικών ενός κράτους είναι εξίσου 

σημαντική με την απόκτηση ξένων πληροφοριών γι’ αυτό και πάντα θα υπάρχει ανάγκη για 

αντικατασκοπεία303. 

Περαιτέρω, η νέα αυτή εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας που επικράτησε κατά τη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο επέφερα μία νέα διάσταση και στο ζήτημα της ασφάλειας. Αυτό 

διότι η μεγάλη ανάγκη που είχαν όλα τα κράτη, οι οργανισμοί, οι εταιρείες και όλοι οι φορείς 

για πληροφορίες έτσι ώστε να μένουν ανταγωνιστικοί τους έκανε την ίδια στιγμή και 

ευάλωτους. Έτσι, τα κράτη και κυρίως τα μεγαλύτερα κράτη, όχι μόνο είχαν να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές και ποικίλες απειλές που αναδύθηκαν αλλά ήταν την ίδια 

στιγμή και πιο ευάλωτα σε επιθέσεις ακριβώς επειδή είχαν μεγάλη εξάρτιση για 

πληροφορίες304. Η επανάσταση της πληροφορίας είχε δημιουργήσει κοινωνίες που ήταν 

βασισμένες στην πληροφορία305. Έτσι, κατά παρόμοιο τρόπο, όπως συνέβαινε και κατά τον 

Ψυχρό Πόλεμο, τα κράτη και οι υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούσαν να πετύχουν 

υπεροχή έναντι των αντιπάλων τους· μόνο που πλέον προσπαθούσαν να πετύχουν υπεροχή 

στην απόκτηση πληροφοριών και στην ενημέρωση306. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μεταψυχροπολεμική περίοδος εξαιτίας των πολλών και σημαντικών αλλαγών που επήλθαν 

στην παγκόσμια πολιτική σκηνή θεωρήθηκε και ονομάστηκε μία ‘Νέα Εποχή’307. Κύριο 

χαρακτηριστικό αυτής της εποχής φάνηκε να είναι η έλλειψη της μυστικότητας που υπήρχε 

σχετικά με τα κράτη και κυρίως με τη Σοβιετική Ένωση, η διάλυση της οποίας επέφερε ίσως 

τη νέα αυτή κατάσταση308. Κατά συνέπεια, η αναγκαιότητα για το παραδοσιακό έργο των 

υπηρεσιών πληροφοριών μειώθηκε και οι τελευταίες άρχισαν να επικεντρώνονται και σε 

άλλους τομείς δραστηριοτήτων. Οι τρόποι, επίσης, με τους οποίους επιτελούσαν το έργο 

τους άλλαξαν και οι ανοιχτές πηγές έγιναν από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης 
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συγκριτικά με τους παραδοσιακούς τρόπους όπως η μυστική δράση ή η κατασκοπεία. Με 

άλλα λόγια, με όλες αυτές τις νέες δραστηριότητες που άρχισαν να αναλαμβάνουν οι 

υπηρεσίες πληροφοριών λέγεται ότι έπαψαν να είναι πλέον μυστικές και λειτουργούσαν σαν 

ένα «διεθνές κοινωνικό έργο»309. 

       Συνεπώς, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη 

μεταψυχροπολεμική εποχή ήταν πώς να αντιμετωπίσουν την επανάσταση της πληροφορίας 

που ξέσπασε310 διότι η τελευταία επέφερε μεγάλες αλλαγές για τις ίδιες. Όχι μόνο πρόσθεσε 

πολλά και ποικίλα νέα θέματα στις αρμοδιότητές τους, αλλά άλλαξε και τον τρόπο 

λειτουργίας τους. Πρέπει να προσαρμοστούν στηνέα διάσταση των απειλών και της 

ασφάλειας που επικρατούν καθώς και στη σχέση και πρόσβαση που έχουν οι πολιτικοί με 

την πληροφόρηση και την απόκτηση πληροφοριών311. Επιπλέον, το έργο τους γίνεται πολύ 

δυσκολότερο καθώς πιέζονται να παράγουν χρήσιμες πληροφορίες στις κυβερνήσεις τους, 

κάτι υπερβολικά απαιτητικό όταν ο όγκος των πληροφοριών που συλλέγουν είναι τόσο 

μεγάλος που δεν υπάρχει ο χρόνος για έγκυρη και γρήγορη επεξεργασία και ανάλυσή του. 

Με άλλα λόγια, την εποχή αυτή πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν, δίνεται μεγάλη 

αξία όχι απλώς στη συλλογή πληροφοριών αλλά στην πολύ γρήγορη συλλογή και 

επεξεργασία πληροφοριών. 

       Επιπλέον, όλες αυτές οι αλλαγές που επήλθαν για τις υπηρεσίες πληροφοριών κατά την 

εποχή της επανάστασης της πληροφορίας δε σημαίνουν το τέλος της ανάγκης ύπαρξης 

υπηρεσιών πληροφοριών. Υποστηρίζεται πως οι ανοιχτές πηγές δε θα αντικαταστήσουν την 

παραδοσιακή πληροφόρηση312 γιατί όσες πληροφορίες και να γίνονται διαθέσιμες χάρη στην 

επανάσταση της πληροφορίας θα υπάρχουν πάντα κάποιες που παραμένουν κρυφές και οι 

κυβερνήσεις θα θέλουν να τις αποκτούν. Πέρα από αυτό, ακριβώς εξαιτίας της πληθώρας 

πληροφοριών που κατακερματίζουν τους πολιτικούς, οι τελευταίοι θα έχουν όλο και 

μεγαλύτερη ανάγκη για επεξεργασία και ανάλυση ορισμένων πληροφοριών που είναι κάτι 

που μόνο οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να κάνουν313. 

       Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε περιεκτικά το στάδιο των μεγάλων αλλαγών 

της μεταψυχροπολεμικής περιόδου. Το σημαντικότερο, παρ’ όλα αυτά, σημείο καμπής για 

την πραγματικότητα της διεθνούς πολιτικής και κατ’ επέκταση για όλους τους φορείς που 

εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτήν ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.   

 

 

 

 

 

                                                           
309 Kerr, Sheila, “The debate on US post-cold war intelligence: one more new botched beginning?”, ό.π., p. 340 
310Degaut, Marcos, “Spies and Policymakers: Intelligence in the Information Age”, ό.π., p. 1 
311ibid, p. 6 
312ibid, p. 22 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ΗΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

      Η τρομοκρατία ως φαινόμενο είχε απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου τις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών της, όταν πρωτοεμφανίστηκε με την 

υπόθεση Ιράν-Κόντρας (Irangate)· υπήρξε μάλιστα ο λόγος και η αφορμή πολύ καλού 

συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, γεγονός που δε 

συνηθιζόταν, καθώς κρίθηκε ως μία πολύ σοβαρή απειλή314.  

      Παρ’ όλα αυτά, η τρομοκρατία εδραιώθηκε ως η νέα μεγάλη απειλή του 21ου αιώνα και 

πήρε τις διαστάσεις που έχει σήμερα μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους 

Πύργους315. Για άλλη μια φορά το έργο και ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών 

προσαρμόζεται στα δρώμενα της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της εποχής και αλλάζει 

σημαντικά. Σε γενικές γραμμές, το ξεκίνημα του 21ου αιώνα βρίσκει τις υπηρεσίες 

πληροφοριών στο προσκήνιο της πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας316.  

 

 

5.0 Μία διαφορετική απειλή 

 

Η τρομοκρατία ως η μεγαλύτερη απειλή του 21ου αιώνα σε σύγκριση με τη Σοβιετική 

Ένωση φέρει τη διαφοροποίηση ότι είναι μία απειλή διεθνής. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο ο 

εχθρός και η απειλή ήταν κυρίως για τις ΗΠΑ ενώ τώρα ο διεθνής χαρακτήρας της 

τρομοκρατίας την κάνει να αποτελεί μία πραγματικά παγκόσμια απειλή για πολλά κράτη και 

μία απειλή που ούτε οι ΗΠΑ δε μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους317. Στα χρόνια του 

Ψυχρού Πολέμου οι υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούσαν ένα χωριστό κρατικό φορέα που 

δρούσε ως ένα βαθμό ανεξάρτητα και με το δικό του μοναδικό τρόπο. Η τρομοκρατία ως 

απειλή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι αυτό· πλέον η πληροφόρηση 

θεωρείται ένα διεθνές δίκτυο που απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών 

και άλλων φορέων αστυνόμευσης τόσο σε εσωτερικό όσο και σε πολυμερές επίπεδο318. Οι 

δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και άλλων φορέων αστυνόμευσης 

αλλάζουν και διευρύνονται και τους επιτρέπονται αρμοδιότητες που πριν τους ήταν 

απαγορευμένες319. Αξίζει να αναφέρουμε πως ανέκαθεν οι ΗΠΑ διαχώριζαν ξεκάθαρα τις 

δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών από αυτές οποιουδήποτε άλλου φορέα 

αστυνόμευσης καθώς επίσης και τα εθνικά από τα εξωτερικά ζητήματα σε ό,τι είχε να κάνει 

με την πληροφόρηση320. Τα τελευταία, όμως, χρόνια με τη νέα διεθνή αυτή απειλή επήλθε 

μεγαλύτερη συνεργασία και συσχέτιση μεταξύ των δύο φορέων όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και 

σε άλλα κράτη321. Επιπλέον, η φύση της νέας απειλής έχει γενικότερα επηρεάσει το 

                                                           
314 Andrew, Christopher, For the President’s eyes only: secret intelligence and the American presidency from Washington to Bush, 

ό.π., p. 482-483 
315MaddrellPaul, “Failing Intelligence: U.S. Intelligence in the Age of Transnational Threats”,ό.π., p. 195 
316 Scott, Len & Hughes, Gerald R., “Intelligence in the Twenty-First Century: Change and Continuity or Crisis and 

Transformation?”, Intelligence and National Security, vol. 24, no. 1, 2009, pp 6-25, p 6 
317 Herman, Michael, “Ethics and Intelligence after September 2001”,ό.π., p. 349 
318ibid, p. 350 
319 Scott, Len & Hughes, Gerald R., “Intelligence in the Twenty-First Century: Change and Continuity or Crisis and 

Transformation?”,ό.π., p. 9 
320Treverton, Gregory F., & Jones, Seth G. &Boraz, Steven &Lipscy, Phillip, “Toward a theory of intelligence: Workshop report”, 

National Security Research Division, Rand Corporation, 2006, pp iii-35, p. 11 
321Lutterbeck, Derek, “Blurring the dividing line: the Convergence of Internal and External Security in Western Europe”, European 
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διαχωρισμό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας κάνοντάς τον λιγότερο ξεκάθαρο 

καθώς αυτός ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας δεν έχει σύνορα. 

