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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία εξετάζει διαχρονικά τη συμμετοχή της Ελλάδας στις 

επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης που πραγματοποιήθηκαν και βρίσκονται σε 

εξέλιξη, από τη Βορειοατλαντική συμμαχία (ΝΑΤΟ) και από τα Ηνωμένα Έθνη. Η βία, 

η καταστροφή και οι φρικαλεότητες που προκάλεσαν κυρίως οι δύο Παγκόσμιοι 

Πόλεμοι, δημιούργησαν την ανάγκη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων για την 

αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καθώς και τη δημιουργία των 

αναγκαίων μηχανισμών πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης τυχόν 

μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων αλλά και φαινομένων που θέτουν σε κίνδυνο 

την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Αρχικά επιχειρείται μία ανάλυση του ρόλου των 

διεθνών οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ειρήνης και της 

ασφάλειας, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη, στους σκοπούς και στην παρουσία της 

Ελλάδας σε αυτούς, ξεκινώντας από την Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), - που κατόπιν 

μετεξελίχτηκε στον ΟΗΕ –, συνεχίζοντας στους κυριότερους διεθνείς οργανισμούς 

που έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην εκτέλεση ειρηνευτικών αποστολών ανά την 

υφήλιο  και καταλήγοντας στο σήμερα, όπως αυτό έχει πλέον διαμορφωθεί με 

κυριότερους δρώντες κυρίως το ΝΑΤΟ και δευτερευόντως την Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπό την αιγίδα και την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών. Στην συνέχεια, γίνεται 

αναφορά στα είδη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και ειδικά εκείνων που 

αναλαμβάνονται από τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ. Ακολούθως, επιχειρείται η σύνδεση του 

ρόλου της χώρας μας – μέσω της συμμετοχής της στους προαναφερθέντες 

οργανισμούς –, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της πολιτικής εθνικής ασφαλείας 

και την εξυπηρέτηση των εθνικών της συμφερόντων. Τέλος, γίνεται αναφορά στη 

συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης, στο πλαίσιο του 

ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Εθνών, με αποτίμηση της σχέσης κόστους – οφέλους από 

αυτή.      

Αριθμός λέξεων:  

Κείμενο εργασίας 29.112 

Σύνολο 34.362 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανθρώπινη ιστορία, από την αρχαιότητα έως σήμερα, συμπλέει απόλυτα με 

την ιστορία του πολέμου. Έτσι παρατηρείται διαχρονικά εναλλαγή περιόδων μεταξύ 

καταστάσεων ειρήνης και ευημερίας με διαδοχικές και έντονες πολλές φορές 

συγκρούσεις οι οποίες καταλήγουν σε δραματικές συνέπειες για τον άνθρωπο και την 

κοινωνία.  

Την κατάσταση του πολέμου περιέγραψε καλύτερα από όλους ο μεγάλος 

Έλληνας Ιστορικός Θουκυδίδης, καταγράφοντας την ιστορία του Πελοποννησιακού 

πολέμου. Αυτός ο «πατέρας» και προπομπός της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, 

περιέγραψε τα δεινά του πολέμου σε όλες τις εκφάνσεις του και απέδωσε εν πολλοίς 

τη γενεσιουργό αιτία του στην ανθρώπινη φύση, λέγοντας ότι «όσο η φύση του 

ανθρώπου θα είναι αυτή που είναι, υπό όμοιες συνθήκες θα προκύπτουν και όμοια 

αποτελέσματα». «Προφήτευσε» δηλαδή ότι, συγκρούσεις όπως αυτή του 

Πελοποννησιακού πολέμου, θα επαναλαμβάνονται τακτικά, όποτε θα συντρέχουν 

παρόμοιες προϋποθέσεις με εκείνες που συνέτρεχαν τότε (Σκουτερόπουλος 2011,13).  

Οι ελπίδες της ανθρώπινης κοινωνίας για ένα κόσμο απαλλαγμένο από τη 

μάστιγα του πολέμου, έχουν διατυπωθεί κατ’ επανάληψη και με κάθε αφορμή, χωρίς 

ωστόσο να μπορεί να βρεθεί το αντίδοτο, καταλήγοντας πάντα στην απογοήτευση , η 

οποία ακολουθούνταν από νέα ευχολόγια και υποσχέσεις. Αυτό εκκινεί, αφενός από 

την ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ κρατών, τα οποία 

αποτελούν και τους δρώντες των διεθνών σχέσεων βρισκόμενα καθημερινά σε έναν 

διαρκή αγώνα επιβίωσης του ισχυρότερου, αφετέρου και από τις συνθήκες εξαθλίωσης 

στις οποίες έχουν περιέλθει σημαντικές ομάδες πληθυσμού ανά την υφήλιο, κυρίως 

στις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου και της Ασίας.  

Έτσι λοιπόν στη σύγχρονη ιστορία, οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι που 

διεξήχθησαν, αλλά κυρίως οι συνέπειές τους - τόσο οι ανθρώπινες όσο και οι 

οικονομικές -, έθεσαν επιτακτική την ανάγκη  παρέμβασης για την άμεση διακοπή και 

μεταγενέστερα την αποτροπή επανεμφάνισης ενόπλων συγκρούσεων. Η πρώτη 

οργανωμένη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας, αποτέλεσε η ίδρυση της Κοινωνίας 

των Εθνών, όπου για πρώτη φορά ιστορικά η πλειονότητα των κρατών συνασπίστηκαν 

για την επίτευξη του κοινού σκοπού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, όπως απέδειξε 



2 

 

περίτρανα η ιστορία μια εικοσαετία αργότερα. Έτσι λοιπόν μετά τη λήξη του Β΄ 

παγκόσμιου πολέμου το 1945, εκπρόσωποι 50 χωρών συναντήθηκαν στη διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών, που έλαβε χώρα στο Σαν Φρανσίσκο, συζητώντας στη βάση 

των προτάσεων που εκπονήθηκαν από τους αντιπροσώπους της Κίνας, της Σοβιετικής 

Ένωσης, της Μ. Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Dumbarton Oaks, τον 

Αύγουστο-Οκτώβριο του 1944. Η υπογραφή του Χάρτη των ηνωμένων εθνών ήταν 

πλέον γεγονός στις 26 Ιουνίου 1945 από τους εκπροσώπους 50 χωρών, ενώ επίσημα 

ο οργανισμός ηνωμένων εθνών τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 1945, σκορπώντας 

έναν άκρατο ενθουσιασμό μεταξύ των κρατών, γεγονός που αντανακλάται και στα 

λεγόμενα του Τρούμαν ο οποίος περιχαρής δήλωσε: «Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 

τον οποίο μόλις υπογράψατε, είναι μια σταθερά πάνω στην οποία μπορούμε να 

οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο». (United Nations) 

Αρκετά χρόνια αργότερα οι προσδοκίες δε φαίνεται να εκπληρώνονται και η 

σκληρή πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι στο διεθνές σύστημα τίποτα δεν μπορεί να 

εξαλείψει τη σύγκρουση συμφερόντων και το διαρκή ανταγωνισμό για απόκτηση 

ισχύος, ειδικότερα από τους δρώντες που είναι σε πλεονεκτική θέση να το πράξουν. 

Απόδειξη αποτελεί η συνέχιση αιματηρών συγκρούσεων ανά την υφήλιο, τόσο μεταξύ 

κρατών όσο και ενδοκρατικών. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αποδεικνύουν 

ότι πλέον δεν υφίσταται απόλυτη ασφάλεια ούτε για τους ισχυρούς, ακόμα και για 

αυτούς που διαθέτουν το απόλυτο τεχνολογικό πλεονέκτημα. 

Η κατανόηση της γενεσιουργού αιτίας των συγκρούσεων δείχνει ίσως το 

μοναδικό τρόπο αποτροπής τους, ειδικότερα στις μέρες μας όπου υπάρχει διάχυτη η 

καταπίεση και η αδικία μεταξύ των λαών, ταυτόχρονα με την έκρηξη του θρησκευτικού 

φονταμενταλισμού, με κυριότερα σημεία ανάφλεξης τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου 

και τη μέση ανατολή.  Η διεθνής κοινότητα μέσω των οργανισμών που διαθέτει (ΟΗΕ, 

ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, ΕΕ), επιχειρεί μέσω συνεχών παρεμβάσεων πολλές φορές και με την 

παρουσία της, να καλύψει το κενό ασφάλειας που υφίσταται στις περιοχές των 

κρίσεων, να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, αλλά και να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν την επιστροφή των 

λαών σε συνθήκες ομαλότητας.  

Έτσι λοιπόν και η χώρα μας ως μέλος όλων των προαναφερθέντων διεθνών 

οργανισμών, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια, χρησιμοποιώντας όλα τα 
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μέσα που διαθέτει, όπως πολιτικά, διπλωματικά αλλά ακόμα και στρατιωτικά, στο 

πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών που διεξάγονται από αυτούς, με τις 

προϋποθέσεις φυσικά που ορίζει τόσο το Ελληνικό Σύνταγμα, όσο και η διεθνής 

νομιμότητα. Η ενεργός εμπλοκή της χώρας μας στα διεθνή δρώμενα σχετίζεται φυσικά 

και με την αμυντική διπλωματία και την υλοποίηση της Εθνικής μας στρατηγικής, 

καθόσον η  γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας ως μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αλλά και 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει αυξηθεί σημαντικά στο σύγχρονο γεωπολιτικό 

περιβάλλον, μέσα από το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και 

ιδιαίτερα την Ανατολική Μεσόγειο.  

Η Ελλάδα, ως σύγχρονο, σταθερό και ισχυρό έθνος στο σταυροδρόμι των τριών 

ηπείρων, δεν επιζητεί μόνο την ειρηνική συνύπαρξη των λαών στην ευρύτερη γειτονιά 

της, αλλά καλείται να διαδραματίσει και τον αποφασιστικό ρόλο του παράγοντα 

ισορροπίας και σταθερότητας, αποκομίζοντας όσο το δυνατό περισσότερα οφέλη, 

εκμεταλλευόμενη και  τις τελευταίες εξελίξεις που την καθιστούν μία από τις 

σταθερότερες και πλέον αξιόπιστες χώρες στην περιοχή, για την εκπλήρωση των 

στρατηγικών στόχων τόσο της ΕΕ, αλλά κυρίως της μόνης υπερδύναμης, των Η.Π.Α. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει διαχρονικά, μέσω της εξέλιξης 

των ειρηνευτικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν από τους διεθνείς 

οργανισμούς και κυρίως από τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ, τη συμμετοχή και 

εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές, με απώτερο στόχο, την αποτίμηση της σχέσης 

κόστους – οφέλους για τη χώρα μας, ατενίζοντας τις μελλοντικές προκλήσεις που 

πιθανό να κληθεί να αντιμετωπίσει. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται 

αναδρομή στους διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν ειρηνευτικές αποστολές για 

την επίλυση διαφορών, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τα είδη των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη νομιμότητα αυτών, ενώ στο τέταρτο σκιαγραφείται 

η Ελληνική εθνική πολιτική ασφαλείας μέσω της ενδυνάμωσης της χώρας μας από την 

ενεργό συμμετοχή της στις διεθνείς εξελίξεις. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, μέσω 

της παράθεσης της συνεισφοράς της χώρας μας στις επιχειρήσεις υποστήριξης 

ειρήνης που διεξήχθησαν ή διεξάγονται από τα ηνωμένα έθνη και το ΝΑΤΟ, επιχειρεί 

να ανακαλύψει τη σχέση κόστους – οφέλους καθώς και τις προεκτάσεις από αυτή τη 

συμμετοχή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

« Αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη στη γη, η πίστη μας πρέπει να είναι 

οικουμενική και όχι τοπική. Η πίστη μας πρέπει να ξεπεράσει τη φυλή μας, την τάξη 

μας και το έθνος μας, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια παγκόσμια 

προοπτική» 

Martin Luther King Jr. 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Από τα σημαντικότερα ορόσημα των σύγχρονων διεθνών σχέσεων είναι η 

εμφάνιση και η ανάπτυξη των Διεθνών Οργανισμών. Οι Διεθνείς Οργανισμοί (ΔΟ) είναι 

δημιουργήματα των κρατών, αποτελούν δηλαδή διακυβερνητικούς οργανισμούς, ενώ 

μπορούν να οριστούν ως εκούσια ένωση κρατών, που δημιουργείται με διεθνή 

συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα, νομική προσωπικότητα διαφορετική από εκείνη των 

κρατών μελών και αυτόνομη βούληση για την επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού. Τα 

κράτη μέλη των ΔΟ είναι κατά κανόνα ανεξάρτητα κράτη, ενώ κάποιος ΔΟ  μπορεί να 

γίνει κατ’ εξαίρεση μέλος άλλων ΔΟ. Η ιδιότητα του μέλους δημιουργεί για τα κράτη 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΔΟ, 

αποτελέσματα ψηφοφοριών, συμμετοχή στα οικονομικά βάρη και αναγνώριση της 

νομικής του προσωπικότητας. Η διεθνής συνθήκη μέσω της οποίας ιδρύεται ένας ΔΟ, 

αποτελεί το καταστατικό κείμενο που ορίζει τον σκοπό, τα όργανα και τη λειτουργία του 

(Ζάϊκος 2017). 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί αποτελούν πραγματικότητα των σύγχρονων διεθνών 

σχέσεων με ρόλους και στόχους οι οποίοι ποικίλουν και συναρτώνται με την αιτία της 

δημιουργίας τους, όπως οικονομικοί, διασφάλισης της ειρήνης και της ασφαλείας, 

προώθηση της διακρατικής συνεργασίας σε αντικείμενα τα οποία υπερβαίνουν τα 

στενά γεωγραφικά όρια ενός κράτους και αφορούν ευρύτερες περιοχές ή ακόμα το 

σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Η διεθνής συνεργασία και η εξέλιξή της μέσα στον 

χρόνο αποτελεί την ιστορία των διεθνών οργανώσεων (Ζαχαριάδης - Σούρας 

2004,23). 
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1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η Ελλάδα, κατά τον 4ο και 5ο αιώνα π.Χ. αποτέλεσε έναν ξεχωριστό χώρο 

παραγωγής πολιτικής και δικαίου, με σημαντικότερη μορφή διεθνούς οργάνωσης, τις 

αμφικτυονίες . Ο θεσμός των αμφικτυονιών συμπεριελάμβανε φυλές (Δωριείς, Φωκιείς, 

Ίωνες, Βοιωτοί κ.ά.), σε αντίθεση με την πόλη - κράτος που περιελάμβανε πολίτες. 

Επομένως, ο θεσμός των αμφικτυονιών είναι προγενέστερος της πολιτικής κοινωνίας 

και της πόλης-κράτους (Νέλλα 2016, 6). Τα κύρια έργα μιας αμφικτυονίας αφορούσαν 

κυρίως την εποπτεία των ιερών χώρων αλλά αποκτούσαν συχνά και πολιτική δύναμη. 

Από την πληθώρα των Ελληνικών αμφικτυονιών, ξεχωρίζει η Δελφική, η οποία 

εξελίχθηκε στον πιο σημαντικό θεσμό την εποχή της πόλης – κράτους. Συχνά 

προσομοιάζεται με μικρογραφία της Κοινωνίας των Εθνών και του ΟΗΕ. Ήταν μια 

ομοσπονδία δώδεκα φυλών της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας που αρχικά 

αποτελούσε θρησκευτική ένωση, ενώ αργότερα απέκτησε πανελλήνιο χαρακτήρα και 

ισχυρή πολιτική δύναμη. Σε αυτή αντιπροσωπεύονταν σχεδόν όλα τα ελληνικά φύλα, 

συνεδρίαζε δύο φορές τον χρόνο και κάθε φυλή είχε δύο ψήφους (Χονδραλής 2013). 

Στη σύγχρονη εποχή, οι ΔΟ εμφανίζονται στα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς 

εκδηλώνεται διάθεση συνεργασίας μεταξύ των κρατών, λαμβάνοντας αρχικά τη μορφή 

διεθνών συνεδρίων και αργότερα αυτή των διοικητικών οργανώσεων. Η πρώτη 

περίπτωση έβρισκε εφαρμογή με τη λήξη ενός πολέμου, προκειμένου να διευθετηθεί 

το εδαφικό καθεστώς μεταξύ των αντιπάλων καθώς και να συμφωνηθεί κοινά 

αποδεκτή λύση για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Οι συνθήκες  της Βεστφαλίας, 

(1648) η οποία σφράγισε και το τέλος του τριακονταετούς πολέμου αλλάζοντας ριζικά 

το χάρτη της Ευρωπαϊκής ηπείρου, της Ουτρέχτης1 (1713), όπως και το Συνέδριο της 

Βιέννης2, ήταν οι πρώτες συνθήκες που ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά. Το 1815 

                                                           

1 Η συμφωνία της Ουτρέχτης συνιστά σημείο αναφοράς στην ιστορία των διεθνών σχέσεων 
καθόσον στο άρθρο 2 της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας στο οποίο αναφέρεται ρητά 
η αιτία πολέμου «λόγω του μεγάλου κινδύνου που απειλούσε την ελευθερία και την ασφάλεια ολόκληρης 
της Ευρώπης από την πολύ καλή σχέση των βασιλέων της Γαλλίας και της Ισπανίας προκειμένου να 
απομακρυνθούν οι ανησυχίες και η καχυποψία σχετικά με αυτή τη σχέση, και να εδραιωθεί η ειρήνη και 
η γαλήνη από μία ισορροπία ισχύος» (Lesaffer 2014). Στο ίδιο άρθρο, η ισορροπία ισχύος 
χαρακτηρίζεται ως το καλύτερο και πιο σταθερό θεμέλιο της αμοιβαίας φιλίας (Δημητράτος 2017) 

2 Το Συνέδριο της Βιέννης, υπό την ηγεσία του αυστριακού υπουργού Εξωτερικών Κλέμενς φον 
Μέτερνιχ, πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας από τον 
Σεπτέμβριο του 1814 ως και τον Ιούνιο του 1815. Και ήταν στη Βιέννη όπου γεννήθηκε αυτό που στη 
συνέχεια ονομάστηκε «Κονσέρτο της Ευρώπης» - ουσιαστικά ένα νέο σύστημα διεθνών σχέσεων που 
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είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί σταθμό, αφού ξεκίνησε να μελετάται το φαινόμενο των ΔΟ, 

παίρνοντας ως παράδειγμα τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι οποίες επιφορτισμένες 

με το ρόλο του προστάτη της Ευρώπης, ανέλαβαν τη δικαιοδοσία να νομοθετούν και 

για τα υπόλοιπα κράτη όπως και να τα δέχονται στις συνεδριάσεις τους. Σίγουρα αυτή 

η συνεργασία δε αποτέλεσε την ίδρυση κάποιου ΔΟ, αφού δεν αποτελούνταν από 

μόνιμα όργανα με σαφή δομή, ήταν όμως το εφαλτήριο για τη δημιουργία τους λίγα 

χρόνια αργότερα, καθόσον αποτέλεσε το φάρο για τη διεθνή πολιτική και διπλωματική 

συνεργασία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ηπείρου αρχικά και παγκοσμίως 

μεταγενέστερα.  

Ορόσημα στην ιστορική εξέλιξη των διεθνών οργανισμών αποτέλεσαν ένας 

αριθμός επιτροπών και ενώσεων με διεθνικό χαρακτήρα που αρχικά συστάθηκαν για 

την αντιμετώπιση και το χειρισμό θεμάτων εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής 

και βαθμιαία εξελίχθηκαν παγκοσμίως. Ενδεικτικές αυτών ήταν: 

� Ευρωπαϊκή Συνεννόηση 

� Διεθνείς Επιτροπές Ναυσιπλοΐας  

� Διεθνείς Διοικητικές Ενώσεις σε τομείς όπως:  

� Επικοινωνίες και μεταφορές: Διεθνής Τηλεγραφική Ένωση 

(1865), Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (1878), Διεθνής Επιτροπή Αεροπλοΐας 

(1919). 

� Επιστήμη και πολιτισμός: Διεθνής Ένωση για την Προστασία της 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (1883), Διεθνές Γραφείο Σταθμών και Μέτρων (1875), 

Διεθνές Υδρογραφικό Γραφείο (1921). 