Στην εποχή μετά την 11η Σεπτεμβρίου γίνεται, συνεπώς, λόγος για διεθνείς απειλές και για 

την παγκόσμια φύση αυτών. Τόσο η τρομοκρατία όσο και η διάδοση όπλων μαζικής 

καταστροφής, οι δύο σημαντικότερες, αποτελούν διεθνικές απειλές322 και μπορεί να μην 

φτάνουν σε μέγεθος και σοβαρότητα την απειλή που αποτέλεσε η Σοβιετική Ένωση κατά τον 

Ψυχρό Πόλεμο, θεωρούνται όμως ιδιαίτερα επικίνδυνες και πολύπλοκες εξαιτίας αυτής της 

φύσης τους. Συγκεκριμένα, αρκεί να αναφέρουμε πως κατά τον Ψυχρό Πόλεμο οι υπηρεσίες 

πληροφοριών δεν είχαν ως αρμοδιότητα να σταματήσουν τη διάδοση των όπλων μαζικής 

καταστροφής· παρακολουθούσαν τις εξελίξεις και επιτεύξεις της Σοβιετικής Ένωσης και 

δουλειά τους ήταν να ελέγχουν την ποιότητα και των αριθμό των όπλων που η τελευταία 

διέθετε και αυτό σε μία πολύ συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή323. Σήμερα, όμως η ανάγκη 

για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής όχι μόνο κρίνεται ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα αλλά αποτελεί και κάτι πολύ δύσκολο εξαιτίας της γεωγραφικής 

έκτασης την οποία καλύπτουν οι νέες απειλές324. 

Με την εμφάνιση της τρομοκρατίας ως απειλή αλλάζει επίσης η πραγματικότητα της εθνικής 

ασφάλειας των χωρών και κυρίως των ΗΠΑ. Έχει πλέον ξεκινήσει ένας «πόλεμος της 

τρομοκρατίας»325, που αρχίζει και αποτελεί πραγματικότητα για πολλά κράτη, ο οποίος για 

να αντιμετωπιστεί και να νικηθεί αλλάζουν πολλά πράγματα. Η μυστική δράση 

εκλαμβάνεται ως μία πολιτική επιλογή ενώ για τις ανάγκες αυτού του «πολέμου» οι 

υπηρεσίες πληροφοριών αποκτούν ξανά μετά από πολλά χρόνια έναν πολύ ενεργό ρόλο στην 

πολιτική σκηνή της χώρας τους· δεδομένης της σημασίας που αποκτά η μυστική δράση, η 

CIA, κυρίως, αποκτά έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας326. 

Βέβαια, λόγω του μεγέθους της απειλής, ενεργό ρόλο αρχίζουν να διαδραματίζουν και οι 

ένοπλες δυνάμεις με αποτέλεσμα να προκύπτει το ζήτημα του ποιος φορέας, μεταξύ 

υπηρεσιών πληροφοριών και στρατού, είναι ο καταλληλότερος να διεξάγει μυστικές 

επιχειρήσεις327. Αρχίζει συνεπώς να εμφανίζεται στην πολιτική πραγματικότητα των ΗΠΑ 

μία συσχέτιση μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων, η οποία 

εξαιτίας της τρομοκρατίας οδηγεί σε συνεργασία και άμεση σχέση των δύο φορέων. 

Επιπλέον, η εμμονή των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι τέτοια που 

προβαίνουν και σε νομικές αλλαγές έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών 

πληροφοριών προς αυτό τον σκοπό· σε νομικά πλαίσια παρουσιάζουν τις παραδοσιακές 

στρατιωτικές δραστηριότητες ή την υποστήριξη σε αυτές ως μη μυστική δράση έτσι ώστε να 

μη χρειάζονται έγκριση από το Κογκρέσο ή κάποια προεδρική εντολή328. Βέβαια, οι 

«παραδοσιακές στρατιωτικές δραστηριότητες» δεν είχαν ξεκάθαρα συγκεκριμένο ορισμό329 

με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ήταν απλώς ένας τρόπος να παρουσιάζεται ως αποδεκτή και 

χωρίς ανάγκη για έλεγχο η όποια μυστική δράση. Πολλά κράτη, επίσης, έχουν τροποποιήσει 

τη νομοθεσία τους για να επιτρέπονται περισσότερα πράγματα στις υπηρεσίες πληροφοριών 
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γεγονός που, για πρώτη φορά, δίνει στις τελευταίες κάποια νέα νομιμοποίηση330.  

       Κατά τον ίδιο τρόπο που η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επέφερε αλλαγές στον κόσμο 

και στη φιλοσοφία των υπηρεσιών πληροφοριών, το ίδιο συνέβη και μετά το σημαντικό 

γεγονός των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η φιλοσοφία των υπηρεσιών 

πληροφοριών αλλάζει, ως συνέπεια των αλλαγών στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας των 

ΗΠΑ, και υιοθετούν πλέον το σκεπτικό του χειρότερου σεναρίου περνώντας έτσι στη 

φιλοσοφία των προληπτικών κινήσεων και δράσεων για να αποφύγουν παρόμοιες 

επιθέσεις331. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στην πεποίθηση που κυριάρχησε μετά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών δε μπόρεσαν να εκτιμήσουν σωστά 

τις ικανότητες της Αλ Κάιντα να επιτύχει τέτοιου είδους επιθέσεις332. Όπως προαναφέρθηκε, 

κατά τον Ψυχρό Πόλεμο οι δύο υπερδυνάμεις σχέτιζαν τους πολιτικούς τους στόχους αλλά 

και εξουσία με τις στρατιωτικές ικανότητες γι’ αυτό και ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ένα 

«παιχνίδι» προσπάθειας πρόβλεψης των ικανοτήτων του αντιπάλου333. Για το λόγο αυτό, η 

Σοβιετική Ένωση έγινε κάποια στιγμή μία προβλέψιμη απειλή· διότι ο σκοπός ήταν πάντα ο 

ίδιος όπως και οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να τον πετύχουν334. Στην 

περίπτωση, όμως, της απειλής της τρομοκρατίας και συγκεκριμένα της Αλ Κάιντα, οι 

υπηρεσίες πληροφοριών έχουν να αντιμετωπίσουν ένα άγνωστο εχθρό γεγονός που προκαλεί 

όχι μόνο μεγάλο κίνδυνο αλλά και μεγαλύτερη δυσκολία. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως ένας 

ακόμη λόγος για την αποτυχία πρόβλεψης των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης 

Σεπτεμβρίου ήταν το γεγονός αυτό, ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών παρόλο που είχαν 

εντοπίσει την Αλ Κάιντα ως πιθανό κίνδυνο δε φαντάστηκαν ποτέ και δε μπόρεσαν ποτέ να 

ερμηνεύσουν τις προθέσεις τους και μέχρι που μπορεί να έφτανε η ισλαμιστική 

τρομοκρατία335. Επιπλέον, η σύγκριση την οποία αναπόφευκτα έκαναν οι Αμερικανοί με 

αυτήν την σχετικά προβλέψιμη απειλή που αποτέλεσε η Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου, τους δημιούργησε ένα ανεξέλεγκτο φόβο σχετικά με την τρομοκρατία 

μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις336 που οδηγούνταν πάντα στο συμπέρασμα ότι όλα 

σχετίζονταν με την τρομοκρατία· η πεποίθησή τους ότι το Ιράκ διαθέτει όπλα μαζικής 

καταστροφής, για παράδειγμα, που τους οδήγησε στην προληπτική επίθεση εναντίον του 

βασίστηκε σε αυτόν το φόβο και τη φιλοσοφία που πλέον τους διακατείχε337.   

       Για να μπορέσει να καταπολεμήσει την τρομοκρατία κατά τον επιθυμητό τρόπο, η 

αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πληροφόρηση που της παρέχουν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών κατά βούληση, έχοντας ως στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη περί 

τρομοκρατίας· με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να κάνει αποδεκτές τις όποιες ενέργειες και 

πολιτικές επιθυμεί με την πρόφαση να προστατευθεί η χώρα από την τρομοκρατία338. Με 

άλλα λόγια, κάποια στοιχεία που αποκτούν οι υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τους 

πιθανούς και υπαρκτούς εχθρούς χρησιμοποιούνται πλέον από τους πολιτικούς για να 
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αποκτήσουν υποστήριξη για δράσεις, όπως για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό339, 

διότι όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο δε 

δινόταν έγκριση τόσο εύκολα. Οι ΗΠΑ θεωρούν όλες αυτές τις ενέργειες απαραίτητες διότι η 

τρομοκρατία, και όλες οι απειλές που σχετίζονται με αυτήν, είναι πολύ πιο περίπλοκες και 

δυσκολεύονται να τις εξηγήσουν στον κόσμο· η Σοβιετική Ένωση αντιθέτως ήταν μία πιο 

κατανοητή και αποδεκτή απειλή340. Επιπλέον, η περιπλοκότητα αυτή που φέρουν τα 

ζητήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και με τα οποία ασχολούνται οι υπηρεσίες 

πληροφοριών προστατεύουν συχνά και τις ίδιες. Τα λάθη που κάποιες φορές πράττουν, όπως 

για παράδειγμα η αδυναμία να προβλέψουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης  

Σεπτεμβρίου, δε μπορούν να τα παραδεχτούν ανοιχτά και δημοσίως για να μη χάσουν την 

υποστήριξη της κοινής γνώμης341. Δε θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών 

στα κράτη γιατί είναι απαραίτητες· δε μπορεί, όμως, εύκολα μία κυβέρνηση να τις 

διατηρήσει στη θέση που τις έχει όταν οι πολίτες είναι αντίθετοι και τάσσονται κατά της 

ύπαρξής τους342. 

 

5.1 Αλλαγές για τις υπηρεσίες πληροφοριών 

       Μπορούμε συνεπώς με σιγουριά να πούμε πως η σημαντικότερη αλλαγή στην 

πραγματικότητα των υπηρεσιών πληροφοριών είναι η ίδια η αναγνωρισιμότητά τους. Με τις 

διαστάσεις και τη φύση που είχαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ξαφνικά οι υπηρεσίες 

πληροφοριών γίνονται πιο γνωστές· η παρουσία τους γίνεται εμφανής, τα ΜΜΕ κάνουν 

συχνά λόγο για αυτές, η χρηματοδότησή τους αυξάνεται, οι πολιτικοί αναφέρονται σε αυτές, 

αναγνωρίζουν και χαιρετίζουν το έργο τους και δεν είναι πλέον μία κρυφή και μυστική 

δύναμη343. Επιπλέον, γίνονται ξεκάθαρα πιο επιθετικές βγαίνοντας από την αδράνεια στην 

οποία ήταν κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Αναφέρεται ότι πλέον οι υπηρεσίες 

πληροφοριών δε θα κάθονται απλώς να συλλέγουν και να αναλύουν τις πληροφορίες που 

φτάνουν στα χέρια τους αλλά θα «κυνηγούν» ενεργά, κυρίως μέσω μυστικών δράσεων, 

πληροφορίες και ό,τι άλλο χρειάζεται σχετικά με τους τρομοκράτες για να τους 

σκοτώσουν344. Αυτό διότι η πληροφόρηση και το γενικότερο έργο των υπηρεσιών 

πληροφοριών κρίνεται ως ένα στοιχείο κλειδί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

καθώς είναι δουλειά των τελευταίων να αναγνωρίζουν τους αρχηγούς των τρομοκρατών και 

οτιδήποτε συνδέεται με αυτούς, όπως τα κρησφύγετά τους, μέλη τρομοκρατικών 

οργανώσεων, τραπεζικούς λογαριασμούς, οπλισμό που διαθέτουν κ.ο.κ.345 

       Αξίζει να αναφερθεί μία ακόμη οπτική γωνία περί αποτυχίας πρόβλεψης των 

τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Κατά παρόμοιο τρόπο με την επίθεση 