� Οικονομία: Διεθνές Γραφείο για τη Δημοσίευση Τελωνειακών 

Στατιστικών (1890), Διεθνές Ινστιτούτο Γεωργίας (1905), Διαμερικανικό Συμβούλιο 

Καφέ (1940). 

                                                           

βοήθησε στο να διατηρηθεί η ειρήνη στην ήπειρο (με ελάχιστες εξαιρέσεις) ως και το ξέσπασμα του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. Σε αυτό συμμετείχαν οι τέσσερις νικητές του 
πολέμου, που δημιούργησαν την «Τετραπλή Συμμαχία» και η οποία, μετά την προσχώρηση της Γαλλίας 
το 1818, μετονομάστηκε σε Πενταπλή Συμμαχία. Οι νικητές, μοναρχίες με συντηρητικά χαρακτηριστικά, 
ήθελαν να διασφαλίσουν μια «πολιτική ισορροπία» που να έχει νομικό και ηθικό χαρακτήρα. Στον 
πυρήνα του Κονσέρτου της Ευρώπης βρισκόταν η επιθυμία για διεθνή σταθερότητα, ειρήνη, σεβασμό 
των δικαιωμάτων κάθε κράτους, ακόμη και αν αυτή η επιθυμία βρισκόταν σε αντίθεση με τις πιθανές 
επιθυμίες των λαών στα κράτη αυτά. (Αθανασόπουλος 2015) 
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� Υγεία και κοινωνικά θέματα: Διεθνές Γραφείο Υγείας (1907), Διεθνές 

Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας (1924). 

� Διεθνής Ένωση Παναμερικανικών Κρατών (1889).   

Με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, συνήλθε στο Παρίσι το 1919, μία 

Συνδιάσκεψη που κατέληξε στην υπογραφή των πέντε συνθηκών Ειρήνης με το πλέον 

σημαντικό αποτέλεσμα τη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), του πρώτου 

ιστορικά παγκόσμιου Οργανισμού, με μόνιμα όργανα και αυτόνομη βούληση, 

ανεξάρτητη αυτής των κρατών μελών, στηριζόμενος στη βάση μιας σειράς αμοιβαίων 

δεσμεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Με την κήρυξη του Δευτέρου 

Παγκόσμιου Πολέμου, έγινε φανερό ότι η Κοινωνία των Εθνών είχε αποτύχει στον 

κύριο στόχο της, τη διατήρηση της ειρήνης. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών είναι 

ο μοναδικός ΔΟ 193 κυρίαρχων κρατών, που έχει στόχο να διασφαλίσει τη διατήρηση 

της ειρήνης και της ασφάλειας, να αναπτύξει φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών, να 

προωθήσει την κοινωνική πρόοδο, το βιοτικό επίπεδο και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(UNRIC 2017). 

Ταυτόχρονα σε περιφερειακό επίπεδο άρχισαν να αναπτύσσονται 

ποικιλόμορφοι ΔΟ όπως ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAK) και ο Αραβικός 

Σύνδεσμος το 1948, ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ) το 1963 που 

μετονομάστηκε σε Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), ο Οργανισμός Κρατών Νοτιοανατολικής 

Ασίας (ASEAN) το 1967, και στον Ευρωπαϊκό χώρο το Συμβούλιο της Ευρώπης το 

1949 – μια οργάνωση με γενικό πολιτικό περιεχόμενο – το Σύμφωνο των Βρυξελλών 

το 1948 που στόχευε στην ενίσχυση των μορφωτικών, οικονομικών και στρατιωτικών 

δεσμών των χωρών της Benelux, με την Γαλλία και την Μεγ. Βρετανία, νυν 

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕ.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) το 1948, που δημιουργήθηκε με σκοπό να απορροφήσει την 

βοήθεια του σχεδίου Marshall και εξελίχθηκε σε Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 1961, το NATO το 1949 και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας το 

1955, που ιδρύθηκαν για καθαρά αμυντικούς λόγους προβλέποντας και ένα σύστημα 

συλλογικής ασφάλειας σε περίπτωση επίθεσης του ενός κατά του άλλου, ο 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που 

δημιουργήθηκε το 1994 κ.ά. Τέλος παρατηρείται το φαινόμενο της σταδιακής 

ανάπτυξης Οργανισμών οικονομικής ενοποίησης με τον πλέον γνωστό και ισχυρό την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πλέον σε πρωτοποριακό ρόλο, ενσωματώνει τις 

προσπάθειες πολιτικής ενοποίησης (Νέλλα 2016). 

1.3 ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η ανάγκη συνεργασίας των διαφόρων μονάδων και των κρατών, για την 

εκπλήρωση ορισμένου σκοπού, οδηγεί στην δημιουργία των ΔΟ. Οι παράγοντες 

ανάπτυξής τους, εξηγούν το φαινόμενο ύπαρξης καθώς και τον πολλαπλασιασμό τους. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι τεχνικοί, ψυχολογικοί, οικονομικοί, καθώς και πολιτικοί. Η 

κατάταξη των διεθνών οργανισμών είναι δυσχερής επειδή εξαρτάται από τα εκάστοτε 

επιλεγόμενα κριτήρια. Συνεπώς, κάθε ταξινόμηση έχει σχετική αξία. Ενδεικτικά 

διακρίνουμε ορισμένες κατηγορίες όπως: 

1. Ανάλογα με το αν απαρτίζονται από κράτη ή ιδιώτες: Κυβερνητικούς οι 

οποίοι απαριθμούνται περίπου σε 5000 (π.χ. Ηνωμένα Έθνη), μη κυβερνητικούς, 

περίπου 25.000 (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Greenpeace), 

θρησκευτικές – πολιτικές και συνδικαλιστικές διεθνείς. 

2.  Ανάλογα με το γεωγραφικό τους φάσμα: Παγκόσμιους (π.χ. Ηνωμένα 

Έθνη), και περιφερειακούς (π.χ. ΝΑΤΟ, Συμβούλιο της Ευρώπης).  

3. Ανάλογα με την ευρύτητα των σκοπών τους: Γενικούς (π.χ. Ηνωμένα 

Έθνη) και ειδικούς (π.χ. Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας)  

4. Ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο που διαχειρίζονται: Οικονομικούς (π.χ. 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Κοινή Αγορά της Κεντρικής Αμερικής, Τελωνειακή 

και Οικονομική Ένωση της Κεντρικής Αφρικής), τεχνικούς (π.χ. Διεθνής Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών, Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση), επιστημονικούς/ 

περιβαλλοντικούς/πολιτιστικούς (π.χ. UNESCΟ, UNEP, Διεθνής Υδρογραφικός 

Οργανισμός, CERN), κοινωνικούς/ ανθρωπιστικούς (π.χ. Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας,  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM), Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (WHO), Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)), στρατιωτικούς (π.χ. 

ΝΑΤΟ, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση), πολιτικούς (π.χ. ΟΑΣΕ, Διεθνής Οργανισμός 

Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ισλαμική Διάσκεψη) και διοικητικούς (π.χ. Antarctic 
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Treaty Secretariat (ATS), Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, Διεθνής Αρχή των 

Θαλάσσιων Βυθών). 

5. Ανάλογα με τον βαθμό συνεργασίας: Διεθνείς οργανισμούς 

συνεργασίας ή συντονισμού, ολοκλήρωσης ή υπερεθνικούς με εκχώρηση 

κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους προς το ΔΟ (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση) και 

τέλος 

6. Ανάλογα με τη δεκτικότητά τους σε νέα μέλη: Ανοιχτούς (π.χ. Ηνωμένα 

Έθνη) και κλειστούς (π.χ. BENELUX).  

Για την ίδρυση ενός διεθνούς οργανισμού καταρτίζεται μία διεθνής 

σύμβαση/πράξη μεταξύ των μελών του, αποκαλούμενη ως Ιδρυτική Συνθήκη και η 

οποία επιτελεί διττή λειτουργία, αφενός συμβατική καθώς αποτελεί δεσμευτική 

σύμβαση για τα κράτη μέρη και αφετέρου οργανωτική καθόσον αποτελεί ταυτόχρονα 

το καταστατικό, που ορίζει την οργάνωση και λειτουργία του διεθνούς οργανισμού. Οι 

ιδρυτικές συνθήκες συναντώνται με διάφορες ονομασίες χωρίς αυτό να έχει 

οποιαδήποτε νομική επίπτωση (π.χ. Χάρτης, Σύμφωνο, Ιδρυτική Πράξη, Συνθήκη, 

Γενική Συμφωνία κ.λπ.), ενώ επιτελώντας την οργανωτική λειτουργία, η ιδρυτική 

συνθήκη δημιουργεί ένα νέο θεσμό (institution), ο οποίος διαφοροποιείται νομικά από 

τα κράτη μέλη επειδή έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα (Ζάϊκος 2017). 

1.4 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Τα κοινά χαρακτηριστικά των σύγχρονων ΔΟ αποτελούν: «μία μόνιμη 

οργάνωση για την άσκηση μιας σειράς δραστηριοτήτων και δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα κάποιας συνθήκης ώστε να προστατεύσουν την κρατική κυριαρχία, ενώ 

λειτουργούν κυρίως στη βάση της συναίνεσης, των παραινέσεων και της συνεργασίας 

παρά μέσω του εξαναγκασμού ή της πίεσης». Στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, 

οι ΔΟ κατέχουν κομβικό ρόλο, έχοντας ως βασική τους λειτουργία την παροχή των 

μέσων συνεργασίας μεταξύ των κρατών, παρέχοντας πλεονεκτήματα τουλάχιστον για 

την πλειονότητα αυτών, όπως η παροχή χώρου διαβούλευσης για την αναζήτηση 

συνεργασιών ή η παροχή ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού ώστε να υλοποιηθούν οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε φορά  (Α. LeRoy Bennett & James Oliver 2006, 14-

15).  
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Παρότι στην αρχή του κεφαλαίου επιχειρήθηκε να δοθεί ο ορισμός των ΔΟ, αυτό 

διαχρονικά αποτέλεσε ένα δύσκολο εγχείρημα για τους θεωρητικούς και τους μελετητές 

των διεθνών σχέσεων, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας της δομής τους αλλά κυρίως 

εξαιτίας του ρόλου που καλούνταν να επιτελέσουν. Αρχικά από τη δεκαετία του ‘70 οι 

μελετητές ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τις διακυβερνητικές πτυχές των ΔΟ παρά 

για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά τους (McNeely 1995, 5). Στις αρχές της δεκαετίας του 

1970, ο Cox και ο Jacobson όρισαν ως ΔΟ «ένα πολιτικό σύστημα αλληλεπίδρασης 

που περιλαμβάνει όλους εκείνους που συμμετέχουν άμεσα στις αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο του οργανισμού καθώς και εκείνους που με τη συμμετοχή τους 

καθ’ οιοδήποτε τρόπο καθορίζουν ενεργά τις θέσεις των άμεσων συμμετεχόντων» (Cox 

Rober & Harold Jacobson 1973, 15-16). Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Keohane και ο 

Nye όρισαν τον διεθνή οργανισμό ως «αυτές τις πολυεπίπεδες διασυνδέσεις μεταξύ 

κυβερνήσεων, κανόνων και θεσμών» (Keohane R.O. & Nye 2001, 47). Μέχρι το 1986, 

αναγνωρίστηκε η ανάγκη επανένταξης των εννοιών της ανάλυσης του καθεστώτος με 

τους επίσημους ΔΟ και μερικά χρόνια αργότερα, ο Kratochwil βασίστηκε σε αυτό και 

έκανε διάκριση μεταξύ του ρόλου των θεσμών και των επίσημων οργανώσεων, όπου 

οι τελευταίοι «διαθέτουν επίσημα ιεραρχία λήψης αποφάσεων και διακριτή οργάνωση, 

όπως γραφειοκρατική δομή, έδρα, με δυνατότητα έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών και 

ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων», ενώ οι Shanks, Jacobson και Kaplan ορίζουν 

τους ΔΟ ως «τις ενώσεις που έχουν συσταθεί από κυβερνήσεις ή τους εκπροσώπους 

τους, οι οποίες είναι επαρκώς θεσμοθετημένες ώστε να απαιτούν τακτικές 

συνεδριάσεις, κανόνες λήψης αποφάσεων, μόνιμο προσωπικό και κεντρικά γραφεία». 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, υπήρξε μια θεωρητική στροφή που έδωσε 

έμφαση στο γεγονός ότι οι ΔΟ δεν ενεργούν πάντοτε ως εντολοδόχοι των κρατών 

μελών τους, προκαλώντας αλλαγή πλεύσης στη θεωρία των ΔΟ. Οι προαναφερθέντες 

ορισμοί εν μέρει συγκλίνουν ως προς το σεβασμό στην επιρροή και τη δύναμη των 

κρατών έναντι των διεθνών οργανισμών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ΔΟ 

ελέγχονται από τα κράτη που τους απαρτίζουν (Τσιτσελίκης 2014). 

Κατ’ αντιστοιχία με την νομική προσωπικότητα του εσωτερικού δικαίου, η 

διεθνής νομική προσωπικότητα κάθε ΔΟ είναι η ιδιότητά του να είναι διεθνές πρόσωπο 

ή υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, που διαθέτει διεθνή δικαιώματα και υποχρεώσεις 

και έχει τη δυνατότητα να επικαλείται ή να υφίσταται τους κανόνες του Διεθνούς 

Δικαίου.  Ωστόσο, ενώ η διεθνής νομική προσωπικότητα των κρατών είναι πλήρης, 
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των διεθνών οργανισμών είναι περιορισμένη και λειτουργική και εξαρτάται από την 

ιδρυτική συνθήκη. Οι συνέπειες της διεθνούς προσωπικότητας των διεθνών 

οργανισμών στο επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου αντικατοπτρίζονται στην ικανότητα 

σύναψης διεθνών συνθηκών, στο δικαίωμα αντιπροσώπευσης3 είτε αφορά ενεργητική4  

είτε παθητική αντιπροσώπευση, στα προνόμια και ασυλίες5 (κατά κανόνα ρυθμίζονται 

από τη Συμφωνία Έδρας μεταξύ του ΔΟ και του κράτους), στις διευκολύνσεις στις 

επικοινωνίες, στη θέση σε κίνηση διεθνών διαδικασιών ή άσκηση προσφυγών ενώπιον 

διεθνών δικαστηρίων καθώς και στη διεθνή ευθύνη για παραβίαση του διεθνούς 

δικαίου (με συνέπεια την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, επανορθώσεως 

κ.λπ.). Όσον αφορά το επίπεδο του εσωτερικού δικαίου των κρατών, οι συνέπειες 

αφορούν τη δικαιοπρακτική ικανότητα και τη συμμετοχή στον εσωτερικό έννομο βίο 

(Ζάϊκος 2017). 

Η νομική προσωπικότητα των ΔΟ συνεπώς είναι ξεχωριστή των κρατών μελών 

του Οργανισμού και αναγνωρίζεται σήμερα τόσο από την θεωρία, όσο και από την 

διεθνή πρακτική. Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με το 

ζήτημα αυτό σε μια από τις πρώτες του γνωμοδοτήσεις σε αίτημα της Γενικής 

Συνέλευσης, βασισμένο σε απόφαση της τελευταίας που ελήφθη στις 3 Δεκεμβρίου 

1948. Το Διεθνές Δικαστήριο στην γνωμοδότηση του «επανόρθωση για ζημίες που 

υπέστησαν στην υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει ότι «τα κράτη-μέλη του 

ΟΗΕ του αναθέτουν καθήκοντα με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που συνεπάγονται, 

τον επένδυσαν με την αναγκαία αρμοδιότητα η οποία θα του επιτρέψει να εκτελέσει 

αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά. Κατά συνέπεια, το Διεθνές Δικαστήριο κρίνει ότι ο 

ΔΟ είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κράτος, - που 

ασφαλώς δεν είναι -, ή ότι η νομική προσωπικότητα και τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις του είναι όμοια με εκείνα του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποκείμενο 

του διεθνούς δικαίου και ικανός να έχει διεθνή δικαιώματα και υποχρεώσεις και ότι έχει 

                                                           

3 π.χ. αποστολή αντιπροσωπειών σε κράτη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, δικαίωμα 
συμμετοχής σε διεθνείς διασκέψεις. 

4 π.χ. Γραφεία του ΟΗΕ και της ΕΕ στην Ελλάδα 

5 Δικαιοδοτικές ασυλίες, απαραβίαστο κτιρίων και αρχείων, φορολογικές και δασμολογικές 
απαλλαγές κλπ 
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την νομική δυνατότητα να διατηρεί τα δικαιώματα του, εγείροντας διεθνείς απαιτήσεις» 

(Ζαχαριάδης - Σούρας 2004, 191-192) .  

1.5 ΜΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η κτήση της ιδιότητας του μέλους ενός ΔΟ έχει πάντοτε εκούσιο χαρακτήρα. 

Αμφισβήτηση μπορεί να υπάρξει μόνο ως συνέπεια ενός ιδιαίτερου νομικού 

φαινομένου, όπως η διαδοχή των κρατών. Κατά γενικό κανόνα, η εισδοχή ενός νέου 

μέλους σε ΔΟ δεν συντελείται μόνο με την δήλωση της βούλησής του, αλλά είναι 

αναγκαία και η σύμφωνη γνώμη του οργάνου του Οργανισμού που έχει την 

αρμοδιότητα να αποφανθεί για την εισδοχή του κράτους σ’ αυτόν (Ζαχαριάδης - 

Σούρας Δημήτριος 2004, 191-192). 

Η ιδιότητα του μέλους σε ένα ΔΟ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε κυρίαρχο 

κράτος μπορεί να γίνει αυτομάτως μέλος σε οιονδήποτε άλλον. Έτσι, π.χ. σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, «μέλη των Ηνωμένων 

Εθνών μπορούν να γίνουν όλα τα ειρηνόφιλα κράτη τα οποία αποδέχονται τις 

υποχρεώσεις που περιέχονται στο Χάρτη και κατά την κρίση του Οργανισμού, είναι 

ικανά και πρόθυμα να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις». Ακόμη θα πρέπει να 

τύχει της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. Συνεπώς, το ενδιαφερόμενο κράτος πρέπει να συγκεντρώνει και να 

αποδέχεται τα κριτήρια εισδοχής στον οργανισμό, όπως αυτά καθορίζονται στο 

καταστατικό του, να υποβάλλει αίτηση εισόδου ως νέο μέλος και η αίτηση αυτή να γίνει 

δεκτή από το αρμόδιο όργανο του διεθνούς οργανισμού. 
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Σύμφωνα με την Νάσκου–Περράκη, με την ένταξη στους ΔΟ, τα κράτη 

διακρίνονται σε πλήρη μέλη6, συνδεδεμένα μέλη7, ατελή μέλη8 καθώς και συμμετέχουν 

με το καθεστώς του παρατηρητή9 (Νέλλα 2016). 

1.6 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η ρευστότητα και ανασφάλεια 

αγγίζουν πλέον με τον πιο άμεσο τρόπο και το Δυτικό Κόσμο. Για να ανταποκριθούν 

στις προκλήσεις του σημερινού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, οι μεγάλοι διεθνείς 

δρώντες (κράτη και διεθνείς οργανισμοί) διέρχονται μια περίοδο αναζήτησης ρόλων 

και διαμόρφωσης φυσιογνωμίας, με σκοπό την εξασφάλιση των ζωτικών τους 

συμφερόντων και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή ενδιαφέροντός 

τους. 

Το ΝΑΤΟ ως κορυφαίος υπερεθνικός θεσμός ασφαλείας, έχει εισέλθει σε μία 

νέα περίοδο της ιστορικής του πορείας, μετεξελισσόμενο σε έναν πολιτικο-στρατιωτικό 

οργανισμό ασφάλειας που θέτει ως βασικούς συμπληρωματικούς στόχους, την 

διαχείριση κρίσεων και την καλλιέργεια ισχυρότερων δεσμών με εταίρους. Στο πλαίσιο 

αυτό, μετά από μια μακρά περίοδο εμπλοκής των δυνάμεων της συμμαχίας σε εδάφη 

της Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας, διέρχεται σε μια περίοδο ετοιμότητας και 

προετοιμασίας δομών και δυνάμεων, με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων και των αναδυόμενων απειλών. Οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ 

                                                           

6 Ως τέτοια θεωρούνται τα κράτη που υπέγραψαν την ιδρυτική συνθήκη του Οργανισμού καθώς 
και αυτά που προσχώρησαν μεταγενέστερα. Τα κράτη αυτά θεωρούνται μεταξύ τους ίσα και 
συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων του Οργανισμού, καθώς και σε όλες τις 
δραστηριότητες του, ανεξαρτήτως της έκτασης, του πληθυσμού ή της οικονομικής τους επιφάνειας 

7 Θεωρούνται τα κράτη που δεν συμμετέχουν στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων, ούτε 
υπέγραψαν την ιδρυτική συνθήκη του ΔΟ, αλλά συμμετέχουν σε αυτόν με περιορισμένα δικαιώματα, 
που βασίζονται σε ειδική συμφωνία που συνάπτει μαζί τους ο Οργανισμός. 

8 Θεωρούνται εκείνα που συμμετέχουν σε όργανα ΔΟ, χωρίς να είναι μέλη του ίδιου του 
οργανισμού, αλλά η συμμετοχή τους προκύπτει από την πρακτική. Η συμμετοχή κρατών ως ατελή μέλη 
σε έναν ΔΟ έχει ως συνέπεια και ορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις για την συμμετοχή τους στα 
συγκεκριμένα όργανα του Οργανισμού. 

9 Στον Ο.Η.Ε. το καθεστώς αυτό ποικίλλει από απλή παρουσία των παρατηρητών στις 
συνεδριάσεις των οργάνων, μέχρι ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις των οργάνων και επηρεασμό στην 
λήψη των αποφάσεων. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καθεστώτος του παρατηρητή είναι ότι 
δικαιούται να συμμετέχει στις συναντήσεις των οργάνων του ΔΟ και ότι δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 
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άλλων την εξάπλωση της τρομοκρατίας, του διεθνούς εγκλήματος και διασποράς 

όπλων μαζικής καταστροφής. Οι εν λόγω απειλές πέραν του γεγονότος ότι αποτελούν 

τροχοπέδη για την ανεμπόδιστη λειτουργία των θαλασσίων και ενεργειακών οδών, 

υποδαυλίζουν ταυτόχρονα την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των μεταναστευτικών ροών 

προς τον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2014). 

Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των αναδυόμενων απειλών, αλλά 

και για την κάλυψη των κενών στις υπάρχουσες αμυντικές δυνατότητες, το ΝΑΤΟ 

επενδύει στην βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συμμάχων και εταίρων και 

ενθαρρύνει την προώθηση συνεργειών κλίμακας (Smart Defense), για την από κοινού 

ανάπτυξη δυνατοτήτων υψηλού κόστους. Επιπλέον, μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου επενδύει σε μια διαρκή προσπάθεια δημιουργίας θεσμικού διαλόγου με τις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υποστηρικτικά 

στην ευρύτερη προσπάθεια εδραίωσης της περιφερειακής ασφάλειας και 

σταθερότητας. Βεβαίως, το ΝΑΤΟ, πέραν του νέου ρόλου και των νέων αποστολών 

που καλείται να αναλάβει, συνεχίζει να επαναβεβαιώνει το ρόλο του ως ένας κατεξοχήν 

οργανισμός συλλογικής ασφαλείας και ως τέτοιος, συναρτά το ρόλο και την επιρροή 

του από τη δυνατότητα αξιόπιστης προβολής ισχύος σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

διακυβεύονται μείζονα συμμαχικά συμφέροντα. 

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσπαθεί να ενισχύσει το 

«αποτύπωμά» της στα περιφερειακά και διεθνή δρώμενα ασφαλείας, εκμεταλλευόμενη 

το θεσμικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Μέσα από την ενεργοποίηση των 

προβλεπόμενων σε αυτή θεσμών και δράσεων, επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στην 

Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) και να διασυνδέσει αποτελεσματικά τις 

πολιτικο-στρατιωτικές της δομές. Ταυτοχρόνως δε, δραστηριοποιείται εντονότερα και 

στοχευμένα σε αποστολές εκτός του γεωγραφικού της χώρου, με σκοπό την διατήρηση 

της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής και 

διεθνούς ασφάλειας.  

Από την πλευρά του ο ΟΗΕ, παραμένει βασικός πυλώνας του διεθνούς 

συστήματος ασφαλείας, κυρίως στον τομέα του αφοπλισμού και της ανάπτυξης 

πολυσύνθετων ειρηνευτικών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ανά την υφήλιο. Παρά 

την κατά καιρούς υστέρηση στην παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η σημασία 

του Οργανισμού επαυξάνεται από τη νομιμοποίηση που παρέχει μέσω των 
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αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις διεθνείς επιχειρήσεις τόσο του ΝΑΤΟ 

όσο και της ΕΕ. 

Είναι βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα θα απαιτηθεί να μεγιστοποιηθεί ο συντονισμός 

μεταξύ πολιτικών και δράσεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και να επανασχεδιαστεί η 

κατανομή ρόλων - βαρών και πόρων σε επιμέρους τομείς της ασφάλειας. Πέραν των 

προαναφερθέντων δρώντων, στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας διεκδικούν ενεργό 

ρόλο τρεις διακριτές κατηγορίες κρατών όπως η Ρωσία με ολοένα αυξανόμενη επιρροή 

στις ευρωπαϊκές και ασιατικές υποθέσεις, μια σειρά χωρών του αναπτυσσόμενου 

κόσμου, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, και η Νότια Αφρική, οι οποίες 

εκμεταλλευόμενες το ολοένα αυξανόμενο ειδικό βάρος της οικονομικής και 

στρατιωτικής τους ισχύος, επιδεικνύουν ενεργητικότερη ενασχόληση με τις διεθνείς 

υποθέσεις ασφάλειας, αναζητώντας ρόλο και φωνή στα διεθνή δρώμενα. Η τρίτη 

κατηγορία περιλαμβάνει μια σειρά κρατών με κομβική γεωπολιτική θέση και ισχυρούς 

ρυθμούς ανάπτυξης για τα δεδομένα της περιοχής τους (πχ. Ιαπωνία, Πακιστάν, 

Ινδονησία, Νιγηρία, Τουρκία και Ιράν), οι οποίες αναμένεται να διεκδικήσουν με 

αυξανόμενη ένταση στο άμεσο μέλλον, ρυθμιστικό ρόλο στα περιφερειακά ζητήματα 

ασφαλείας και ταυτοχρόνως να προσπαθήσουν να καταστούν προνομιακοί 

συνομιλητές με τους αντίστοιχους διεθνούς οργανισμούς ασφαλείας για την περιοχή 

τους (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2014). 

Οι σύγχρονες απειλές που αναδύονται σχεδόν σε όλα τα πλάτη και μήκη της 

υφηλίου, δημιουργούν μία εύθραυστη και ρευστή κατάσταση η οποία εγκυμονεί 

διαρκείς κινδύνους, τόσο για τους πληθυσμούς των αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών, 

αλλά κυρίως για τους δοκιμαζόμενους λαούς στις φλεγόμενες από τις διεθνείς και 

ενδοκρατικές συρράξεις ανά τον κόσμο, καθώς και στις δοκιμαζόμενες περιοχές από 

τη φτώχεια και την έλλειψη βασικών και θεμελιωδών αγαθών μιας αξιοπρεπούς 

διαβίωσης.     

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης, διελθούσα από μια περίοδο 

σχετικής σταθεροποίησης και ομαλότητας κατά το πρώτο μισό της προηγούμενης 

δεκαετίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ένα αυξανόμενο βαθμό αβεβαιότητας σε 

πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, της 

επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μαύρη Θάλασσα και των πολεμικών 

συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στο έδαφός τους. Το περιβάλλον ασφαλείας στην 
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περιοχή παραμένει ρευστό, καθώς εμφανίζονται εθνικιστικού κυρίως χαρακτήρα 

εντάσεις, φαινόμενα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Τα ανωτέρω σε 

συνδυασμό με την συνεχιζόμενη αναδιαμόρφωση του περιφερειακού και ευρωπαϊκού 

χάρτη διαμετακόμισης ενέργειας, δημιουργεί σειρά προκλήσεων ασφαλείας αλλά και 

ευκαιριών αμυντικής συνεργασίας με άλλους γεωστρατηγικούς εταίρους. 

Η ευρύτερη περιοχή τη Ανατολικής Μεσογείου, του Μαγκρέμπ10 και της Μέσης 

Ανατολής αποτελεί ίσως τον κορυφαίο γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό κόμβο 

παγκοσμίως. Στην περιοχή συντείνουν μεγάλοι ενεργειακοί διάδρομοι και οδοί 

διεθνούς εμπορίου και υφίστανται τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου και 

φυσικού αερίου παγκοσμίως. Συνεπώς, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών και  τα 

γεγονότα που ακολούθησαν την «Αραβική Άνοιξη» επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο 

τη διεθνή οικονομία όσο και την άμυνα και ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και 

ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή ήπειρο λόγω εγγύτητας. Μπορούν όμως αυτές οι χώρες να 

αποτελέσουν διπλωματικό στήριγμα της Δύσης για μια πιο συντονισμένη πολιτική στην 

περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής; Η απάντηση διαφέρει αναλόγως με το ποιος 

θέτει την ερώτηση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνει να απεξαρτηθεί από το 

ρωσικό μονοπώλιο ενέργειας, οι χώρες του Μαγκρέπ προσφέρουν αναμφισβήτητα 

μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικότερα στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Δεδομένης της ευρωπαϊκής κοσμοθεωρίας, θα μπορούσε να λεχθεί πως το 

άνοιγμα της αγοράς, - χρησιμοποιώντας κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας 

εγκατάστασης -, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν περαιτέρω εκδημοκρατισμό, ο 

οποίος με τη σειρά του θα φέρει σειρά αλλαγών και στο εσωτερικό των υπόψη χωρών. 

Για τις Η.Π.Α, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, λαμβάνοντας υπόψιν και την 

πρόσφατη εκλογή του 45ου Προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει πολλάκις πως επιθυμεί 

να συνεχιστεί η απεμπλοκή από την Μέση Ανατολή, αφού πλέον για το State 

Department κεντρικός άξονας οφείλει να είναι η Ασία (το κατά κόσμον «pivot to Asia») 

(Ελευθερία Καϊρη 2016). 

 

                                                           

10 Οι χώρες που καταλαμβάνουν τη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας-Βορειοδυτικής Αφρικής 
(Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Μαυριτανία και η Δυτική Σαχάρα) 
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Η αιματηρή και συνεχιζόμενη Συριακή κρίση, σε συνδυασμό με τις πρακτικές 

της διεθνούς κοινότητας και τα συγκρουόμενα συμφέροντα των κρατών της ευρύτερης 

περιοχής, εκκόλαψε νέες και πιο ριζοσπαστικές εστίες θρησκευτικού και εθνοτικού 

φονταμενταλισμού, οι οποίες απειλούν πλέον με αποδιοργάνωση και κατάρρευση 

μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής. Η συγκεκριμένη κατάσταση σε συνδυασμό με τα 

υπόλοιπα ανοικτά ζητήματα όπως το Μεσανατολικό και το πυρηνικό πρόγραμμα του 

Ιράν, εντείνουν  τις πιέσεις που δημιουργούνται από την εξάπλωση του ακραίου 

εξτρεμισμού στην περιοχή. Πέραν αυτών, ανοιχτό παραμένει το κραυγαλέο διεθνές 

ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής μεγάλου μέρους της επικράτειας – ενός 

ανεξάρτητου κράτους-μέλους της ΕΕ – της  Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας όχι 

μόνο πηγή έντασης και αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά 

σηματοδοτώντας και την αδυναμία της διεθνούς κοινότητας μέσω των θεσμικών 

οργάνων να επιβάλλει την διεθνή έννομη τάξη και να εφαρμόσει τους απαιτούμενους 

και επιβεβλημένους κανόνες δικαίου σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. 

Πλέον των ανωτέρω το νέο πλέγμα απειλών ασφαλείας το οποίο καλούνται 

σήμερα να εξουδετερώσουν οι ΔΟ και κυρίως αυτοί που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς άμυνας και ασφάλειας είναι οι κάτωθι: 

� Η Διεθνής Τρομοκρατία 

  Η διεθνής τρομοκρατία σήμερα, ξεπερνώντας τα ιδεολογικά στερεότυπα 

του παρελθόντος, αναδεικνύεται σε μείζονα διαχειριστή οικονομικών ροών 

παγκοσμίως, καθώς και σε κομβικό παράγοντα καθορισμού  πολιτικών εξελίξεων σε 

περιφερειακές συγκρούσεις ασύμμετρου χαρακτήρα. υπερβαίνουσα τη δικαιοδοσία και 

τις δυνατότητες των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας, απαιτώντας στενή συνεργασία 

και διάδραση μεταξύ κρατών και ΔΟ. Τροφοδοτείται από αισθήματα οικονομικής 

ανισότητας, κοινωνικής αδικίας και θρησκευτικού φανατισμού,  διαχέοντας ταυτόχρονα 

το φόβο μεταξύ των δυτικών κοινωνιών. 

� Παράνομη διακίνηση συμβατικών όπλων και Όπλων Μαζικής 

Καταστροφής (ΟΜΚ) 

  Το εμπόριο όπλων σε συνδυασμό με την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη 

δημιουργία όπλων μαζικής καταστροφής, συνιστά μία από τις βασικότερες αιτίες 

αποσταθεροποίησης σε διεθνές επίπεδο. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά 
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και η αποδόμηση καθεστώτων της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, προκάλεσε μια 

ραγδαία αύξηση της παράνομης ροής οπλισμού και πυρομαχικών προς κρατικούς και 

μη δρώντες, δημιουργώντας σημαντικές εστίες παράνομης διακίνησης χρήματος και 

υποθάλποντας την βία σε εσωτερικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Μέσω της 

εύκολης πρόσβασης στην αγορά όπλων η εγχώρια και διεθνής τρομοκρατία και τα 

ακραία εθνικιστικά αλλά και θρησκευτικά κινήματα, αποκτούν πρωτόγνωρες 

δυνατότητες ισχύος και λειτουργούν ως καταλύτες εθνικής και περιφερειακής 

αποσταθεροποίησης. Πέραν όμως, των συμβατικών όπλων, η διεθνής ασφάλεια 

συνεχίζει να απειλείται και από τη διάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), 

τα οποία πλέον δεν αποτελούν «προνόμιο» αποκλειστικά των κρατικών δρώντων αλλά 

είναι δυνατό να καταλήξουν στην κατοχή τρομοκρατικών ομάδων και άλλων μη 

κρατικών δρώντων (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2014). 

� Η Μετανάστευση και το Οργανωμένο Έγκλημα 

  Οι πολιτικές, οικονομικές και δημογραφικές ανισότητες, μεταξύ του 

δυτικού και του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, 

οι εγκληματικές δραστηριότητες που κατακλύζουν τα αποτυχημένα κράτη (failed 

states), οι ακραίες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες γεωγραφικές 

περιοχές προκαλώντας φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές, η έλλειψη φυσικών 

πόρων και βασικών αγαθών για την ανθρώπινη επιβίωση, εκτοξεύουν την αύξηση της 

παράνομης μετανάστευσης. Το φαινόμενο λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε 

περιοχές που αποτελούν δίαυλο μεταξύ του ανεπτυγμένου κόσμου και των εστιών 

κρίσεων, όπως είναι οι χώρες της νότιας Ευρώπης και κυρίως η χώρα μας, αυξάνοντας 

τους κινδύνους ασφάλειας. Φυσικά το καθ’ αυτό φαινόμενο της μετανάστευσης δε 

συνιστά αυτομάτως απειλή για την ασφάλεια, παρά μόνο όταν οι τρομοκρατικές 

ομάδες, εκμεταλλευόμενες την κατάσταση, διεισδύουν εντός των μεταναστευτικών 

ροών ώστε να κινηθούν κεκαλυμμένες και να εισέλθουν στις χώρες στόχους.   

� Οι Κυβερνοεπιθέσεις 

  Ως μέσο άσκησης ασύμμετρου χαρακτήρα επιρροής και διατάραξης των 

πλέον ζωτικών λειτουργιών των κρατικών δομών, οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν 

πραγματική απειλή για την εθνική και την παγκόσμια ασφάλεια . 
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� Ενεργειακή Ασφάλεια, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη 

χάραξη πολιτικής και διπλωματίας  μεταξύ των κρατών, επηρεάζοντας σημαντικά τη 

θέση ισχύος που κατέχουν στο διεθνές σύστημα, καθορίζοντας τόσο τις 

διαμορφούμενες συμμαχίες όσο και τον στρατηγικό προσανατολισμό μιας χώρας. 

�  Πειρατεία. Αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια κυρίως στον Ινδικό 

Ωκεανό, στο κέρας της Αφρικής και στα παράλια της Δυτικής Αφρικής, με σημαντικές 

επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, επιβάλλοντας τη λήψη μέτρων για την 

προστασία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των διεθνών εμπορικών και 

ναυτιλιακών οδών. 

� Προστασία του Περιβάλλοντος 

  Οι κλιματολογικές αλλαγές και η ολοένα αυξανόμενη εκδήλωση 

καταστροφικών φυσικών φαινομένων δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο 

παγκόσμιο περιβάλλον, πυροδοτώντας ταυτόχρονα εντάσεις, εθνοτικές και εμφύλιες 

συγκρούσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών 

σε υπανάπτυκτες χώρες, κυρίως της Αφρικανικής ηπείρου πυροδοτώντας νέα ρεύματα 

μεταναστευτικών ροών και μετακινήσεις ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία 

και συνήθως αποτελούν και «προϊόντα» εκμετάλλευσης δικτύων του οργανωμένου 

εγκλήματος.   

Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη των ΔΟ αποτελεί το άλλοθι των μεγάλων 

δυνάμεων για να δικαιολογήσουν την επεμβατική στρατηγική τους ανά τον κόσμο, 

παρέχοντάς τους τη διεθνή νομιμοποίηση. Έτσι διαχρονικά προωθούν τα συμφέροντα 

τους μέσω αυτών των οργανισμών και μηχανισμών οι οποίοι παρέχουν τον ουσιαστικό 

έλεγχο κρίσιμων μοχλών λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής μέσω ενεργειών που 

εμπεδώνουν την απειλή ή τη χρήση βίας (Λίτσας 2014, 112). Ο John Brady Kiesling11 

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι υπάλληλοι του ΟΗΕ εκτελούν πολλές και αξιέπαινες 

δουλείες σε όλο τον κόσμο, καθήκοντα που η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την 

επιθυμία ή την υπόληψη για να τα εκτελέσει η ίδια. Ωστόσο δεν ήταν αυτός ο λόγος που 

οι Η.Π.Α δημιούργησαν τον ΟΗΕ. Ακόμα και αν ο ΟΗΕ σταματούσε να εκτελεί αυτά τα 

καθήκοντα και ήταν δέκα φορές πιο διεφθαρμένος από όσο πιστεύει η Αμερική, η 

                                                           

11 Πρώην διπλωμάτης των Η.Π.Α 
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ύπαρξη του θα ήταν δικαιολογημένη λόγω των αμερικανικών εθνικών συμφερόντων. Η 

Αμερική είναι υπόχρεη στον ΟΗΕ ως το μόνο θεσμό που μπορεί να νομιμοποιεί την 

αμερικανική ηγεσία στην αστυνόμευση του πλανήτη...Η γενική συνέλευση δίνει το 

δικαίωμα σε κάθε κράτος να εκφωνεί λόγους που ουδείς θα ακούσει και να ψηφίζει 

αποφάσεις που ουδείς θα εκπληρώσει. Η Αμερική αγοράζει την αναγκαία συνεργασία 

μικρών χωρών, παρέχοντας στους ηγέτες τους ένα συμβολικό δεκαπεντάλεπτο στην 

παγκόσμια σκηνή...Χωρίς οικουμενικότητα ο ΟΗΕ δε θα μπορούσε να υπηρετεί τα 

αμερικανικά εθνικά συμφέροντα» (Kiesling 2007, 124-128). 