στο Περλ Χάρμπορ, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν κατάφεραν να προβλέψουν τις κινήσεις 

και τις προθέσεις της Αλ Κάιντα παρά την πληθώρα στοιχείων και ενδείξεων που είχαν στα 

                                                           
339 Mandel, Robert, “On estimating post-cold war enemy intentions”,  ό.π., p. 208 
340ibid 
341 ibid 
342 ibid 
343 Herman, Michael, “Ethics and Intelligence after September 2001”,ό.π., p. 348 
344 Cogan, Charles, “Hunters not Gatherers: Intelligence in the Twenty-First Century”, Intelligence and National Security, vol. 19, 

no. 2, pp 304-321, p 317 
345Maddrell, Paul, “Failing Intelligence: U.S. Intelligence in the Age of Transnational Threats”,ό.π., p. 203 
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χέρια τους346. Για άλλη μια φορά, η αποτυχία αυτή οφειλόταν, μεταξύ άλλων, στον κακό 

συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών· τόσο η NSA όσο και η CIA αλλά και το 

FBI διέθεταν η καθεμιά σημαντικές προειδοποιήσεις και ενδείξεις από άλλες κυβερνήσεις – 

και όχι μόνο – για τις κινήσεις της Αλ Κάιντα, παρ’ όλα αυτά η έλλειψη συντονισμού και 

συνεργασίας μεταξύ τους δεν μετέτρεψε όλες αυτές τις πληροφορίες σε μία επιτυχή 

αποτροπή των επιθέσεων347. 

       Συνεπώς, μπορεί η αποτυχία πρόβλεψης των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2001 να 

ανέδειξαν κατά κάποιον τρόπο τις ουσιαστικές αδυναμίες που είχαν και θα έχουν οι 

υπηρεσίες πληροφοριών στο να προβλέπουν παρόμοια συμβάντα, επέφεραν όμως την ίδια 

στιγμή θετικά αποτελέσματα στο ζήτημα της συνεργασίας. Έχει αναφερθεί νωρίτερα πως η 

έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και άλλων 

φορέων υπήρξε καθοριστική για την έκβαση ορισμένων γεγονότων. Η μεγαλύτερη, λοιπόν, 

βελτίωση στην απόδοση των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρείται η ανάγκη για συνεργασία 

που εντοπίστηκε και που έγινε πραγματικότητα μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και 

άλλων κρατών, είτε φιλικών είτε λιγότερο φιλικών348. Μάλιστα, η ανάγκη αυτή λαμβάνεται 

τόσο σοβαρά υπόψη εξαιτίας του ζητήματος της παγκοσμιοποίησης αλλά και της παγκόσμιας 

φύσης της τρομοκρατίας καθώς και άλλων απειλών, όπως το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. 

Υποστηρίζεται συγκεκριμένα πως σε μία τέτοια εποχή παγκοσμιοποίησης η απομόνωση όχι 

μόνο δεν είναι επιλογή για τις υπηρεσίες πληροφοριών αλλά θα ήταν σίγουρη συνταγή για 

αποτυχία349. 

       Μία αλλαγή που παρατηρείται μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είναι και στο 

ζήτημα της πολιτικοποιημένης πληροφόρησης. Η μεγαλύτερη σκληρότητα και επιθετικότητα 

με την οποία αντιμετωπίζονται τα πάντα μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει περιθωριοποιήσει το 

ζήτημα αυτό ως κάτι λιγότερο σημαντικό ή ακόμη και σχετικό. Υποστηρίζεται ότι για να 

αντιμετωπιστεί καλύτερα η νέα αυτή απειλή, μεταξύ της αποκοπής από την πολιτική και 

επιρροής της πολιτικής οι αναλυτές θα πρέπει να επιλέγουν την τελευταία350. 

 

5.2 Η επιρροή της επανάστασης της πληροφορίας στο νέο αυτό διάστημα 

Η μεγαλύτερη επιρροή που είχε και έχει η επανάσταση της πληροφορίας στις υπηρεσίες 

πληροφοριών στη σύγχρονη εποχή μετά την 11η Σεπτεμβρίου είναι το ίδιο το γεγονός της 

υπερπληθώρας πληροφοριών που συλλέγονται. Αναφέρθηκε ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο 

η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό, η οποία ήταν οι ίδιες οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, 

δηλαδή η ανικανότητα έγκαιρης επεξεργασίας πληροφοριών που θα οδηγούσε στην έγκαιρη 

πρόβλεψη των επιθέσεων και αυτό λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που υπήρχε προς 

ανάλυση. Κάποτε το πρόβλημα ήταν η ελλιπής συλλογή πληροφοριών ενώ σήμερα δεν είναι 

μόνο ο όγκος των πληροφοριών που συλλέγεται καθαυτός αλλά και το γεγονός ότι δεν 

                                                           
346 Davies, Philip H.J., “Intelligence culture and intelligence failure in Britain and the United States”, Cambridge Review of 

International Affairs, vol. 17, no. 3, 2004, pp. 495-520, p. 507 
347 ibid, p. 506 
348Svensden, Adam D.M., “Connecting intelligence and Theory: Intelligence Liaison and International Relations”, Intelligence and 

National Security, vol. 24, no. 5, 2009, pp 700-729, p. 701 
349Svensden, Adam D.M., “Connecting intelligence and Theory: Intelligence Liaison and International Relations”, ό.π., p. 725 
350 Medina, Carmen A., “What to do when traditional models fail”,ό.π., p. 28 
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μπορεί να αναλυθεί και να επεξεργαστεί ποτέ εγκαίρως στο σύνολό του351. Αυτό είναι κάτι 

που δεν πρόκειται να αλλάξει και έτσι όχι μόνο το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών θα 

είναι όλο και δυσκολότερο αλλά πάντα μία επίθεση θα είναι πιο πιθανή και συνεπώς ένα 

κράτος πιο ευάλωτο απ’ ότι παλιότερα.  