Επιπλέον, για να συμβάλουν οι διαμορφούμενες συμμαχίες στο πλαίσιο των ΔΟ 

στην ειρήνη και την ασφάλεια, απαιτείται η ανάλογη ισορροπία ισχύος την κρίσιμη 

στιγμή που οι πρώτες απειλούνται. Έτσι συνειρμικά το σύστημα ισορροπίας της ισχύος 

μοιάζει με το σύστημα συλλογικής ασφάλειας της ΚτΕ και του ΟΗΕ. Και τα δύο αυτά 

συστήματα εξαρτώνται από την ουδετερότητα προς συνασπισμούς τη στιγμή της 

σοβαρής απειλής, προκειμένου αν απαιτηθεί, το ισχυρό κράτος να κάνει ό,τι απαιτεί η 

στιγμή, ακόμα και αν πρόκειται να έρθει σε σύγκρουση με τα παρόντα εθνικά του 

συμφέροντα, ώστε να προσθέσει το βάρος του στην πλευρά των φιλειρηνικών (Waltz 

2011, 343).  

Για την επαλήθευση των παραπάνω αρκεί να δούμε τη σημερινή 

πραγματικότητα στις τάξεις του ΟΗΕ. Ενώ ο οργανισμός αποτελεί ταυτόχρονα τη 

μετάβαση από το δίκαιο στην πολιτική και τη μετάγγιση δικαίου στην πολιτική, η πράξη 

δείχνει ότι εκφράζει σχεδόν αποκλειστικά τη βούληση των πέντε μονίμων μελών του 

ΣΑ. Έτσι καθώς έχει παραλύσει το παγκόσμιο σύστημα ισορροπίας και ειδικότερα 

μεταξύ δικαίου, αξιών και συμφέροντος, η λογική της ισχύος υπερισχύει στις σχέσεις 

μεταξύ κρατών (Μαλλιάς 2016, 121-122). 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η ύπαρξη και μόνο υπερεθνικών 

οργανισμών, οι οποίοι ιδρύθηκαν για να υπηρετούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια δεν 

εξασφαλίζουν και πιστοποιούν αυτομάτως το σκοπό της ύπαρξής τους, αλλά απαιτούν 

συνεχείς προσπάθειες στον τομέα της διπλωματίας και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τα συμφέροντα των ισχυρών12 και τις κατά καιρό επιδιώξεις και 

                                                           

12 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνέχιση της παράνομης κατοχής μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και η παραμονή των κατοχικών στρατευμάτων της Τουρκίας, παρά τα 
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προτεραιότητές τους. Η οικονομική συνεισφορά των κρατών στον ΟΗΕ, είναι ενδεικτική 

και της επιρροής τους. Έτσι η Ουάσινγκτον συνεισφέρει το 28,5% του συνόλου του 

προϋπολογισμού των ειρηνευτικών αποστολών (7,87 δις δολάρια) και το 22% του 

προϋπολογισμού για τη λειτουργία των υπηρεσιών του οργανισμού (5,4 δις δολάρια). 

Άλλες χώρες με σημαντική χρηματική συμβολή στις επιχειρήσεις αυτές είναι η Κίνα, η 

Ιαπωνία, η Γερμανία και η Γαλλία (CNN Greece 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ψηφίσματα της γενικής συνέλευσης και του συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το 
αντίθετο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

2.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ) 

2.1.1 Γενικά 

Οι δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι που δοκίμασαν τις αντοχές της ανθρωπότητας και  

καθόρισαν την μετέπειτα πορεία της, κατέδειξαν περίτρανα την ανάγκη δημιουργίας 

ενός διεθνούς μηχανισμού πρόληψης και καταστολής των συγκρούσεων, ώστε στο 

μέλλον να εγγυηθεί την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Έτσι το 1919 ιδρύεται ο 

πρώτος διεθνής πολιτικός οργανισμός με πρόθεση οικουμενικής συμμετοχής, η 

Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), με εμπνευστή τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Woodrow Wilson και 

έδρα τη Γενεύη, ενώ η ιδρυτική του συνθήκη ενσωματώθηκε στις συνθήκες ειρήνης 

που υπογράφηκαν μετά το τέλος του Α΄ ΠΠ. Ο πρωταρχικός της σκοπός ήταν ο 

τερματισμός των πολέμων (Diehl Paul F. 2008, 32-33) και ήταν διαρθρωμένη σε 

Συνέλευση, Συμβούλιο13, Γραμματεία, ενώ ιδρύθηκε και το Διαρκές Δικαστήριο 

Διεθνούς Δικαιοσύνης με έδρα στη Χάγη, αποτελώντας τον πρόδρομο του σημερινού 

Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ. Αν και παρήγαγε σημαντικό έργο σε διάφορους τομείς 

(πρόσφυγες, μειονότητες, συνεργασία σε τεχνικά θέματα), η ΚτΕ δεν πέτυχε τους 

σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε κυρίως λόγω (Ζάϊκος 2017): 

� Της μη συμμετοχής αριθμού μεγάλων Δυνάμεων της εποχής (ΗΠΑ, 

ΕΣΣΔ).  

� Της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 1930. 

� Της  εχθρικής στάσης των ολοκληρωτικών κρατών. 

� Της ενσωμάτωσης της ιδρυτικής συνθήκης στις συμφωνίες ειρήνης. 

� Τις εγγενείς λειτουργικές αδυναμίες της, με κυριότερη τον κανόνα 

ομόφωνης λήψης αποφάσεων, τόσο στο ολιγομελές Συμβούλιο όσο και στη Γενική 

Συνέλευση. 

                                                           

13 Το συμβούλιο απαρτίζονταν από ΗΠΑ, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία. 



23 

 

� Της αδυναμίας της να επιλύει διαφορές στις οποίες συμμετείχε κάποια 

μεγάλη Δύναμη και η μη εφαρμογή μέτρων συλλογικής ασφάλειας κατά των 

παρανομούντων κρατών14. 

� Του άκρατου εθνικισμού και της επιθετικής και ιμπεριαλιστικής πολιτικής 

των απολυταρχικών δυνάμεων. 

Παρόλο που ως πρωτοπόρος διεθνής οργανισμός καθιέρωσε το κύρος του 

παγκοσμίως, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην αποτροπή συγκρούσεων, δε 

στάθηκε ικανή να αναχαιτίσει τη Ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της, οπότε 

ουσιαστικά έπαψε τη λειτουργία της με το ξέσπασμα του Β΄ παγκόσμιου πολέμου, ενώ 

τυπικά διαλύθηκε το 1945, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση των ηνωμένων εθνών.  

Ήδη από την  Πρωτοχρονιά του 1942, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α Ρούσβελτ, ο 

πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Τσόρτσιλ, ο Μαξίμ Λίτβιντοφ της Σοβιετικής Ένωσης 

και ο Τ. Β. Σονγκ της Κίνας υπέγραψαν ένα σύντομο έγγραφο, το οποίο αποκαλέστηκε 

ως η δήλωση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ την επόμενη μέρα οι εκπρόσωποι άλλων 

είκοσι δύο κρατών πρόσθεσαν τις υπογραφές τους, δεσμευόμενοι στη μέγιστη 

πολεμική προσπάθεια εναντίον του «άξονα». Τρία χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια 

της προετοιμασίας της διάσκεψης του Σαν Φρανσίσκο, τα κράτη που μέχρι το Μάρτιο 

του 1945 κήρυξαν πόλεμο στη Γερμανία, καθώς και η Ιαπωνία υπέγραψαν τη 

Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών15. Αλλά η βάση για μια παγκόσμια οργάνωση δεν 

είχε ακόμη καθοριστεί και ένας τέτοιος ορισμός ήρθε στη συνάντηση των Υπουργών 

Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής 

Ένωσης τον Οκτώβριο του 1943. Έτσι στις 30 Οκτωβρίου 1943 υπογράφηκε η δήλωση 

της Μόσχας από τους εκπροσώπους των Η.Π.Α, Μ.Βρετανίας, Σοβιετικής Ένωσης και 

Κίνας και προ της παρόδου 2 μηνών ο Ρούσβελτ, ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ, που 

συνήλθαν για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα του Ιράν Τεχεράνη, δήλωσαν ότι είχαν 

επεξεργαστεί εναρμονισμένα σχέδια για την τελική νίκη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

                                                           

14 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Μπενίτο Μουσολίνι ότι,  «Ο οργανισμός είναι πολύ καλός 
στο να επιβάλλεται όταν φωνάζουν τα σπουργίτια, αλλά εντελώς αδύναμος όταν κυνηγούν αετοί». Τα 
λόγια του διασκεύασε ο Mεξικανός εκπρόσωπος στη σύμβαση του ΟΗΕ το 1945, δηλώνοντας ότι, 
«Έχουμε σχεδιάσει μια οργάνωση που θα ελέγξει τα ποντίκια, αλλά οι τίγρεις είναι ακόμα χαλαρές» 
(Jahanpour Farhag 2008, 2). 

15 Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των πρώτων 26 κρατών που υπέγραψαν τη διακήρυξη, ανήκε 
και η χώρα μας. 
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να καθιερωθεί το συντομότερο δυνατό ένας διεθνής οργανισμός, βασισμένος στην 

αρχή της κυριαρχικής ισότητας όλων των ειρηνόφιλων κρατών για τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας (United Nations). 

Οι προτάσεις του Dumbarton Oaks, στις 7 Οκτωβρίου 1944, για την ίδρυση του 

ΔΟ που θα αποτελούσε το διάδοχο της ΚτΕ, αποτέλεσε το θεμέλιο της ίδρυσης του 

ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Dumbarton Oaks, οι τέσσερις κύριοι φορείς που 

θα αποτελούσαν τον οργανισμό θα ήταν η γενική συνέλευση, αποτελούμενη από το 

σύνολο των μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας16, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης και 

η Γραμματεία. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, 

υπό την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης. Τα κυριότερα στοιχεία του σχεδίου 

αποτελούσαν, η ανάθεση της αρμοδιότητας πρόληψης του πολέμου στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας, με ταυτόχρονη διάθεση σε αυτό μέρους των ενόπλων δυνάμεων των 

κρατών μελών στην υπηρεσία της ειρήνης. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να 

συμφωνηθεί η διαδικασία ψηφοφορίας εντός του συμβουλίου, κάτι που 

πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1945 στη Γιάλτα με ταυτόχρονη απόφαση 

για σύγκληση διάσκεψης στον Άγιο Φραγκίσκο. Έτσι στη Συνδιάσκεψη του Αγίου 

Φραγκίσκου17 (25.4-26.6.1945), εγκρίθηκε ο Καταστατικός Χάρτης από 51 κράτη, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.  

Στις 26 Ιουνίου 1945 η υπογραφή του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι πλέον 

γεγονός, σκορπώντας άκρατο ενθουσιασμό μεταξύ των συμμετεχόντων στη σύσκεψη 

και αναγκάζοντας τον πρόεδρο Truman να δηλώσει: «Ο Χάρτης των Ηνωμένων 

Εθνών, τον οποίο μόλις υπογράψατε, είναι μια σταθερή δομή πάνω στην οποία 

μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο...... Η ιστορία θα σας τιμήσει γι’ 

αυτό διότι κερδίσατε μια νίκη ενάντια στον ίδιο τον πόλεμο ... Με αυτόν τον Χάρτη ο 

                                                           

16 Ενδεκαμελές το οποίο θα αποτελούνταν από 5 μόνιμα μέλη και άλλα 6 με θητεία 2 ετών, 
κατόπιν επιλογής από τη γενική συνέλευση  

17 Ιδρυτική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Σημείο τριβής το οποίο απείλησε να διακόψει τη 
σύσκεψη, αποτέλεσε η σύγκρουση απόψεων σχετικά με το θέμα του «veto» στο συμβούλιο ασφαλείας, 
διότι οι μικρότερες δυνάμεις διακατέχονταν από το φόβο αδυναμίας του συμβουλίου σε περίπτωση που 
κάποια από τις 5 μεγάλες δυνάμεις απειλούσε τη ειρήνη και την ασφάλεια. Κατόπιν επιμονής των 
τελευταίων οι οποίες εμφανίστηκαν ως έχοντες την κύρια ευθηνή διατήρησης της παγκόσμιας ειρήνης 
και προς το συμφέρον της δημιουργίας του οργανισμού, οι υπόλοιπες χώρες υποχώρησαν. Αυτό και 
άλλα ζωτικά ζητήματα επιλύθηκαν μόνο επειδή κάθε έθνος ήταν αποφασισμένο να δημιουργήσει, αν όχι 
την τέλεια διεθνή οργάνωση, τουλάχιστον το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. 
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κόσμος μπορεί να αρχίσει να κοιτάζει προς τα εμπρός την εποχή που όλοι οι άξιοι 

άνθρωποι μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς ως ελεύθεροι Άνθρωποι». Επιπλέον 

επεσήμανε ότι ο Χάρτης θα λειτουργούσε μόνο αν οι λαοί του κόσμου ήταν 

αποφασισμένοι να τον λειτουργήσουν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Εάν δεν τον 

χρησιμοποιήσουμε, θα προδώσουμε όσους έχασαν τη ζωή τους για να μπορέσουμε να 

συναντηθούμε εδώ με ελευθερία και ασφάλεια..........Αν προσπαθήσουμε να τον 

χρησιμοποιήσουμε εγωιστικά - για το πλεονέκτημα ενός έθνους ή οποιασδήποτε 

ομάδας εθνών, θα είμαστε εξίσου ένοχοι αυτής της προδοσίας». Στις μέρες μας και σε 

μία πληθώρα περιπτώσεων τα λόγια του φαντάζουν προφητικά. Ο οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών τέθηκε επίσημα σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 1945, όταν ο Χάρτης 

επικυρώθηκε μεταξύ άλλων και από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Σοβιετική Ένωση, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών 

γιορτάζεται στις 24 Οκτωβρίου κάθε έτους (United Nations). 

2.1.2 Σκοποί του ΟΗΕ 

Οι σκοποί του ΟΗΕ εκφράζονται στο άρθρο 1 του καταστατικού χάρτη του 

οργανισμού όπου σύμφωνα με αυτόν απαριθμούνται ως εξής (United Nations, Charter 

of the United Nations): 

� Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και για να επιτευχθεί 

αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να 

προλαβαίνουν και να απομακρύνουν κάθε απειλή της ειρήνης και για να καταστέλλουν 

κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής παραβίαση της ειρήνης και να επιτυγχάνουν, 

με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, 

διευθέτηση ή διακανονισμό διεθνών διαφορών ή καταστάσεων που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε διατάραξη της ειρήνης. 

� Η ανάπτυξη μεταξύ των εθνών φιλικών σχέσεων που θα βασίζονται στο 

σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και η 

λήψη άλλων κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης. 

� Η επίτευξη διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση διεθνών 

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

ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

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

θρησκείας 



26 

 

� Η δημιουργία του ΟΗΕ να αποτελέσει ένα κέντρο που θα συντονίζει τις 

ενέργειες των εθνών για την επίτευξη αυτών των κοινών σκοπών. 

Για την επίτευξη των σκοπών του χάρτη, απαιτούνται δράσεις και συμπεριφορές 

οι οποίες να συνάδουν με το περιεχόμενό του. Τη βάση στην οποία εδράζονται οι 

συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο χάρτης και 

κατ’ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Οι αρχές αυτές καταγράφονται 

στο άρθρο 2 και είναι (United Nations, Charter of the United Nations):  

� Η αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των μελών του οργανισμού. 

� Η εκπλήρωση με καλή πίστη, των υποχρεώσεων κάθε κράτους που 

πηγάζουν από την ιδιότητα του μέλους, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα 

και τα πλεονεκτήματα όλων των μελών σύμφωνα με τους όρους του Χάρτη. 

� Η υποχρέωση όλων των μελών  να ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους 

με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, 

καθώς και η δικαιοσύνη. 

� Η υποχρέωση όλων των μελών να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις 

από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας 

ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. 

� Η υποχρέωση παροχής όλων των μελών, στα Ηνωμένα Έθνη κάθε 

βοήθειας σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους όρους του Χάρτη και 

η δέσμευση ότι, δε θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του οποίου τα Ηνωμένα Έθνη 

θα έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ή εξαναγκαστικές ενέργειες. 

� Η εξασφάλιση από πλευράς του οργανισμού, ώστε τα κράτη που δεν 

είναι Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του, σε όσο 

βαθμό αυτό θα χρειάζεται για να διατηρηθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. 

� Η ρήτρα ότι, καμιά διάταξη του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το 

δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 

δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια 
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θέματα για ρύθμιση. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των 

εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο VII18. 

2.1.3 Όργανα του ΟΗΕ 

Για την επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ και την εξασφάλιση της ομαλής του 

λειτουργίας, ταυτόχρονα με την ίδρυση του το 1945 καθορίστηκαν και τα όργανα που 

θα τον απαρτίζουν καθώς και οι ευθύνες και αρμοδιότητες ενός εκάστου. Τα 6 κύρια 

όργανα του οργανισμού είναι (United Nations, Main Organs):  

� Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ): Είναι το κύριο συμβουλευτικό, πολιτικό και 

αντιπροσωπευτικό όργανο του ΟΗΕ. Το σύνολο των κρατών μελών19 του οργανισμού  

εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, καθιστώντας τη ως το μοναδικό όργανο με 

καθολική εκπροσώπηση. Κάθε Σεπτέμβριο διεξάγεται η ετήσια σύνοδός της, στην έδρα 

του οργανισμού στη Ν.Υόρκη. Για τη λήψη αποφάσεων επί σημαντικών θεμάτων, 

όπως θέματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια, την αποδοχή νέων μελών 

καθώς και σύνταξης προϋπολογισμού, απαιτείται η  πλειοψηφία των δύο τρίτων των 

μελών, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα δευτερευούσης σημασίας αρκεί η απλή 

πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται κάθε χρόνο με ετήσια 

διάρκεια θητείας. 

� Το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ): Έχει την πρωταρχική ευθύνη, για τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Αποτελείται από 15 μέλη20 (5 μόνιμα 

και 10 μη μόνιμα) με δικαίωμα μίας ψήφου το καθένα. Σύμφωνα με τον Χάρτη, όλα τα 

κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, ενώ 

το τελευταίο αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο να καθορίσει την ύπαρξη απειλής για 

ειρήνη ή να ορίσει κάποια πράξη ως πράξη επιθετικότητας. Καλεί τα συμβαλλόμενα 

                                                           

18 Στο κεφάλαιο VII προβλέπονται οι ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της Ειρήνης, 
διαταράξεως της Ειρήνης και επιθετικών πράξεων και αφορούν την επιβολή κυρώσεων στους 
παραβάτες σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του χάρτη.  

19 Σήμερα ο οργανισμός απαριθμεί 193 κράτη μέλη με τελευταίο μέλος το Νότιο Σουδάν το οποίο 
προσχώρησε στις 14 Ιουλίου 2011. Η χώρα μας αποτελεί ένα από τα 51 ιδρυτικά μέλη του οργανισμού. 

20 Τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου ασφαλείας τα οποία έχουν και το δικαίωμα της 
αρνησικυρίας (veto) είναι οι Η.Π.Α, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα, ενώ την 
παρούσα χρονική περίοδο τα 10 μη μόνιμα μέλη απαρτίζουν οι Βολιβία, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ιαπωνία, 
Ιταλία, Καζακστάν, Σενεγάλη, Σουηδία, Ουκρανία, Ουρουγουάη. Η χώρα μας αποτελούσε μη μόνιμο 
μέλος τις περιόδους 1952 – 1953 και 2005 – 2006.  
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μέρη σε μια διαφορά, να τη διευθετήσουν με ειρηνικά μέσα συνιστώντας ταυτόχρονα 

μεθόδους και όρους διευθέτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΣΑ μπορεί να 

καταφύγει σε επιβολή κυρώσεων ή ακόμη και να επιτρέψει τη χρήση βίας για τη 

διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η προεδρία του 

Συμβουλίου Ασφαλείας εναλλάσσεται κάθε μήνα.  

� Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο: το οποίο αποτελεί το κύριο 

όργανο συντονισμού, αναθεώρησης πολιτικής, πολιτικού διαλόγου και συστάσεων για 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και την εφαρμογή διεθνώς 

συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων. Διαθέτει 54 αντιπροσώπους τριετούς θητείας, 

εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση.  

� Το Συμβούλιο Κηδεμονίας: το οποίο ιδρύθηκε το 1945, σύμφωνα με το 

κεφάλαιο ΧΙΙΙ του χάρτη, με σκοπό την παροχή διεθνούς επίβλεψης σε 11 περιοχές 

που υπάγονταν στη κηδεμονία του ΟΗΕ και αποτελούσαν μη αυτοκυβερνούμενα 

εδάφη. Μέχρι το 1994, όλες οι ανωτέρω περιοχές είχαν ανακτήσει την ανεξαρτησία 

τους με συνέπεια την αναστολή του συμβουλίου στις 1 Νοεμβρίου 1994.  

� Το Διεθνές δικαστήριο (ΔΔ): Είναι το κύριο δικαστικό όργανο των 

Ηνωμένων Εθνών. Η έδρα του βρίσκεται στο Μέγαρο Ειρήνης της Χάγης και αποτελεί 

το μόνο από τα  έξι κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών που δεν βρίσκονται στη Νέα 

Υόρκη. Ο ρόλος του Δικαστηρίου είναι να ρυθμίζει τις νομικές διαφορές που του 

υποβάλλονται από τα κράτη, σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου και να 

γνωμοδοτεί συμβουλευτικά σε ζητήματα νομικής φύσεως που του υποβάλλονται από 

εξουσιοδοτημένα όργανα και ειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Η 

σύνθεσή του αποτελείται από 15 Δικαστές21 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι 

εκλέγονται από τη ΓΣ και το ΣΑ (εν προκειμένω χωρίς διάκριση ανάμεσα σε μόνιμα και 

μη μόνιμα Μέλη)22  με 9ετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής, ενώ το ΔΔ θεωρείται 

ότι συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντα 9 μέλη23. Βάση για τη δικαιοδοσία του 

αποτελεί η συναίνεση24 των κρατών για προσφυγή σε αυτό. Σε ζητήματα διαδικασίας, 

οι διάδικοι αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο της Κυβέρνησης, συμβούλους και 

                                                           
21 ά. 2 Κατ ΔΔ 
22 ά. 4 και 10 Κατ ΔΔ 
23 ά. 25.3 Κατ ΔΔ 
24 Γνωμοδότηση ΔΔ για το Καθεστώς της Ανατολικής Καρελίας (1923) «Είναι καθιερωμένο στο 

Διεθνές Δίκαιο ότι καμία Πολιτεία δεν μπορεί να υποχρεωθεί, χωρίς τη συναίνεσή της, να υποβάλει τη 
διαφορά της με άλλη Πολιτεία, είτε σε μεσολάβηση είτε σε διαιτησία, είτε σε οποιοδήποτε άλλο είδος 
ειρηνικού διακανονισμού…» 
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νομικούς, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες του κράτους που 

αντιπροσωπεύουν. Η διαδικασία έχει έγγραφο και προφορικό σκέλος, ενώ η απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων δικαστών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις είναι συνταγμένες στις επίσημες 

γλώσσες του Δικαστηρίου25 και σύμφωνα με το άρθρο 94.1 του καταστατικού χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών, οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για κάθε διάδικο (Ζάϊκος 

2017). 

� Η Γραμματεία: Απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα και πληθώρα  

υπαλλήλων, που εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με εντολή της ΓΣ και των 

άλλων κύριων οργάνων του οργανισμού. Ο Γενικός Γραμματέας είναι επικεφαλής 

διοικητικός υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος διορίζεται από τη ΓΣ κατόπιν 

εισήγησης του ΣΑ για πενταετή ανανεώσιμη θητεία. Τα μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ 

προσλαμβάνονται διεθνώς και τοπικά και εργάζονται σε σταθμούς εργασίας και σε 

ειρηνευτικές αποστολές σε όλο τον κόσμο. 

Πλέον των  6 κύριων οργάνων, έχει συσταθεί και μεγάλος αριθμός επικουρικών 

οργάνων και προγραμμάτων για την υποστήριξη του κυρίου ρόλου του οργανισμού, 

με κυριότερα τα εξής (Κων/νος Αντωνόπουλος 2014, 50-52): 

� Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (International Law Commission)  

� Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί (United Nations International 

Children’s Emergency Fund-UNICEF) 

� Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

� Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN 

Human Rights Council) 

� Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD) 

� Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations 

Development Programme-UNPD) 

� Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations 

Environment Programme-UNEP) 

                                                           

25 Αγγλικά και Γαλλικά (ά. 56 Κατ ΔΔ). 
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2.2 ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΝΑΤΟ) 

2.2.1 Γενικά 

O Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty 

Organization) ή αλλιώς ΝΑΤΟ, συνιστά στρατιωτική αμυντική συμμαχία, αρχικά μεταξύ 

των δυτικών χωρών και κατόπιν και υπολοίπων. Οι σκοποί της συμμαχίας είναι η 

ασφάλεια στην καθημερινότητα, η ευημερία και η εγγύηση της ελευθερίας των μελών 

του, μέσω πολιτικών και στρατιωτικών μέσων. Σε πολιτικό επίπεδο, το ΝΑΤΟ προωθεί 

τις δημοκρατικές αξίες και επιτρέπει στα μέλη να συνεργάζονται συμβουλευόμενα το 

ένα το άλλο, σε ζητήματα που άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας, προς επίλυση 

προβλημάτων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμα την πρόληψη 

συγκρούσεων. Σε στρατιωτικό επίπεδο, δεσμεύεται για την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών και σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών, παρέχει τη 

στρατιωτική δυνατότητα να αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Αυτές οι 

επιχειρήσεις διεξάγονται βάσει της ρήτρας συλλογικής άμυνας της ιδρυτικής συνθήκης 

του οργανισμού26, ή βάσει εντολής των Ηνωμένων Εθνών, μονομερώς ή κατόπιν 

συνεργασίας με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, What is NATO?). 

Η συμμαχία κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποτελεί ένα από τα μέσα που τίθεται στη 

διάθεση του ΟΗΕ για την εφαρμογή κυρώσεων του κεφαλαίου VII του χάρτη και 

σύμφωνα με το άρθρα 52 και 53 του κεφαλαίου VIII. Το κλειδί το οποίο παρέχει στη 

βορειοατλαντική συμμαχία τη διεθνή νομιμότητα για να επέμβει σε περίπτωση απειλής 

της διεθνούς ασφάλειας και της ειρήνης, βρίσκεται στο άρθρο 53 όπου ρητά 

αναφέρεται ότι, «καμία εξαναγκαστική ενέργεια δε θα αναλαμβάνεται σε εφαρμογή 

                                                           

26 Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το άρθρο 5, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων από αυτά, στην Ευρώπη ή τη Βόρεια 
Αμερική θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και συνεπώς συμφωνούν ότι, αν συμβεί μια τέτοια ένοπλη 
επίθεση, καθένας εξ αυτών, κατά την άσκηση του δικαιώματος του ατόμου ή της συλλογικής αυτοάμυνας 
που αναγνωρίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα επικουρεί το συμβαλλόμενο 
μέρος ή τα μέρη που δέχονται επίθεση, λαμβάνοντας ατομικά και σε συνεννόηση με τα άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη τα μέτρα που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης  
δύναμης, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την ασφάλεια της περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού. Κάθε 
τέτοια ένοπλη επίθεση και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα αυτής, πρέπει να αναφέρονται 
αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά λήγουν όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η 
ενεργοποίηση του άρθρου 5 έγινε μόλις μία φορά και αφορά την επίθεση κατά των διδύμων πύργων 
της Ν. Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
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τοπικών συμφωνιών ή με την εντολή τοπικών οργανώσεων, χωρίς την εξουσιοδότηση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας». 

2.2.2 Φάσεις Εξέλιξης ΝΑΤΟ – Ιστορική Αναδρομή 

Ο σκοπός της ίδρυσης του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 1949 ήταν η αποτροπή μιας 

πιθανής Σοβιετικής επίθεσης στη δυτική Ευρώπη, αποτέλεσμα του έντονου 

ανταγωνισμού που είχε αναπτυχθεί με τη λήξη του Β΄ΠΠ ανάμεσα στις κομμουνιστικές 

χώρες των οποίων ηγούνταν η ΕΣΣΔ και στις μη κομμουνιστικές των οποίων ηγούνταν 

οι Η.Π.Α. Επιπλέον, η αποφυγή της στροφής προς την αριστερά, κυρίως χωρών μελών 

με μαζικά κομμουνιστικά κινήματα, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης ανάμεσα σε 

πρώην εχθρούς στην Ευρώπη. Το παραπάνω δε θα μπορούσε να αποδοθεί πιο 

χαρακτηριστικά από τη δήλωση του πρώτου γραμματέα του ΝΑΤΟ, Λόρδου Ismay, 

σύμφωνα με τον οποίο: «Σκοπός της συμμαχίας είναι να κρατήσει τους Ρώσους έξω, 

τους Αμερικάνους μέσα και τους Γερμανούς κάτω» (Σοφίτης 2013, 5). 

Είναι ο  οργανισμός που έχει βιώσει τις πιο θεμελιώδεις αλλαγές τα τελευταία 

25 χρόνια, προκειμένου να προσαρμοστεί στο εξελισσόμενο περιβάλλον διατλαντικής 

ασφάλειας. Η ιδρυτική συνθήκη υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1949 στην Ουάσιγκτον 

από 12 χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής27 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 

Αυγούστου 1949. Η χώρα μας προσχώρησε στη συμμαχία το 1952, όπως και η 

Τουρκία, ενώ η προσχώρηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 

1955, προκάλεσε ως αντίδραση τη σύναψη του συμφώνου της Βαρσοβίας από τα 

κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα, το ΝΑΤΟ αριθμεί 29 χώρες – μέλη, με 

τελευταία προσχώρηση αυτή του Μαυροβουνίου στις 5 Ιουνίου 201728.  

Είναι σαφές ότι, την πρωτοκαθεδρία εντός του οργανισμού την κατέχουν 

αδιαμφισβήτητα οι Η.Π.Α, οι οποίες πολλές φορές μέσω της ρητορικής της πολιτικής 

τους ελίτ, χρησιμοποιούν τη συμμαχία για να εκπέμψουν το επιθυμητό μήνυμα προς 

εκπλήρωση της πολιτικής και των συμφερόντων τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

και ο John J. Mersheimer, η ρητορική περί εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης 

                                                           

27 Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, 
Νορβηγία, Πορτογαλία και Ολλανδία 

28 https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm 
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Κλίντον, διαμορφώθηκε έντονα και από τη φιλελεύθερη θεωρία των διεθνών σχέσεων 

η οποία ισχυρίζεται ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν μεταξύ τους. Δικαιολογώντας έτσι 

τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο πρόεδρος Κλίντον 

υποστήριξε ότι ένας από τους κύριους σκοπούς της διεύρυνσης ήταν «η διασφάλιση 

των κερδών που σημείωσε η δημοκρατία στην κεντρική Ευρώπη» επειδή «οι 

δημοκρατίες επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά». Στο ίδιο μήκος κύματος η Μαντλίν 

Ολμπράιτ, εξυμνώντας τους ιδρυτές του ΝΑΤΟ ανέφερε: «το βασικό επίτευγμά τους 

ήταν ότι άρχισαν την οικοδόμηση του... δικτύου των θεσμών και ρυθμίσεων που 

εδράζονται σε κανόνες και που διατηρούν την ειρήνη», προειδοποιώντας όμως ότι «το 

επίτευγμα δεν έχει ολοκληρωθεί και η πρόκληση σήμερα είναι να τελειώσουμε το 

μεταπολεμικό οικοδομικό πρόγραμμα και να επεκτείνουμε την περιοχή του κόσμου στην 

οποία τα αμερικανικά συμφέροντα και αξίες θα ευδοκιμήσουν». (Mersheimer 2011, 36-

37). 

Η συμμαχία από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει μετεξελιχθεί, με βασικότερες 

αλλαγές τον αριθμό των κρατών μελών, τους σκοπούς και τα στρατηγικά της δόγματα. 

Έτσι, στην εξηνταοκτάχρονη ιστορία της έχει εφαρμόσει 7 στρατηγικά δόγματα 

(Μπέλου 2017): 

  1ο Στρατηγικό δόγμα (6 Ιανουαρίου 1950) 

  Στόχος ήταν η αποτροπή επίθεσης εναντίον κάποιου μέλους, ενώ σε 

περίπτωση που αυτό αποτύγχανε, τότε θα μπορούσε να εμπλέξει τις δυνάμεις του. 

Παρείχε δε συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών του και καλούσε αυτά στην 

τυποποίηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και μέσων. Τέλος, δήλωνε ότι η συμμαχία 

έπρεπε να διαθέτει την ικανότητα  να διεξάγει στρατηγικούς βομβαρδισμούς, άμεσα και 

με όλα τα μέσα που διέθετε, χωρίς εξαίρεση. 

  2ο  Στρατηγικό δόγμα (3 Δεκεμβρίου 1952) 

  Εκπονήθηκε μετά τον πόλεμο της Κορέας και την πρώτη διεύρυνση του 

οργανισμού. Έχει ενσωματώσει προηγούμενες αποφάσεις για μια ενοποιημένη 

στρατιωτική δύναμη υπό κεντρική διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα ιδρύεται το στρατηγείο 
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του SHAPE29 (2 Απριλίου 1951) και επέρχονται αλλαγές στις ομάδες σχεδιάσεως. 

Σκοπός της εκπόνησής του ήταν να διασφαλίσει την υπεράσπιση των κρατών μελών 

και να καταστρέψει τη βούληση και την ικανότητα της Σοβιετικής Ένωσης και των 

δορυφόρων της να διεξάγουν πόλεμο. 

  3ο   Στρατηγικό δόγμα (23 Μάϊου 1957) 

  Ενώ το εξελισσόμενο στρατηγικό περιβάλλον καλούσε για νέες αλλαγές, 

υπήρξε στους κόλπους της συμμαχίας η σκέψη για μια νέα μελλοντική στρατηγική, 

ώστε να τεθούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σιδηρούν 

παραπέτασμα, ενώ ταυτόχρονα για να επιτευχθεί η αύξηση των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων, απαιτούνταν η συσχέτιση και εξάρτηση του νέου δόγματος από τα 

πυρηνικά όπλα. Η προεργασία ξεκίνησε από το 1953, ώστε να σχηματιστεί το 

υπόβαθρο επί του οποίου θα βασιζόταν το νέο στρατηγικό δόγμα. Έτσι προέκυψε το 

δόγμα των μαζικών αντιποίνων που χρησιμοποιούσε συνδυασμό συμβατικών και 

πυρηνικών όπλων σε περίπτωση απειλής από την ΕΣΣΔ. Επιπλέον, τονίζονταν η 

ανησυχία από ενέργειες εκτός της επικράτειας του ΝΑΤΟ όπως η κρίση του Σουέζ και 

η επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης κατά της εξέγερσης της Ουγγαρίας. Ειδικότερα, η 

κρίση του Σουέζ δοκίμασε την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και διεφάνη η 

αναγκαιότητα για ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ τους και για μεγαλύτερη 

συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, του 

πολιτισμού και της πληροφόρησης. 

  4ο    Στρατηγικό δόγμα (16 Ιανουαρίου 1968) 

  Η δεύτερη κρίση του Βερολίνου (1958-62), οι Ευρωπαϊκές αντιδράσεις 

κατά του δόγματος των μαζικών αντιποίνων,  η κρίση των Πυραύλων στην Κούβα τον 

Οκτώβριο του 1962 και η υποστήριξη των Η.Π.Α, μιας ισχυρότερης αλλά πιο ευέλικτης 

μη πυρηνικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ, οδήγησαν στην υιοθέτηση του επόμενου 

στρατηγικού δόγματος της συμμαχίας. Αναγνώριζε ότι η αποτροπή εξυπηρετείται 

καλύτερα μέσω μη προβλέψιμης αντίδρασης και επομένως το ζητούμενο είναι πλέον 

                                                           

29 Supreme Headquarters Allied Power Europe. Αποτελεί το κεντρικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ 
στην Ευρώπη και από πλευράς επιπέδου διοίκησης βρίσκεται σε στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο. 
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η ευελιξία. Η αντίδραση προέβλεπε τρία επίπεδα: Άμεση άμυνα, εσκεμμένη κλιμάκωση 

και γενική πυρηνική αντίδραση. 

  5ο    Στρατηγικό δόγμα (Νοέμβριος 1991) 

  Με το πέρας του ψυχρού πολέμου η Σοβιετική Ένωση πλέον δε 

θεωρείται αντίπαλος της Συμμαχίας. Αυτό και μόνο υπαγορεύει την ανάγκη νέου 

προσανατολισμού και ρόλου και συνεπώς την εκπόνηση νέου στρατηγικού δόγματος. 

Έτσι το νέο δόγμα επαναλαμβάνει την αμυντική στάση της Συμμαχίας για την παροχή 

ασφάλειας στα μέλη της καθώς και για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της 

εδαφικής τους ακεραιότητας. Επιπλέον αποφασίστηκε να εδραιωθούν οι βάσεις για 

σταθερή και μόνιμη  ασφάλεια, όπως η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και η 

ειρηνική επίλυση διαφορών, να λειτουργήσει η συμμαχία ως διατλαντικό φόρουμ 

διαβούλευσης καθώς και να παραμείνει σε ισχύ ο στόχος της αποτροπής και 

υπεράσπισης των μελών της από κάθε απειλή επίθεσης εναντίον τους, με ταυτόχρονη 

διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας στην Ευρώπη. 

  6ο    Στρατηγικό δόγμα (Απρίλιος 1999) 

  Είναι το δεύτερο στρατηγικό δόγμα μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου. 

Δεν εμπεριέχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο αλλά προσθέτει 

ευθύνες και πεδία δραστηριοτήτων. Η διαχείριση κρίσεων και οι εταιρικές σχέσεις 

αποτέλεσαν επίσης παράγοντες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και 

της σταθερότητας στην ευρύτερη ευρωατλαντική περιοχή. 

  7ο    Στρατηγικό δόγμα (20 Νοεμβρίου 2010) 

  Το νέο δόγμα βασίζεται σε τρεΙς συμπληρωματικούς πυλώνες: Τη 

συλλογική άμυνα (Collective Defence), τη διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) και 

τη συνεργατική Ασφάλεια (Cooperative Security). Αναλύοντας τον όρο «συλλογική 

άμυνα», το ΝΑΤΟ πλέον δε θεωρεί ότι κάποιο κράτος αποτελεί απειλή, αλλά 

προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πλέγμα δυνατοτήτων για 

την αντιμετώπιση παλαιών και αναδυόμενων απειλών, όπως ο πολλαπλασιασμός των 

όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), των βαλλιστικών πυραύλων και των τρόπων 

διανομής και διασποράς τους, την τρομοκρατία, τον κυβερνοπόλεμο, τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους και τη συνεχώς μειούμενη διαθεσιμότητα των πόρων. 
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Στον τομέα της διαχείρισης των κρίσεων, αναλαμβάνει ρόλο σε όλα τα στάδια30 μιας 

κρίσης, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο που απαιτεί ισχυρή δέσμευση από τα μέλη 

του, αλλά και την καθιέρωση διεθνών εταιρικών σχέσεων. 

Είναι πλέον εμφανές ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός του ΝΑΤΟ είναι η 

εμπλοκή του σε περιοχές κρίσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας που 

προέρχονται από αυτούς τους χώρους και προσπάθεια εκτόνωσης τους πριν 

εξελιχτούν σε μεγαλύτερη απειλή. Η δράση του όμως σε ορισμένες περιπτώσεις που 

θα αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο, είναι ελεγχόμενη και η νομιμοποίηση επιδέχεται 

αμφισβήτηση. Δεν αποτελεί επίσης παράδοξο στη διεθνή πολιτική η εκμετάλλευση 

τέτοιων καταστάσεων από άλλες δυνάμεις που στοχεύουν στην αποκόμιση κερδών για 

τις ίδιες. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δικαιολόγηση 

νομιμοποίησης της Ρωσικής επέμβασης στη Ν.Οσσετία και την Κριμαία, η οποία 

βασίστηκε στο προηγούμενο της επέμβασης του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο 

(Καραγιάννης 2014).   