       Επιπλέον, η επανάσταση της πληροφορίας καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας 

επηρέασαν και δυσχέραναν την αντιμετώπιση των νέων απειλών όχι μόνο επειδή δυσκόλεψε 

το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών με το μεγάλο όγκο πληροφοριών που υπάρχει αλλά 

επειδή διευκόλυνε το έργο των εχθρών. Στην περίπτωση της Αλ Κάιντα, το διαδίκτυο παίζει 

καθοριστικό ρόλο καθώς διευκολύνει την επικοινωνία και την τροφοδότηση πληροφοριών 

μεταξύ των μελών της κάνοντας την ίδια στιγμή πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους καθώς, 

χάρη στο διαδίκτυο, δύνανται να ενεργούν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη352. 

Επιπλέον, οι απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία δίνει στους τρομοκράτες 

ανά τον κόσμο πολλές ευκαιρίες και τρόπους δράσης που δε θα μπορούσαν να διαθέτουν 

πριν από πολλά χρόνια353. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όσοι σκέφτονται, πλέον, και αναφέρουν τις υπηρεσίες πληροφοριών, σκέφτονται άμεσα την 

τρομοκρατία και τις ταυτίζουν με την καταπολέμηση αυτής. Είναι γεγονός πως, παρά το ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων τους, στον 21ο η κύρια ενασχόληση των υπηρεσιών πληροφοριών 

είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κάτι για το οποίο έχει διαμορφώσει  πολύ το έργο 

της και τα μέσα που χρησιμοποιεί.  

       Πράγματι, η παρούσα διεθνής πολιτική πραγματικότητα περιλαμβάνει και αφορά στην 

διεθνή τρομοκρατία σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Συνεπώς, οι όποιοι φορές εμπλέκονται με 

τον ένα ή άλλο τρόπο στην καταπολέμηση αυτής ή γενικότερα ασχολούνται με αυτή 

αποκτούν μεγάλη σημασία και προσοχή. Για το λόγο αυτό, στις μέρες μας οι υπηρεσίες 

πληροφοριών θα είναι πάντα στο προσκήνιο και θα συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική των 

χωρών τους.  

       Ενδιαφέρον θα ήταν να πούμε πως η μεταψυχροπολεμική περίοδος ήταν σαν ένα 

διάλειμμα για τις υπηρεσίες πληροφοριών και πως με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 

επέστρεψαν ξανά σε αυτό που ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου καθώς το 

αποτέλεσμα και η επιρροή των τελευταίων ήταν τέτοια που απαιτούσαν πολλά παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η μεγάλη μυστικότητα ενός σκληρού εχθρού – αυτού των 

τρομοκρατών –, η ανάγκη για ανάλυση πληροφοριών εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 

απειλών, η μεγαλύτερη ανάγκη για αντικατασκοπεία καθώς και κάποιοι παραδοσιακοί 

τρόποι συλλογής πληροφοριών και δράσης, όπως οι μυστικές υποκλοπές επικοινωνιών και η 

χρήση του HUMINT εξαιτίας της φύσης των απειλών354, φέρνουν στο προσκήνιο μία εικόνα 

των υπηρεσιών πληροφοριών παρόμοιας με αυτήν που επικρατούσε στον Ψυχρό Πόλεμο. Το 
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354 Herman, Michael, “Ethics and Intelligence after September 2001”,ό.π., p. 349 
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σίγουρο είναι πως και πάλι διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο με τη διαφορά ότι αυτή 

τη φορά ο αγώνας τους είναι λιγότερο μυστικός και η δράση τους πολύ πιο άμεση και 

έμπρακτη.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες πληροφοριών όχι μόνο θεωρούνταν αλλά αποτελούσαν 

πράγματι την κρυφή πλευρά μίας κυβέρνησης και όπως εύστοχα αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία είναι πολύ κρίμα που χρειάστηκε να λάβουν χώρα γεγονότα όπως η επίθεση 

στο Περλ Χάρμπορ ή οι τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 για να γίνει γνωστός ο 

κυβερνητικός αυτός φορέας355. 

Η χρησιμότητα των υπηρεσιών πληροφοριών τόσο στην άσκηση όσο και στη διαμόρφωση 

εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους κρίνεται αδιαμφισβήτητη. Η ίδια η γέννηση των 

υπηρεσιών πληροφοριών, με τη σημερινή τους μορφή, ήταν το αποτέλεσμα της ανάγκης που 

υπήρχε για τέτοια δράση και εργασία στην πολιτική σκηνή εκείνης της ιστορικής περιόδου.  

Έχοντας παρουσιάσει ως ένα βαθμό στο πρώτο κεφάλαιο τι περιλαμβάνει η εξωτερική 

πολιτική, φαίνεται ξεκάθαρα το πώς το έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι 

τόσο αναγκαίο όσο και αναντικατάστατο. Οι τεχνικές κι αναλυτικές ικανότητες καθώς και τα 

μέσα που διαθέτουν για το έργο τους ξεπερνούν τη φαντασία, κάτι που από μόνο του 

αποδεικνύει και επιβεβαιώνει τη μοναδικότητά τους. Επιπλέον, η συνεισφορά τους στις 

διάφορες πτυχές που περιλαμβάνει η πολιτική διαδικασία, από τον καθορισμό πολιτικών 

στόχων μέχρι τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι ουσιαστική ενώ τα διάφορα ιστορικά 

παραδείγματα που παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο αποδεικνύουν τον καθοριστικό 

ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν για τις κυβερνήσεις τους.  