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχουν 

προκαλέσει μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας σειρά συζητήσεων σχετικά με το αν 

υπάρχει εκ νέου ανάγκη αλλαγής στρατηγικού προσανατολισμού της συμμαχίας, 

λαμβάνοντας υπόψη την ενδυνάμωση της Ρωσίας και τις ευρύτερες εξελίξεις που αυτή 

έχει επιφέρει τόσο στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης όσο και σε αυτή της μέσης 

ανατολής. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να εισέλθει σε μία νέα 

περίοδο ψυχρού πολέμου και να εστιάσει εκ νέου στο στόχο της συλλογικής άμυνας 

(Kroenig 2015).  

2.2.3 Όργανα και Λήψη Αποφάσεων 

Στην κορυφή της ιεραρχίας των οργάνων της δομής του ΝΑΤΟ βρίσκεται το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (North Atlantic Council - NAC), το οποίο είναι το κύριο 

όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Επιτηρεί την πολιτική και στρατιωτική 

διαδικασία που σχετίζεται με ζητήματα ασφαλείας που επηρεάζουν ολόκληρη τη 

συμμαχία. Απαρτίζεται από εκπροσώπους κάθε χώρας - μέλους και επιλαμβάνεται 

                                                           

30 πρόληψη, διαχείριση, σταθεροποίηση μετά τη σύγκρουση και υποστήριξη της 
ανοικοδόμησης.  
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θεμάτων πολιτικής, ειρήνης και ασφάλειας που απαιτούν συλλογικές αποφάσεις. Από 

‘κει και πέρα τα βασικά στοιχεία της στρατιωτικής οργάνωσης του ΝΑΤΟ είναι η 

Στρατιωτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους αρχηγούς των Ενόπλων 

Δυνάμεων των κρατών μελών, το Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο το οποίο αποτελεί το 

εκτελεστικό όργανο της στρατιωτικής επιτροπής και αναλαμβάνει την επιτελική 

διεκπεραίωση των αποφάσεών της και τη Στρατιωτική Δομή Διοίκησης  που 

αποτελείται από τη συμμαχική διοίκηση επιχειρήσεων (Allied Command Operations) 

και τη συμμαχική διοίκηση μετασχηματισμού (Allied Command Transformation). Για τη 

λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των 29 κρατών μελών (ΝΑΤΟ, Military 

organization and structures).  

2.2.4 ΝΑΤΟ και Μεσόγειος 

Η σχέση η οποία συνδέει το ΝΑΤΟ με την περιοχή της Μεσογείου  ξεκινά με την 

ίδρυση του οργανισμού και αφορούσε τμήμα ευρωπαϊκής αποικίας, καθώς το άρθρο 6 

του ιδρυτικού χάρτη συμπεριλάμβανε τα «Αλγερινά Τμήματα της Γαλλίας» στο χώρο 

του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Το αποτέλεσμα της κρίσης του Σουέζ ανάγκασε τη 

Μ. Βρετανία να εγκαταλείψει κάθε ιδέα αυτόνομης δράσης και πυρηνικού εξοπλισμού, 

να αφομοιώσει το καθεστώς της πόλωσης και να αποδεχθεί το ρόλο του όχι ισότιμου 

συνεργάτη των Η.Π.Α στην περιοχή. Αντιθέτως, η Γαλλία διεκδίκησε τη στρατιωτική 

ανεξαρτητοποίησή της, η οποία εκφράστηκε λίγα χρόνια αργότερα με την απόφαση 

του προέδρου Charles De Gaulle να κλείσει όλες τις αμερικανικές βάσεις και να 

αποσύρει τα γαλλικά στρατεύματα 31 από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Από το τέλος της 

αποικιοκρατίας μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ έδειξε περιορισμένο 

ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο που δεν ήταν άμεσα συσχετισμένες με τη 

Σοβιετική απειλή. Ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου ως «Νότια Πτέρυγα» του ΝΑΤΟ καταδείκνυε τη γεωστρατηγική σημασία που 

είχε για τη συμμαχία, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή μέχρι και το τέλος του, η 

διαμόρφωση μιας πολιτικής σε συλλογική βάση από όλα τα κράτη-μέλη για το 

Μεσογειακό χώρο. Το πέρας του ψυχρού πολέμου, σήμανε και την αναθέρμανση του 

ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο, οδηγώντας τα κράτη-μέλη σε αναθεώρηση 

                                                           

31 Το Μάρτιο του 2009 ο Sarkozy ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή έπειτα από 43 χρόνια, 
της χώρας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 
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των στόχων, των μέσων αλλά και γενικότερα σε αναπροσαρμογή ολόκληρης της 

ιδεολογίας της συμμαχίας. Η στρατιωτική της φύση αποδείχτηκε ανεπαρκής στο νέο 

περιβάλλον ασφάλειας που διαμορφώθηκε, καθώς μεταβλήθηκε η φύση των απειλών 

και διευρύνθηκε η έννοια και ο ορισμός της ασφάλειας (Σοφίτης 2013). 

Η νοτιότερη περιφέρεια του ΝΑΤΟ - η λεκάνη της Μεσογείου μαζί με τη Μαύρη 

Θάλασσα - προσελκύει μεγάλη προσοχή στις διατλαντικές συζητήσεις για την 

ασφάλεια. Μερικοί από τους πιο υψηλούς κινδύνους για την ασφάλεια στην Ευρώπη 

μετά τον Ψυχρό Πόλεμο βρίσκονται στο νότο και όχι στο κέντρο της ηπείρου. Κρίσεις 

στη βόρεια Αφρική, στα Βαλκάνια, στη μέση ανατολή και ενδεχομένως η συνεχιζόμενη 

παράνομη κατοχή μέρους της Κύπρου από τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής σε 

συνδυασμό με τις προκλητικές ενέργειες των εξ ανατολών γειτόνων μας στο Αιγαίο, 

δίνουν σάρκα και οστά σε αυτές τις ανησυχίες. Η έννοια μιας πιο «παγκόσμιας» 

συμμαχίας παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, αλλά η ιδέα μεγαλύτερης και 

συχνότερης ανάληψης δράσης γύρω από τη Μεσόγειο είναι πλέον μέρος της 

συναίνεσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ενισχύθηκε έντονα από την κρίση του 

Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον, μία ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας 

θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική για το μέλλον της συμμαχίας και θα 

περιπλέξει σοβαρά τη στρατηγική των Η.Π.Α στην περιοχή, ειδικότερα τον τελευταίο 

καιρό όπου παρατηρείται, αφενός όξυνση των σχέσεων μεταξύ Η.Π.Α και Τουρκίας και 

αφετέρου έντονη ανησυχία σχετικά με την Ευρωπαϊκή προοπτική της τελευταίας, αφού 

οι σχέσεις της με την ΕΕ βρίσκονται σε οριακό επίπεδο. 

Το μέλλον των σχέσεων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία θα είναι επίσης στενά 

συνδεδεμένο με τις εξελίξεις στην περιοχή, αφού μια πιο δυναμική, εθνικιστική Ρωσία 

μπορεί να αμφισβητήσει τα δυτικά συμφέροντα στην περιφέρεια. Εξάλλου, οι 

ανησυχίες ασφαλείας της Μόσχας επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην 

αστάθεια στην περιοχή του Καυκάσου και στην Κεντρική Ασία. Τα συμφέροντα 

ασφάλειας της συμμαχίας στο νότο, μπορούν να περιγραφούν σε δύο διαστάσεις. 

Πρώτον, το ΝΑΤΟ έχει ένα ισχυρό ποσοστό επιρροής στις εξελίξεις στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, ως μέρος του νέου Ευρωπαϊκού 

περιβάλλοντος ασφαλείας. Τα βασικά ζητήματα αυτής της διάστασης κυμαίνονται από 

τις λεγόμενες «soft» πτυχές ασφαλείας, όπως η παράνομη μετανάστευση, οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ο φόβος για τις πολιτισμικές τριβές, μέχρι σε πιο απτές 

ανησυχίες όπως τα ενεργειακά ζητήματα, η παράνομη διακίνηση όπλων, η εξάπλωση 
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της τρομοκρατίας, η πολιτική βία  και η κατάσταση στις εμπόλεμες περιοχές της μέσης 

ανατολής, της βόρειας Αφρικής, σε συνδυασμό με τη ρευστότητα στην περιοχή των 

Βαλκανίων.  

Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους είναι 

επιφορτισμένοι με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών συγκεκριμένων 

κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αφού εκ της αποστολής του 

οργανισμού, προβλέπεται η εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, η επιβολή των 

οποίων απαιτεί συντονισμένη διπλωματία και ορισμένες φορές στρατιωτική παρουσία, 

με το Κοσσυφοπέδιο να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.  

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που καλείται να 

διαδραματίσει η χώρα μας σε όλο αυτό το πολύπλοκο πλέγμα ασφαλείας και διεθνούς 

αντιπαράθεσης, αφού η στρατηγική της θέση σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στο 

σύνολο των διεθνών οργανισμών, την καθιστά αυτομάτως στρατηγικό εταίρο για τους 

σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ, των Η.Π.Α και της Ε.Ε. Ο ρόλος της τον 

τελευταίο καιρό δείχνει αναβαθμισμένος, καθόσον μετά τις αμφιταλαντεύσεις της 

Τουρκικής πλευράς προς αναζήτηση νέων συμμάχων στην περιοχή, η χώρα μας 

φαντάζει ως o πιο αξιόπιστος σύμμαχος της δύσης. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι 

μπορούμε να εφησυχάζουμε, αλλά αντιθέτως να επιδιώκουμε τη συνεχή μας 

ενδυνάμωση, αφού στη διεθνή πολιτική «ο Θεός βοηθά αυτούς που βοηθούν τον εαυτό 

τους». Αυτή η έμφαση στην αυτοβοήθεια δεν είναι ικανή να εμποδίσει τα κράτη από το 

να συνάπτουν συμμαχίες, όμως οι συμμαχίες δεν είναι παρά προσωρινοί γάμοι 

συμφέροντος και ο σημερινός σύμμαχος μπορεί να είναι ο αυριανός εχθρός και το 

αντίστροφο (Mersheimer 2011, 85).  

2.2.5 ΝΑΤΟ  - Ελλάδα και Τουρκία 

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ με τη δεύτερη διεύρυνση που 

επιχείρησε ο Οργανισμός το 1952 επί κυβερνήσεως Νικόλαου Πλαστήρα, με την 

Ελληνική Βουλή να επικυρώνει τη συμφωνία ένταξης της χώρας μας στις 18 

Φεβρουαρίου 1952. Ο Πλαστήρας στην αγόρευσή του τόνισε : «Η Ελλάδα αισθάνεται 

ασφαλέστερη, αποτελώντας μέλος μιας συμμαχίας ελεύθερων δημοκρατικών λαών».  

Στην ψηφοφορία ψήφισαν  αρνητικά οι 8 βουλευτές της ΕΔΑ και ο ανεξάρτητος 

αριστερός βουλευτής Μιχάλης Κύρκος. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είχαν 
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ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα επί κυβερνήσεως Σοφοκλή Βενιζέλου και την 19 

Οκτωβρίου 1951, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ εισηγήθηκε προς τις κυβερνήσεις των τότε 

12 κρατών μελών, να εγκρίνουν την ένταξη  της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας, προς 

ενίσχυση της συμμαχίας (Κρασσάς 2015). Μάταια ο Μιχάλης Κύρκος αντέτεινε ότι η 

Ελλάδα έχει συμφέρον να παραμείνει έξω από τη διαμάχη των δύο συνασπισμών, με 

τους οποίους και πρέπει να επιδιώξει, ως σύμμαχος αμφοτέρων στον πόλεμο, σχέσεις 

φιλίας και συνεργασίας (Σοφίτης 2013). 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι το επακόλουθο, της συμφωνίας της 

Μόσχας και της διάσκεψης της Γιάλτας.  Μετά την αναγγελία του δόγματος Τρούμαν 

(Μάρτιος 1947), οι ΗΠΑ ανέλαβαν την προστασία της χώρας μας, από την 

κομμουνιστική απειλή, ενώ έως το 1950 δεν επιθυμούσαν την επέκταση του ΝΑΤΟ 

προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στρατηγική που μεταβλήθηκε μετά τον πόλεμο της 

Κορέας για δύο κυρίως λόγους. Η ανάπτυξη μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στην 

ανατολή έπρεπε να εξισορροπηθεί με την ένταξη στο ΝΑΤΟ επιπλέον δυνάμεων και 

οι αξιόμαχοι στρατοί της Ελλάδος και της Τουρκίας κάλυπταν αυτές τις ανάγκες. Ο 

πόλεμος της Κορέας, η πρώτη πολεμική αναμέτρηση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής επεκτάσεως των αναφλέξεων προς την 

ευαίσθητη περιοχή μας. Επιπλέον, η αποτροπή συρράξεως μεταξύ Ελλάδος - 

Τουρκίας, λόγω του Κυπριακού, θα ήταν ευκολότερη με τις δύο χώρες εντός του ΝΑΤΟ. 

Το σχέδιο αμύνης του οργανισμού προέβλεπε ότι σε περίπτωση επιθέσεως της ΕΣΣΔ 

κατά της Δυτικής Ευρώπης, η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα και η Τουρκία θα αποτελούσαν 

απειλή στα πλευρά του επιτιθεμένου, όπως συνέβη στους δύο παγκόσμιους  πολέμους 

(Κρασσάς 2015).   

Η σχέση Ελλάδας και ΝΑΤΟ ήταν εξαρχής και παραμένει ετεροβαρής εις βάρος 

της Ελλάδας, σε αντίθεση με αυτή της Τουρκίας.. Μετά την είσοδο των δύο χωρών στη 

συμμαχία, ο Ελλαδικός και ο Τουρκικός χερσαίος χώρος υπήχθησαν στην αρμοδιότητα 

του Στρατηγείου LAND-SOUTHEAST(LSE), το οποίο είχε έδρα τη Σμύρνη, διοικητή 

Αμερικανό στρατηγό και προσωπικό από Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία και Η.Π.Α., ενώ 

παραπέμφθηκε στις καλένδες το αντίστοιχο στρατηγείο της Λάρισας. Μετά τους 

διωγμούς των Ελλήνων τον Σεπτέμβριο του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, η 

συμμετοχή των Ελλήνων στο LSΕ μειώθηκε σημαντικά, ενώ το 1964 μετά τα γεγονότα 

της Τηλυρίας στην Κύπρο και τις βιαιοπραγίες κατά οικογενειών Ελλήνων 

στρατιωτικών στη Σμύρνη, επαναπατρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού 
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προσωπικού του, παραμένοντας ένας μικρός πυρήνας, ο οποίος απομακρύνθηκε 

οριστικά μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 που είχε ως 

επακόλουθο την αποχώρηση της Ελλάδος από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Σε 

κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «…το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο να 

παρεμποδίσει την Τουρκία από την εξαπόλυση νέας βάρβαρης και απρόκλητης 

επίθεσης κατά της Κύπρου… Το ΝΑΤΟ δεν έχει επομένως λόγο ύπαρξης και δεν 

μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συνεστήθη, αφού δεν μπορεί να 

αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ δύο μελών του….» (Ελλάδα και ΝΑΤΟ). Η Ελλάδα έμεινε 

εκτός Νατοϊκού σχεδιασμού μέχρι το 1980 και την 20η Οκτωβρίου του ίδιου έτους 

υιοθετήθηκε το σχέδιο της συμφωνίας για την επανένταξη των Ελληνικών Ενόπλων 

Δυνάμεων στο στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας, γνωστής ως συμφωνίας ROGERS, 

με πρόβλεψη ίδρυσης χερσαίου και αεροπορικού στρατηγείου στην Ελλάδα και η 

οποία αποτελούνταν από δύο αναπόσπαστα μέρη: τις προτάσεις του στρατηγού 

ROGERS (τότε SACEUR)32 και τις Ελληνικές απαντήσεις. 

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, συνέδεσε την ίδρυση του χερσαίου με την 

τύχη του αεροπορικού στρατηγείου, επιλέγοντας μία σταθερή πολιτική: ή να ιδρυθούν 

και τα δύο στρατηγεία ή κανένα. Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την άγνοια, την έλλειψη 

αποφασιστικότητας και ακόμη την απροκάλυπτη φιλοτουρκική στάση ορισμένων 

Νατοϊκών αξιωματούχων, κατόρθωσε να εμπλέξει το θέμα σε εκ των προτέρων 

καταδικασμένες διαπραγματεύσεις και στο τέλος να παγώσει τη συμφωνία 

επανεντάξεως καθιστώντας την ανενεργό, ενώ η Ελλάδα δεν πέτυχε πρόοδο 

ουσιαστικά σε κανένα τομέα, με αποτέλεσμα οι σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ να περιέλθουν 

στο χειρότερο σημείο. Με τις κοσμογονικές αλλαγές στην Ευρώπη που ακολούθησαν 

την κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού και τη σφοδρή επιθυμία πολλών 

ανατολικών χωρών να ενταχθούν στον οργανισμό, σε συνδυασμό με την κρίση στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία και την ενεργό εμπλοκή της Τουρκίας, η χώρα μας επεδίωξε 

αναθέρμανση των σχέσεών της με τη συμμαχία, εκκινώντας από το 1990 μία νέα 

προσέγγιση, με ανταλλαγή επισκέψεων, συμμετοχή σε συσκέψεις-ασκήσεις, 

εκπροσώπηση της χώρας μας σε όλα τα Νατοϊκά FORA και διάθεση (το 1992) του 

                                                           

32 Supreme Allied Command Europe, τίτλος που αποδίδεται στον ανώτατο διασυμμαχικό 
Διοικητή στην Ευρώπη, ο οποίος είναι και ο διοικητής του SHAPE 
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μεγαλύτερου μέρος των Ελληνικών δυνάμεων στο ΝΑΤΟ ως «Assigned Forces»33, 

ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα της συμμαχίας. 

Η έξοδος της Ελλάδας, εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε λανθασμένη, 

καθόσον η απουσία της από τη συμμαχία παρείχε στην Τουρκία πρόσφορο έδαφος να 

«περάσει» όλες τις θέσεις της.  

Τα τελευταία χρόνια, έκαναν την εμφάνισή τους συνθήκες που οδήγησαν σε μια 

εξαιρετικά αβέβαιη κατάσταση. Το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από νέες 

απειλές για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Η κατανόηση των απειλών του 

παρελθόντος δεν είναι πλέον συμβατή με τις σημερινές προκλήσεις. Οι ασύμμετρες 

απειλές κυριαρχούν πλέον στο περιβάλλον ασφαλείας, ενώ η  αλλαγή του κλίματος, η 

προσφυγική κρίση, οι κυβερνοεπιθέσεις, η ενεργειακή ασφάλεια και η επανεμφάνιση 

της πειρατείας, προέκυψαν ως μείζονες προκλήσεις για τη σταθερότητα και την 

ασφάλεια. Το διαμορφούμενο πλέον περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή 

της χώρας μας, σε συνδυασμό με την τεράστια και συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 

υπαγορεύει τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη, μεταξύ της Ελλάδας και των 

οργανισμών ασφάλειας και ειδικότερα του ΝΑΤΟ (Μεϊμαράκης 2009, 16-18). 

Για την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ παραμένει σημαντικό ως αμυντική συμμαχία και 

αποδίδει μεγάλη σημασία στο άρθρο 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, κυρίως 

λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και τις προκλητικές απαιτήσεις της Τουρκίας, 

υποστηρίζοντας ακόμα και την ανάγκη μετασχηματισμού της συμμαχίας σε έναν 

παγκόσμιο «παίκτη». Η Ελλάδα υποστηρίζει τη νατοϊκή εκστρατεία κατά της 

τρομοκρατίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική συμμετοχή της στην 

ενεργό προσπάθεια στη Μεσόγειο. Έτσι, η χώρα μας  δεν θα πρέπει να μένει εντελώς 

παθητική στη διαδικασία διαμόρφωσης του παγκόσμιου ρόλου του ΝΑΤΟ με σαφή 

όμως προτεραιοποίηση της ενεργού συμμετοχής της σε επιλεγμένους τομείς, ώστε με 

τη συμπεριφορά και τις παρεμβάσεις της να οδηγήσει σε νέες προκλήσεις για τη διεθνή 

ασφάλεια. Επιπλέον, η Ελληνική πολιτική υποστηρίζει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ μέσω 

της πολιτικής ανοιχτών θυρών, αλλά όχι άνευ όρων και υπό την προϋπόθεση ότι οι 

υποψήφιες χώρες πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις που έχει θέσει η συμμαχία, ιδίως 

                                                           

33 Δυνάμεις που διατίθενται υπό την Επιχειρησιακή Διοίκηση ή Έλεγχο Νατοϊκού Διοικητού σε 
καθοριζόμενη κατάσταση ή μέτρο του Νατοϊκού Συστήματος Συναγερμού. 
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εκείνες που αφορούν τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας με τις χώρες των 

Βαλκανίων (Beata Górka-Winter and Marek Madej 2010, 52-55). 