Παρ’ όλα αυτά, όσο σημαντική και να θεωρούν τα κράτη πως είναι η συνεισφορά των 

υπηρεσιών πληροφοριών, η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ των τελευταίων και των 

πολιτικών προσώπων συχνά αλλοιώνει, παρεμποδίζει ή αγνοεί το έργο τους έχοντας ως 

συνέπεια αυτό να φέρνει ορισμένες φορές ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

αναλύσαμε τη σχέση αυτή που μπορεί να διαμορφώνεται μεταξύ των δύο πλευρών και 

είδαμε τα θετικά και τα αρνητικά που μπορεί να έχει. 

Κλείσαμε την εργασία φτάνοντας στις υπηρεσίες πληροφοριών του σήμερα. Από το 

σύγχρονο ξεκίνημά τους και την πορεία τους μέσα στη διεθνή πολιτική έγινε εμφανής η 

σύνδεσή τους με την πολιτική. Στα διάφορα στάδια της ιστορίας, ανάλογα με τις ανάγκες που 

δημιουργούνταν στη διεθνή πολιτική, ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών ήταν άλλοτε 

εντονότερος και άλλοτε λιγότερο αναγκαίος. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, για 

παράδειγμα, η αναγκαιότητα για ύπαρξη υπηρεσιών πληροφοριών και το έργο που 

διαδραμάτισαν ήταν τέτοια που ο Ψυχρός Πόλεμος ονομάστηκε από κάποιους και πόλεμος 

της πληροφόρησης. Αντιθέτως, κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο τα δεδομένα και οι 

ανάγκες της εποχής ήταν τέτοια που ο παραδοσιακός ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών 

παραγκωνίστηκε. Ήρθαν, όμως, ξανά στο προσκήνιο, όπου και παραμένουν, μετά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με έναν, για άλλη μια φορά, ελαφρώς 

διαφοροποιημένο ρόλο. 
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National Security Research Division, Rand Corporation, 2006, pp iii-35, p. 12 



63 
 

Γιατί λοιπόν, κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο ενώ ο κόσμος και οι απειλές έχουν γίνει 

πιο περίπλοκες και η επανάσταση της πληροφορίας απαιτεί, αν μη τι άλλο, περισσότερα 

εργατικά χέρια για να αντιμετωπιστεί η πληθώρα πληροφοριών, βλέπουμε τις υπηρεσίες 

πληροφοριών να παραγκωνίζονται και τα κονδύλια που διαθέτονται σε αυτές να 

περιορίζονται; Η απλή απάντηση είναι επειδή δεν υπήρχε μία ουσιαστική απειλή με 

ξεκάθαρη μορφή όπως αυτή που αποτέλεσε η Σοβιετική Ένωση. Οι υπηρεσίες πληροφοριών 

απλώς ακολουθούσαν  την εποχή όπως έκαναν πάντα και προσπαθούσαν να προσαρμοστούν 

στα γεγονότα. Δεν υπήρχε όμως ουσιαστική ανάγκη για συγκεκριμένη δράση δεδομένης της 

έλλειψης μίας υπαρκτής ουσιαστικής απειλής. Αυτό ξεκάθαρα αλλάζει με τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις τις 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και φτάνουμε στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα· 

την εδραίωση της τρομοκρατίας ως μία ουσιαστική και σοβαρότατη απειλή σε έναν κόσμο 

που κατακερματίζεται συνεχώς από την επανάσταση της πληροφορίας κάνοντας έτσι 

χειρότερη την οποιαδήποτε απειλή εμφανίζεται. Συνεπώς, η συνύπαρξη των δύο αυτών 

στοιχείων, η ύπαρξη δηλαδή μίας απειλής και η επανάσταση της πληροφορίας, φέρνουν ξανά 

στο προσκήνιο και ενδυναμώνουν το ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών. Δημιουργούν όμως 

την ίδια στιγμή και μια δύσκολη και περίπλοκη πραγματικότητα για τις υπηρεσίες 

πληροφοριών που παρόμοια δεν είχαν ποτέ να αντιμετωπίσουν.  

Έχει ειπωθεί ότι η τρομοκρατία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σήμερα απειλή παγκοσμίως, δε 

συγκρίνεται σε σημασία και μέγεθος με την αντίστοιχή της που ήταν η Σοβιετική Ένωση 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό ίσως να αληθεύει, παρ’ όλα αυτά τα γεγονότα 

και τα αποτελέσματα σίγουρα δίνουν τροφή για σκέψη και αμφισβήτηση αυτής της άποψης. 

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ένα πόλεμος που δεν ξέσπασε ποτέ και ενώ όσο εξελισσόταν δεν 

ήξερε κανείς ότι έτσι θα τελείωνε, σήμερα έχουμε το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, η 

τρομοκρατία μπορεί να μην έχει τη μορφή ενός κανονικού πολέμου, και ας έχει ονομαστεί η 

καταπολέμησή της ως πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, παρουσιάζει όμως πολλά 

αποτελέσματα ενός πολέμου. Οι επιθέσεις, ο μεγάλος αριθμός θυμάτων και η βιαιότητα που 

τη χαρακτηρίζουν είναι στοιχεία πολέμου που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όχι μόνο σαν πιθανή 

απειλή αλλά σαν συμβάντα που έχουν ήδη γίνει και που λαμβάνουν χώρα συχνά. Αντιθέτως, 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η κύρια απειλή που ήταν ένας πόλεμος όχι γενικά 