2.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

(ΟΑΣΕ) 

Ο ΟΑΣΕ συγκροτήθηκε το 1995 ως αποτέλεσμα πολυετών διεργασιών με 

απαρχή τη διαδικασία ύφεσης μεταξύ των σχέσεων ΝΑΤΟ και συμφώνου της 

Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η οποία οδήγησε στις 1 

Αυγούστου 1975 στην υπογραφή της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τη δημιουργία της 

Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ). Το νέο κλίμα που 

επικράτησε στις διεθνείς σχέσεις, μετά την κατάρρευση των καθεστώτων των χωρών 

της Ανατολικής Ευρώπης και η δημιουργία των νέων ανεξαρτήτων κρατών από τη 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησαν στη μετατροπή της «Διάσκεψης» σε 

«Οργανισμό». Ως οργανισμός 57 χωρών, ο ΟΑΣΕ καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή 

από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ με έδρα τη Βιέννη. Αποτελεί forum πολιτικού 

διαλόγου σε θέματα που άπτονται της διεθνούς ασφάλειας με πολιτικο-στρατιωτικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και ανθρώπινες προεκτάσεις, ενώ οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τα συμμετέχοντα Κράτη, είναι καθαρά πολιτικές και όχι νομικώς 

δεσμευτικές (Ελληνική Δημοκρατία- Υπουργείο Εξωτερικών 2017). Ο ΟΑΣΕ έχει μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας και ως εκ τούτου, αντιμετωπίζει ένα ευρύ 

φάσμα ανησυχιών που σχετίζονται με αυτή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 

τον έλεγχο των εξοπλισμών, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τις εθνικές μειονότητες, τον εκδημοκρατισμό, τις στρατηγικές 

αστυνόμευσης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις οικονομικές και 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες (OSCE History).  

Η χώρα μας εκπληρώνει με συνέπεια τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

τα συμβατικά κείμενα του οργανισμού, ενώ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητές 

του, είτε αυτόνομα, είτε ως μέλος της ΕΕ. 

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, ο οργανισμός έχει αναπτύξει ένα 

ευρύ δίκτυο 15 επιτόπιων αποστολών και γραφείων στα κράτη των Δυτικών 

Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, 

διατηρώντας ταυτόχρονα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ειδικές σχέσεις με τους 
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Μεσογειακούς (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Μαρόκο, Τυνησία) και τους 

Ασιατικούς (Αφγανιστάν, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊλάνδη) εταίρους. Κατά την υπουργική 

σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Αθήνα το 2009, το καθεστώς του Ασιατικού εταίρου 

χορηγήθηκε και στην Αυστραλία. Τα Κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών 

εκπροσωπούνται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του οργανισμού, η οποία 

αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους του 

θεσμούς. Σημαντικό, επίσης θεσμό αποτελεί το γραφείο για τους Δημοκρατικούς 

Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODHIR) με έδρα τη Βαρσοβία που 

δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα της εκλογικής παρατήρησης.  Η 

προεδρία του οργανισμού έχει ετήσια διάρκεια και ανατίθεται με απόφαση του μονίμου 

συμβουλίου, ενώ ασκείται δια του υπουργού των εξωτερικών του κράτους που 

επιλέγεται (Ελληνική Δημοκρατία- Υπουργείο Εξωτερικών 2017). 

Το 2014 ο ΟΑΣΕ απέκτησε ιδιαίτερο ρόλο στην Ουκρανία και ανέπτυξε 

συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του Νοεμβρίου 2013 που 

εκδηλώθηκε στο Κίεβο και με απόφαση του μονίμου συμβουλίου συστάθηκε ειδική 

αποστολή παρακολούθησης (Special Monitoring Mission - SMM), με στόχο την 

εκτόνωση των εντάσεων στη χώρα, την εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας και 

της ασφάλειας, αναλαμβάνοντας και την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός. 

Η χώρα μας συμμετείχε με 20 παρατηρητές. 

2.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε) 

2.4.1 Γενικά 

Η συνθήκη των Παρισίων, που υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 1951, αποτέλεσε 

την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑX), με 

στόχο την κοινή διαχείριση των βιομηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα ανάμεσα 

στη Γαλλία, Δ. Γερμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Για πρώτη 

φορά, έξι ευρωπαϊκά κράτη συμφώνησαν να εργαστούν προς την κατεύθυνση της 

ολοκλήρωσης. Η συνθήκη αυτή έθεσε τα θεμέλια της κοινοτικής αρχιτεκτονικής, με τη 

δημιουργία ενός εκτελεστικού οργάνου, της αποκαλούμενης «Ανώτατης Αρχής», μιας 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενός Συμβουλίου Υπουργών, ενός Δικαστηρίου και 

μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 1952. Οι Συνθήκες 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή αλλιώς συνθήκες της Ρώμης, υπογράφηκαν στις 25 

Μαρτίου 1957 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958, χωρίς να έχουν χρονική 

διάρκεια, γεγονός που τους προσέδωσε σχεδόν συνταγματικό χαρακτήρα. Η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα απέβλεπε στην εγκαθίδρυση μιας κοινής αγοράς, 

θεμελιωμένης στις τέσσερις ελευθερίες, της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των 

προσώπων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα προοίμια των τριών συνθηκών 

αποκαλύπτουν την ενιαία αντίληψη που διέπει τη δημιουργία των κοινοτήτων, δηλαδή 

την πεποίθηση ότι τα κράτη της Ευρώπης πρέπει να συνεργαστούν για την 

οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος, καθώς μόνον έτσι θα είναι σε θέση να ελέγξουν το 

πεπρωμένο τους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017).  

Οι ανωτέρω συνθήκες αποτέλεσαν την απαρχή της δημιουργίας της ΕΕ για να 

λάβει τελικά τη μορφή που σήμερα γνωρίζουμε μέσω διαδικασιών ώσμωσης, με τη 

διεύρυνση του αριθμού των μελών και την εξέλιξη της διαδικασίας της πολιτικής 

ολοκλήρωσης. Στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο του Μάαστριχ που διεξήχθη από 9-11/12/91 

οι δώδεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν την νέα συνθήκη, η οποία 

τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1993 και έτσι γεννήθηκε η ΕΕ, η οποία 

αποτελείται από τρεις πυλώνες, όπου ο πρώτος αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο 

δεύτερος την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας34 (ΚΕΠΠΑ) και ο τρίτος 

τη συνεργασία στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.  

2.4.2 Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ)35 

Οι στόχοι της ΚΕΠΠΑ ήταν η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών 

συμφερόντων και της ανεξαρτησίας της ΕΕ, η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση 

της διεθνούς ασφάλειας. Επιπλέον, η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, η 

ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Στο υπουργικό συμβούλιο 

της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τον Ιούνιο του 1992, τα κράτη – μέλη δήλωσαν 

ότι είναι έτοιμα να διαθέσουν στη ΔΕΕ, την ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ, στρατιωτικές 

δυνάμεις, αναλαμβάνοντας την δέσμευση για εκτέλεση αποστολών τύπου Petersberg, 

                                                           

34 Common Foreign and Security Policy (CFSP)  

35 Common Security and Defense Policy (CSDP) 
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καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, 

ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές χειρισμού κρίσεων και επιβολής της ειρήνης 

(Western European Union 1992).  

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (ΣτΑ), η οποία υπογράφτηκε το 1997 και τέθηκε σε 

ισχύ τον Μάιο του 1999, προσπάθησε να βελτιώσει και να ενισχύσει τη λειτουργία της 

ΚΕΠΠΑ, στοχεύοντας σε μια πιο ευέλικτη διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων, χωρίς 

ωστόσο να θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Η ΣτΑ διευρύνει 

ελαφρώς τα πεδία στα οποία θα εφαρμόζεται η επιχειρησιακή διάσταση της ΚΕΠΠΑ, 

προβλέποντας 36 ότι, η επιχειρησιακή δράση θα αφορά «τις ανθρωπιστικές αποστολές 

και τις αποστολές διάσωσης, τις αποστολές της διατήρησης της ειρήνης, της επέμβασης 

μαχίμων δυνάμεων στη διαχείριση των κρίσεων, καθώς και την αποκατάσταση της 

ειρήνης». Επομένως, διευρύνεται ελαφρώς η προηγούμενη αναφορά στις δράσεις 

Petersberg που προβλέπονται στις διατάξεις της ΔΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο του 

Ελσίνκι (10-11 Δεκεμβρίου 1999) τα κράτη μέλη συμφώνησαν στη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ, χωρίς να πλήττεται ο ρόλος όσων συμμετέχουν 

στις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ. Για το σκοπό αυτό καθορίστηκε ο «Γενικός Στρατιωτικός 

Στόχος» (Headline Goal), ο οποίος προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση της 

εθελοντικής συνεργασίας τους σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, θα πρέπει να 

είναι σε θέση ως το 2003 να αναπτύσσουν εντός 60 ημερών και να υποστηρίζουν επί 

ένα τουλάχιστον έτος μια στρατιωτική δύναμη 60.000 ατόμων, ικανών να αναλάβουν 

την εφαρμογή αποστολών τύπου Petersberg.(Μπέλλου 2015). 

Με την επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας την 1 Δεκ 2009 οι τρεις 

πυλώνες καταργήθηκαν και δημιουργήθηκε θέση προέδρου της ΕΕ (full-time President 

of the European Council), ενός ύπατου εκπροσώπου (high reprisentative), καθώς και 

μια νέα υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European external 

action service), η οποία θα αποτελέσει ένα αυτόνομο σώμα στη δομή της ΕΕ. Έτσι στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ πλέον, οι επιχειρήσεις που έχει τη δυνατότητα να διεξάγει η Ένωση 

καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων που μπορεί να έχει στρατιωτικό ή μη 

χαρακτήρα και να στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, προστασίας αλλά και 

αυτών που συμβάλλουν στην αποτροπή των συγκρούσεων, των δράσεων που 

                                                           

36 Άρθρο Ι7 παρ.2 της ΣτΑ   
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ανοικοδομούν μια μετα-συγκρουσιακή περιοχή, τη διαχείριση των κρίσεων χωρίς να 

εξαιρείται καμία δράση από τις εν δυνάμει αποστολές. Όλες οι αποστολές αυτές 

μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη 

στήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους 

(Μπέλλου 2015). 

Από τη συνθήκη της Λισσαβόνας και ύστερα, η ΕΕ έχει αναπροσαρμόσει 

αρκετές φορές τις διαδικασίες και τους στόχους της, με στόχο να είναι σε θέση να 

προλαβαίνει τις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται στο ευρύτερο περιβάλλον 

ασφαλείας. Έχει καθορίσει σειρά στρατηγικών στόχων με τελευταίο θεσμικό κείμενο 

την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας37, 

ενώ στο πλαίσιο των δράσεων για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια έχει 

συμμετάσχει και συμμετέχει38 ακόμα σε αριθμό στρατιωτικών και πολιτικών 

αποστολών ανά την υφήλιο με συμμετοχή της χώρας μας σε πολλές εξ αυτών.  Η 

σημαντικότερη συνεισφορά της χώρας μας σε ειρηνευτική επιχείρηση στο πλαίσιο της 

ΕΕ, ήταν η διάθεση39 του Ελληνικού στρατηγείου επιχειρήσεων της ΕΕ (EL EU OHQ), 

το οποίο εδρεύει στη Λάρισα, από το Φεβρουάριο του 2014 έως το Μάρτιο του 201540, 

για τη σχεδίαση και τη διεύθυνση της επιχείρησης της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία (EUFOR RCA) κατόπιν της 2134/2014 απόφασης του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μέσω της οποίας εξουσιοδοτήθηκε η ΕΕ να 

εκτελέσει Στρατιωτική επιχείρηση. 

 

 

 

                                                           

37 Βλέπε «A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy», Ιούνιος 
2016 

38 Για τις εν εξελίξει και περατωθείσες αποστολές της ΕΕ βλέπε 
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian 
missions-and-operations_en 

39 COUNCIL DECISION 2014/73/CFSP of 10 February 2014 

40 COUNCIL DECISION 2014/775/CFSP of 7 November 2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 

  πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Η Ελλάδα ακολουθώντας τους 

  γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, επιδιώκει την 

  εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των 

  φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών».  

       ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, Άρθρο 2 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Ορισμός 

Με τον όρο ειρηνευτικές επιχειρήσεις, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων που δημιουργούν ή στηρίζουν προϋποθέσεις διατηρήσεως της 

ειρήνης σε μια ενδοκρατική ή διακρατική σύγκρουση (intra-state or inter- state conflict). 

Είναι σύνθετες και πολυλειτουργικές επιχειρήσεις, στις οποίες δύναται να 

συμμετάσχουν διπλωματικές αντιπροσωπείες, στρατιωτικές δυνάμεις και άλλες 

οργανώσεις όπως ανθρωπιστικές, κυβερνητικές και μη και οι οποίες διεξάγονται 

αμερόληπτα για να υποστηρίξουν ένα διεθνή οργανισμό όπως είναι ο ΟΗΕ (Joint Pub 

3-07.3 1999). Το αμερικανικό δόγμα ειρηνευτικών επιχειρήσεων είναι σύμφωνο με το 

δόγμα πολλών εθνών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό αλλά περιορισμένο ρόλο των 

στρατιωτικών δυνάμεων στην αποκατάσταση και εγκαθίδρυση της ειρήνης στον 

σημερινό ταραχώδη κόσμο. Η ειρήνη είναι καταρχάς το προϊόν της βούλησης των 

αντιμαχομένων μερών σε μια σύγκρουση, παρά η λύση που προέρχεται από τη διεθνή 

επέμβαση. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις, αλλά η κάθε μία 

έχει τα δικά της μοναδικά πολιτικά, διπλωματικά, γεωγραφικά, οικονομικά και 

στρατιωτικά χαρακτηριστικά.  

Ο ορισμός που παρέχεται από τον ΟΗΕ, τις ορίζει ως οι επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνονται από τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να διατηρηθεί ή να 

αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή της σύγκρουσης. Είναι 
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εθελοντικές επιχειρήσεις, βασίζονται στη συναίνεση και τη συνεργασία και αν και 

χρησιμοποιούν στρατιωτικό προσωπικό, επιτυγχάνουν τους αντικειμενικούς τους 

σκοπούς όχι απαραίτητα με τη δύναμη των όπλων (N.D White 1997, 207). Το ΝΑΤΟ 

τις ορίζει ως τις προσπάθειες που διεξάγονται με αμεροληψία για την αποκατάσταση 

ή τη διατήρηση της ειρήνης και μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόληψη των 

συγκρούσεων, την ειρήνευση, την επιβολή της ειρήνης, τη διατήρηση της ειρήνης και 

την οικοδόμησή της. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) μπορεί να αποφασίσει να 

παρέμβει σε κρίσεις πέραν των συνόρων της συμμαχίας, ώστε να συμβάλει η τελευταία 

στην ενίσχυση, διατήρηση ή αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας, 

αμερόληπτα και χωρίς καθορισμένο αντίπαλο, ενώ η απόφαση για τη χρήση δυνάμεων 

είναι πιθανό να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης απόκρισης προς την πλευρά της 

διεθνούς κοινότητας που θα περιλαμβάνει κυβερνητικές και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (AJP-3.4.1 2014).  

Ο τελευταίος ορισμός, γεννά εύλογα ερωτηματικά για το πεδίο δράσης της 

συμμαχίας και τη διεθνή νομιμότητα για επέμβαση, όπως αυτή ορίζεται τόσο από τον 

καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ όσο και από το διεθνές δίκαιο, πτυχές οι οποίες θα 

αναλυθούν εντός του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Την έννοια διατήρησης της ειρήνης 

προσπάθησε να ορίσει το 1992, ο τότε Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 

Μπούτρος-Γκάλι, στην Ατζέντα για την Ειρήνη ως «... την ανάπτυξη της παρουσίας των 

Ηνωμένων Εθνών με τη συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων μερών, που συνήθως 

περιλαμβάνουν στρατιωτικό ή και αστυνομικό προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και 

συχνά πολίτες. Η διατήρηση της ειρήνης είναι μια τεχνική που επεκτείνει τις δυνατότητες 

τόσο για την πρόληψη των συγκρούσεων όσο και για την ίδια την ειρήνη» (Higgins 

2003, 4)41. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι δε συναντάται ένας αδιαμφισβήτητος και κοινά 

αποδεκτός ορισμός για την έννοια της διατήρησης της ειρήνης και κατ’ επέκταση των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ενώ συχνά χρησιμοποιείται κατά το δοκούν προς 

εκπλήρωση των συμφερόντων των εμπλεκομένων αλλά και της νομιμοποίησης της 

εμπλοκής τους στις διεθνείς κρίσεις. 

 

                                                           

41 Διαθέσιμο στο  http://doras.dcu.ie/2267/1/jha_april_2003.pdf 
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3.1.2 Η Έννοια της Επέμβασης 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 242 του καταστατικού χάρτη του 

ΟΗΕ, διατυπώνεται η γενική αρχή της μη επέμβασης ως έννοιας αυτόνομης από τη μη 

χρήση βίας, χωρίς ωστόσο αυτή να γίνεται αποκαλυπτική σχετικά με τον προσδιορισμό 

του περιεχομένου της επέμβασης. Ενώ λοιπόν ο χάρτης απαγορεύει στα ηνωμένα 

έθνη την παρέμβαση σε θέματα εσωτερικής δικαιοδοσίας μεταξύ των κρατών, δε 

δύναται να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της «επέμβασης», αλλά εμμέσως να τη 

συνδέσει με τον εξαναγκασμό, αφού παραπέμπει στα μέτρα που προβλέπονται από 

το κεφάλαιο VII (Τσιτσελίκης 2001, 28). 

Επέμβαση λοιπόν, μπορεί να οριστεί «η παρεμβολή εξωτερικών στρατιωτικών 

δυνάμεων, μέσα σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές πιθανούς έκρηξης εχθροπραξιών, με 

σκοπό την πρόληψη εξάπλωσης αυτών ή την επίλυση της διαφοράς υπέρ μίας 

πλευράς, με σκοπό να γίνει εκμετάλλευση της περίστασης προκειμένου να αποκτηθεί 

από τον επεμβαίνοντα ή τους επεμβαίνοντες, έδαφος ή η δυνατότητα επιρροής στην εν 

λόγω περιοχή» (Luttwak Edward/Koehl Stuart L. 1998, 309). Ανάλογα η στρατιωτική 

επέμβαση συνήθως νοείται ως η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε μία χώρα 

χωρίς τη συγκατάθεση της τελευταίας, με σκοπό την αλλαγή του πολιτικού συστήματος 

χωρίς να έχει κηρυχθεί πόλεμος εναντίον της (Lang Jr. Anthony F 2002, 3). 

Η ανθρωπιστική επέμβαση δίνει έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των 

πολιτών τα οποία καταπατούνται, καθώς αποτελεί: «αναλογική υπερ-συνοριακή 

παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης βίας, η οποία παρέχεται στους 

υπηκόους ενός άλλου κράτους, οι οποίοι στερούνται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και 

λογικά θα ήταν πρόθυμοι να εξεγερθούν εναντίον της καταπιεστικής τους κυβέρνησης» 

(Μόσιος 2012, 15-16). Να τονιστεί εδώ ότι, οι απεχθείς πράξεις της κυβέρνησης, η 

οποία καταπατά τα δικαιώματα των πολιτών της, αποτελούν τη δικαιολογία που 

                                                           

42 Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο, καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα 
Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για 
ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7. 
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εδράζεται το δικαίωμα της επέμβασης από τρίτους, ώστε η κατάσταση να τεθεί σε 

διεθνή έλεγχο (Δημήτριος Λιακόπουλος 2001, 16).  