για την υπεροχή της Δύσης ή του κομμουνισμού αλλά μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής 

Ένωσης, δεν πήρε τέτοια μορφή και δεν είχε παρόμοια αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, κατά 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούσαν τις κυβερνήσεις 

τους να αποφύγουν τον πόλεμο ενώ τώρα, στον 21ο αιώνα, συμμετέχουν ενεργά σε έναν 

πόλεμο προσπαθώντας να σώσουν ζωές και να προστατέψουν τα κράτη τους356. Ένα άλλο 

παράδειγμα σε αυτό αποτελεί η απειλή της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Κατά τον 

Ψυχρό Πόλεμο δεν αποτελούσε καν αρμοδιότητα των υπηρεσιών πληροφοριών ενώ τώρα 

δεν αρκεί μόνο η συλλογή πληροφοριών σχετικά με εγκαταστάσεις, δοκιμές και οπλισμό 

αλλά η ενεργή συμμετοχή στη μη διάδοση καθώς υποστηρίζεται ότι από τη στιγμή που 

γίνονται δοκιμές έχει υπάρξει διάδοση357. Έτσι, αναφέρεται εύστοχα στη βιβλιογραφία πως 

αυτό που αποτελούσε επιτυχία κατά τον Ψυχρό Πόλεμο αποτελεί αποτυχία 
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σήμερα358.Επιπλέον, γίνεται λόγος για μία διεθνή απειλή, η οποία αναγκάζει τις υπηρεσίες 

πληροφοριών, ακόμη και τις ισχυρότερες στον κόσμο, να συνεργάζονται με αυτές άλλων 

χωρών για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν και στις υπόλοιπες σημερινές απειλές.  

Συνεπώς, σε μία αντιπαράθεση μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, σε ό,τι αφορά 

στις υπηρεσίες πληροφοριών, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον ποιος 

δύναται να είναι ο ρόλος τους στην ουσιαστική αντιμετώπιση των σημερινών απειλών. Κατά 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου είχαν την «τύχη» να χρειάζεται κατά κύριο λόγο να 

περιορίζονται στην πληροφόρηση σχετικά με τη στρατιωτική δύναμη του αντιπάλου για να 

εξασφαλίζουν την υπεροχή της χώρας τους «στα χαρτιά» διότι αυτό μόνο ήταν αρκετό. 

Σήμερα, όμως, η κύρια απειλή παίρνει συχνά μορφή και γίνεται πράξη οπότε αυτό που 

περιμένει κανείς είναι να έχουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών πολύ πιο έμπρακτο ρόλο. 

Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών πληροφοριών 

που παρουσιάστηκαν, δε θα είχαμε λόγο να αμφισβητούμε τη συμμετοχή τους στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας· η τρομοκρατία μεταξύ άλλων αποτελεί μία ύπουλη απειλή 

η οποία όπως παρακολουθούμε καταπολεμάται όχι πάντα ανοιχτά μέσω πολέμου ή διαμαχών 

αλλά συνήθως εκ των έσω και υποχθόνια στοχεύοντας στην εξάρθρωση των πυρήνων των 

τρομοκρατικών οργανώσεων. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις πλέον κατανοούμε ότι μπορούν να 

διεξαχθούν και διεξάγονται μόνο με τη συνεισφορά και ειδημοσύνη των υπηρεσιών 

πληροφοριών. Θεωρούμε λοιπόν πως η δουλειά και η συμμετοχή τους είναι δεδομένη στις 

παρούσες ενέργειες των κυβερνήσεων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Όλα αυτά μας οδηγούν στη διαπίστωση της σημασίας που κατά μεγάλη πιθανότητα 

πρόκειται να αποκτήσουν, ή έχουν ήδη, οι υπηρεσίες πληροφοριών αυτό το χρονικό 

διάστημα που διανύουμε. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το εύστοχο 

χαρακτηρισμό στη βιβλιογραφία της εποχής μας· λέγεται πως το διάστημα μετά τον Ψυχρό 

Πόλεμο το ονομάζαμε απλώς μεταψυχροπολεμική εποχή για περίπου δέκα χρόνια και πως 

τώρα το ονομάζουμε και είναι η εποχή διεθνικών απειλών359. Με την τρομοκρατία πάντα 

στην πρώτη θέση των απειλών του 20ου αιώνα κατανοούμε τη μεγάλη ανησυχία που επιφέρει 

η παρούσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η προσφυγική κρίση με την οποία συνδέεται. 

Το προσφυγικό δεν είναι συνεπώς μόνο ένα οικονομικό ζήτημα αλλά κυρίως ένα πολιτικό το 

οποίο για να αντιμετωπιστεί τα κράτη θα πρέπει να ασχοληθούν εκτενώς με το τι αυτό 

συνεπάγεται για να μπορέσουν να το πολεμήσουν. Επιπλέον, η επανάσταση της πληροφορίας 

αποτελεί ένα φαινόμενο που δε σταματά ποτέ, γεγονός που σημαίνει ότι καμία υπάρχουσα ή 

νέα απειλή δε θα είναι ποτέ «απλή» ή «εύκολη» και το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών θα 

είναι πάντα όλο και δυσκολότερο. Μετά την ανάλυση που προηγήθηκε στην παρούσα 

εργασία, κατανοούμε και εκτιμούμε ποιος είναι και ποιος θα είναι ο ρόλος των υπηρεσιών 

πληροφοριών στην τωρινή κατάσταση και στην αντιμετώπιση του νέου αυτού γεγονότος της 

επικαιρότητας καθώς και σε άλλων παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον. 

                                                           
358Maddrell, Paul, “Failing Intelligence: U.S. Intelligence in the Age of Transnational Threats”,ό.π., p. 200 
359 ibid, p. 214 
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