Η έννοια της επέμβασης λοιπόν προσδιορίζεται από την αναγκαιότητα της 

ανακούφισης των πολιτών ενός κράτους, όταν διακυβεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 

τους, όπως η αρχή της δημοκρατίας, αλλά επεκτείνεται και στην λήψη μέτρων 

αποφυγής της εξάπλωσης του φαινομένου πέρα από τα κρατικά σύνορα, που μπορεί 

να αποτελέσει αιτία μίας γενικευμένης σύρραξης, κατ’ επέκταση απειλή για τη διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια. Έτσι σύμφωνα με την έκφραση του N. White, όταν το συμβούλιο 

ασφαλείας κρίνει ότι ένα ζήτημα αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη, αυτόματα 

αποξενώνεται από το «βασίλειο της εθνικής δικαιοδοσίας και τοποθετείται στη διεθνή 

σφαίρα» (Τσιτσελίκης 2001, 34). 

3.2  ΤΥΠΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του ΝΑΤΟ 

(επιχειρήσεις άρθρου 543 ή επιχειρήσεις εκτός44 άρθρου 5), της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ ή του επικεφαλής κράτους, σε περίπτωση συνασπισμού κρατών. 

Περαιτέρω διάκριση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων μπορεί να γίνει με βάση το 

σκοπό, το έργο ή τον τύπο της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι Πολυεθνικές - 

Διασυμμαχικές επιχειρήσεις διακρίνονται - εκτός των επιχειρήσεων συλλογικής Άμυνας 

                                                           
43 Αντιμετώπιση εξωτερικής απειλής κράτους – μέλους της συμμαχίας 
44 Αντιμετώπιση κρίσεων 
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(ΝΑΤΟ, άρθρου 5) - σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης και σε Λοιπές 

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.  

3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΕΥΕ) 

3.3.1 Ορισμός 

Οι ΕΥΕ είναι πολυσύνθετες επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές 

δυνάμεις, καθώς επίσης διπλωματικές αντιπροσωπείες και ανθρωπιστικές 

οργανώσεις. Σκοπός τους είναι να επιτύχουν τους ανθρωπιστικούς στόχους ή μια 

μακροπρόθεσμη πολιτική διευθέτηση και διεξάγονται πιο διευρυμένα για την 

υποστήριξη μιας εντολής των ΗΕ ή του ΟΑΣΕ.  

3.3.2 Κατηγορίες – Είδη – Αρχές 

 Οι ΕΥΕ περιλαμβάνουν διπλωματικές και στρατιωτικές δραστηριότητες 

(ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 2015). 

 Οι διπλωματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

� Την προληπτική Διπλωματία (Preventive Diplomacy). 

� Την εγκαθίδρυση ειρήνης (Peace Making) 

Οι επιχειρήσεις Εγκαθίδρυσης της Ειρήνης αναλαμβάνονται μετά από την 

έναρξη μιας σύγκρουσης, στοχεύοντας στην επίτευξη εκεχειρίας ή ειρηνικής 

διευθέτησης. Μπορούν να περιλάβουν τη μεσολάβηση, συμβιβασμό, διπλωματική 

πίεση, απομόνωση και κυρώσεις. Παρ’ ότι η εγκαθίδρυση της ειρήνης 

πραγματοποιείται με διπλωματικά μέσα, είναι δυνατή η στρατιωτική υποστήριξη είτε 

εμμέσως (εργασίες επιτελείου κλπ.) είτε άμεσα με εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων. 

 Οι στρατιωτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

� Αποτροπή (πρόληψη) συγκρούσεως (Conflict Prevention) 

Οι δραστηριότητες αποτροπής της σύγκρουσης διεξάγονται στο πλαίσιο του 

Κεφαλαίου VI του Χάρτη των ΗΕ. Κυμαίνονται από διπλωματικές πρωτοβουλίες μέχρι 

προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων που προορίζονται να αποτρέψουν τις διαμάχες από 

την κλιμάκωση ένοπλων συγκρούσεων ή από την εξάπλωσή τους. Μπορεί επίσης να 
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περιλάβει αποστολές διαβουλεύσεων, προειδοποιήσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων. 

Η προληπτική ανάπτυξη συνίσταται στην ανάπτυξη δυνάμεων οι οποίες θα διαθέτουν 

επαρκείς δυνατότητες, ώστε να αποτρέπουν μια σύγκρουση. 

� Διατήρηση της ειρήνης (Peace keeping) 

Οι επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης αναλαμβάνονται γενικά στο 

πλαίσιο του Κεφαλαίου VIΙ του Χάρτη των ΗΕ, με τη συγκατάθεση όλων των 

σημαντικότερων εμπλεκομένων σε μια σύγκρουση, με σκοπό να εποπτεύουν και να 

διευκολύνουν την εφαρμογή μιας Συμφωνίας Ειρήνης. 

� Οικοδόμηση της ειρήνης (Peace building) 

Οι Επιχειρήσεις Οικοδόμησης της Ειρήνης καλύπτουν τις ενέργειες, οι 

οποίες υποστηρίζουν πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, και στρατιωτικά μέτρα και 

δομές, στοχεύοντας στην ενίσχυση και σταθεροποίηση των πολιτικών διευθετήσεων, 

προκειμένου να αποκατασταθούν οι αιτίες των συγκρούσεων. Αυτό περιλαμβάνει 

μηχανισμούς που προσδιορίζουν και υποστηρίζουν τις δομές, που τείνουν να 

παγιώσουν την ειρήνη, να προωθήσουν μια αίσθηση εμπιστοσύνης και ευημερίας και 

να υποστηρίζουν την οικονομική ανοικοδόμηση. 

� Επιβολή της ειρήνης (Peace Enforcement) 

         Οι επιχειρήσεις Επιβολής της Ειρήνης είναι καταναγκαστικής φύσης και 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗΕ, όταν η 

συγκατάθεση οποιουδήποτε από τους βασικούς εμπλεκόμενους στη σύγκρουση είναι 

αβέβαιη. Σκοπός τους είναι να διατηρήσουν και να επανεγκαθιδρύσουν την ειρήνη ή 

να επιβάλουν τους όρους που προσδιορίζονται στην εντολή για την επιβολή της 

ειρήνης.  

Η ιδιαίτερη φύση των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ) και των 

λοιπών Πολυεθνικών Επιχειρήσεων απαιτεί τη θεώρηση αρχών, στις οποίες απαιτείται 

να δίνεται συγκεκριμένη και ακριβής ερμηνεία, καθώς και ιδιαίτερη έμφαση. Αυτές οι 

αρχές πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς και των ιστορικών 

συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί από την επιτυχή εφαρμογή τους. Οι επιπρόσθετες 

αυτές αρχές οι οποίες τις διαφοροποιούν από τις λοιπές επιχειρήσεις που 
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αναλαμβάνονται από τις ένοπλες δυνάμεις είναι η Αμεροληψία, η Συναίνεση, η 

Διαφάνεια των επιχειρήσεων και η Νομιμότητα (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 2015). 

� Αμεροληψία 

Η διεξαγωγή μιας πολυεθνικής επιχείρησης πρέπει να είναι πάντοτε 

αμερόληπτη, δίκαιη και χωρίς προκατάληψη. Ακόμη και σε περίπτωση χρήσης βίας 

εναντίον κάποιου από τους αντιμαχόμενους, αυτό πρέπει να προκύπτει από την 

εντολή (mandate)  και όχι από πιθανή υποστήριξη προς την άλλη πλευρά. Σε 

περίπτωση αμφισβήτησης της αμεροληψίας της δύναμης, δημιουργείται αρνητικός 

αντίκτυπος καθόσον η επιχείρηση θα απωλέσει τον ειρηνευτικό χαρακτήρα της και θα 

μεταμορφωθεί σε μια ένοπλη σύγκρουση.  

� Συναίνεση 

Η συναίνεση σε πολιτικό επίπεδο και στη βάση του τερματισμού της κρίσης 

ή των συγκρούσεων μπορεί να έχει επιτευχθεί, αλλά να μην ισχύει το ίδιο για τους 

λοιπούς δρώντες στην περιοχή των επιχειρήσεων, καθιστώντας την επιτυχία της 

αποστολής αβέβαιη. Η μη ύπαρξη ή απώλεια της συναίνεσης μπορεί να οδηγήσουν 

σε κλιμάκωση της βίας, σε σθεναρή αντίσταση και αρνητική στάση κατά της 

πολυεθνικής δύναμης, αποτρέποντας την τελευταία από την εκπλήρωση του έργου 

της. Για να επιτευχθεί όμως η συναίνεση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκ των 

προτέρων διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τόσο την αναγκαιότητα της 

αποστολής όσο και την αποδοχή της από το φιλοξενούν έθνος.  

� Διαφάνεια των Επιχειρήσεων 

Η αποστολή της δύναμης πρέπει να είναι κατανοητή από όλες τις πλευρές, 

οι οποίες πρέπει να γνωρίζουν τι απαιτεί η εντολή από αυτές και ποιες θα είναι οι 

συνέπειες της μη συμμόρφωσης. Η διαφάνεια των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί 

γενικό κανόνα αλλά παράλληλα δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο οι απαιτήσεις 

ασφάλειας της αποστολής και του προσωπικού της, ενώ οι ανάγκες προστασίας της 

δύναμης μπορεί να καθιστούν ανεφάρμοστη τη πλήρη διαφάνεια. 

� Νομιμότητα 
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Η νομική υπόσταση για την παρουσία μίας δύναμης του ΟΗΕ σε μία χώρα, 

απορρέει από τον καταστατικό Χάρτη, ο οποίος παρέχει τη νομική βάση, την ασυλία 

και τα προνόμια που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής. Η εξουσία για τη 

διεξαγωγή μιας πολυεθνικής επιχείρησης προέρχεται από το ΣΑ με την έκδοση της 

εντολής, η οποία όταν είναι δυνατό, πρέπει να συντάσσεται σε συνεργασία με τους 

διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς ή τα έθνη που θα συμμετάσχουν στην 

επιχείρηση. Η συνολική πολιτική καθοδήγηση ασκείται από το ΣΑ, ενώ για την 

εκτελεστική εξουσία και διοίκηση υπεύθυνος είναι ο Γενικός Γραμματέας. Τέλος, η 

διοίκηση στο θέατρο των επιχειρήσεων ανατίθεται σε κατάλληλο Διοικητή επικεφαλή 

της αποστολής (Head of Mission) (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 2015). 

3.3.3 Διεθνείς Οργανισμοί και Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης 

ΟΗΕ 

Η ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών άρχισε το 1948, όταν το 

Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε την αποστολή στρατιωτικών παρατηρητών του 

ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της αποστολής ήταν να παρακολουθήσει τη 

συμφωνία ανακωχής μεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών45. Από τότε, 70 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, από τις οποίες 

57 από το 1988 και ύστερα. Με την πάροδο των ετών, στις επιχειρήσεις αυτές έλαβε 

μέρος εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό, καθώς και 

πολίτες περισσοτέρων των 120 χωρών, ενώ περισσότερα από 3.326 μέλη των 

παραπάνω αποστολών έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπηρετούσαν υπό τη σημαία των 

Ηνωμένων Εθνών. 

Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η αντιπαλότητα των δύο υπερδυνάμεων 

επηρέασε το έργο και την αποτελεσματικότητα του Ο.Η.Ε. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε 

τον οργανισμό να σημειώσει επιτυχίες, ειδικά στις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα 

εκτός του Ψυχροπολεμικού πλαισίου (Haas 1986, 16-17). Με το πέρας του Ψυχρού 

Πολέμου, η απειλή σύρραξης μεταξύ κρατών έχει μειωθεί αισθητά σε αντιδιαστολή με 

αυτή των εθνοτικών συγκρούσεων. Έτσι η περίοδος αυτή παρουσιάζει μια θεαματική 

αύξηση των ΕΥΕ που οφείλεται στις εμφύλιες διαμάχες οι οποίες απειλούν μέσω της 

                                                           

45 United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). 
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επέκτασής τους τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, στο προσφυγικό κύμα που ακολουθεί 

κατά κανόνα τις ενδοκρατικές συγκρούσεις αλλά και αυτό που προέρχεται από τη 

φτώχεια, την τρομοκρατία και τις φυσικές καταστροφές. Η αύξηση των ΕΥΕ οφείλεται 

επίσης και στη «χαλάρωση» των αντεγκλήσεων μεταξύ των 5 μονίμων μελών του ΣΑ 

του ΟΗΕ. Από το 1989 μέχρι το 2001 έλαβαν χώρα πάνω από 60 ένοπλες 

συγκρούσεις που δημιούργησαν πάνω από 17 εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ 

προξένησαν και εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους (Ντινόπουλος 2010, 58-59).  

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών έχει μεταβιβάσει την πρωταρχική ευθύνη για 

τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στο ΣΑ. Για την εκπλήρωση αυτής 

της συνθήκης, το τελευταίο μπορεί να υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ειρηνευτικής επιχείρησης. Η νομική βάση 

εδράζεται στα κεφάλαια VI (ειρηνική διευθέτηση διαφορών), VII (εξαναγκαστικά μέτρα 

στο πλαίσιο απειλής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας) και VIII (συμμετοχή των 

περιφερειακών οργανισμών) του χάρτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ενέργειες 

και δράσεις είναι συμβατές με τους σκοπούς και τις αρχές των ΗΕ που περιγράφονται 

στο Κεφάλαιο Ι του Χάρτη. Ενώ οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ συνδέονται 

παραδοσιακά με το Κεφάλαιο VI, τα τελευταία χρόνια, το ΣΑ υιοθέτησε την πρακτική 

να επικαλείται το κεφάλαιο VII του Χάρτη κατά την έγκριση για ανάπτυξη επιχειρήσεων, 

όταν ένα κράτος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η επίκληση του Κεφαλαίου VII από το ΣΑ πλέον της νομικής βάσης, μπορεί 

να θεωρηθεί ως δήλωση αποφασιστικότητας και μέσο πίεσης στους αντιμαχόμενους 

ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων (United Nations Peacekeeping Operations 

2008, 13-14). 

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Πρώτης Γενιάς 

Οι επιχειρήσεις πρώτης γενιάς διακρίνονται σε αυτές που μετέχουν στρατιωτικοί 

παρατηρητές (military observers) και σε εκείνες που αποτελούνται από στρατιωτικές 

δυνάμεις του ΟΗΕ (N.D. White 1990, 6-7). Οι παρατηρητές είναι συνήθως άοπλοι με 

κύρια αποστολή την επίβλεψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός καθώς και της 

συμπεριφοράς των εμπολέμων πλευρών, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις 

παρεμβάλλονται μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Οι παρατηρητές και οι 

στρατιωτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, ακολουθώντας τις αρχές των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων του οργανισμού, αναπτύσσονται με τη συναίνεση των εμπολέμων 
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μερών και στηρίζονται στη συνεργασία των τελευταίων. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν 

σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι εξουσιοδοτημένες στη χρήση βίας εκτός της 

περίπτωσης της αυτοάμυνας. Η πρώτη Ειρηνευτική Επιχείρηση των Ηνωμένων 

Εθνών46, συγκέντρωνε τα ανωτέρω βασικά χαρακτηριστικά και αποτέλεσε 

προηγούμενο για όλες τις μετέπειτα47 αποστολές αυτού του τύπου (Σολκίδης 2013, 

183). 

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Δεύτερης Γενιάς 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οι Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των Ηνωμένων 

Εθνών αλλάζουν μορφή, με κύρια χαρακτηριστικά τον πολλαπλασιασμό τους και τη 

διευρυμένη εντολή. Δημιουργούνται επίσης νέου τύπου αποστολές όπως διανομή 

ανθρωπιστικής βοήθειας, παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών και συνεισφορά στη 

διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης εντός των περιοχών των κρίσεων. Στις 

επιχειρήσεις αυτές πρωτεύον στόχος είναι η δημιουργία πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών υποδομών, εντός των κρατικών δομών των εμπολέμων, με στήριξη αυτών 

και δημιουργία σταθερών κυβερνήσεων και δομών, ώστε να αποτραπεί τυχόν 

επανέναρξη των συγκρούσεων. Έτσι, οι κυανόκρανοι πλέον ανέλαβαν την παροχή 

συνδρομής στην αναμόρφωση του πολιτικού και του δικαστικού τομέα, την εκπαίδευση 

αστυνομικών δυνάμεων, τον αφοπλισμό μαχητών και την επιστροφή και 

επανεγκατάσταση των προσφύγων στις εστίες τους. Νέοι τύποι συγκρούσεων 

αναδύονται με κύριο χαρακτηριστικό τις εθνοτικές και φυλετικές συρράξεις εντός των 

κρατών. Το 1992 ο πρώην γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι αναφέρει 

χαρακτηριστικά «Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή παγκόσμιας μετάβασης που 

χαρακτηρίζεται από μοναδικά αντιφατικές τάσεις. Οι περιφερειακές ενώσεις κρατών 

αναπτύσσουν τρόπους για να εμβαθύνουν τη συνεργασία.... τα εθνικά σύνορα είναι 

θολά λόγω της εξέλιξης των επικοινωνιών, το παγκόσμιο εμπόριο και τις αποφάσεις 

των κρατών να παράξουν μέρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους σε ευρύτερες 

κοινές πολιτικές ενώσεις. Ταυτόχρονα, όμως, αναδύονται έντονα νέες εκφάνσεις 

εθνικισμού και η συνοχή των κρατών απειλείται από βίαιες εθνοτικές, θρησκευτικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές ή γλωσσικές συγκρούσεις. Η κοινωνική ειρήνη αμφισβητείται 

                                                           

46 UNEF I. Αναπτύχθηκε το 1956 για την κρίση του Σουέζ 

47 Ακολούθησαν η ΟΝUC στο Κονγκό και η UNFICYP στην Κύπρο. 
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λόγω των διακρίσεων, από τρομοκρατικές ενέργειες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν 

τη δημοκρατία» (An Agenda for Peace 1992).  

Οι νέες μορφές συγκρούσεων είναι ιδιαιτέρως σκληρές και αιματηρές οι οποίες 

ορισμένες φορές παρουσιάζουν στοιχεία εθνοκάθαρσης (πρώην Γιουγκοσλαβία, Αϊτή, 

Λιβερία), ή ακόμα καταλήγουν και σε γενοκτονία (Ρουάντα). Σύμφωνα με την 

παράγραφο 7 του άρθρου 2 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, δεν νομιμοποιείται η 

επέμβαση και η αποστολή ειρηνευτικών επιχειρήσεων, καθόσον εξ ορισμού οι 

ενδοκρατικές συγκρούσεις εμπίπτουν στην εσωτερική δικαιοδοσία των κρατών. Λόγω 

όμως των διαρκών αναταραχών με την συνεχόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, το ΣΑ επαναπροσδιόρισε την έννοια της «απειλής» για την παγκόσμια 

ειρήνη και ασφάλεια, άλλοτε εξουσιοδοτώντας και άλλοτε απλά αδρανώντας, ώστε να 

επιβληθούν οι κυρώσεις του κεφαλαίου VII. Έτσι η πλέον συνήθης αφορμή, από το 

1990 και μετά, για τον προσδιορισμό της απειλής για την ειρήνη προέρχεται από 

εμφύλιες συγκρούσεις, ενώ η αιτιολογία της εμπλοκής των ΗΕ ή άλλων περιφερειακών 

οργανισμών κατά βάση στηρίζεται στην επίκληση της παραβίασης του ανθρωπιστικού 

δικαίου ή στη μαζική παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αφού οι 

ενδοκρατικές συγκρούσεις δεν αποτελούν ρυθμιστικό αντικείμενο του διεθνούς δικαίου 

(Τσιτσελίκης 2001, 238-239).  

Οι επιχειρήσεις αυτές, φανέρωσαν ότι η πρόθεση της διεθνούς κοινότητας να 

αποτρέψει μια καταστροφή, εκδηλώνεται συνήθως όταν στενοί λόγοι εθνικού 

συμφέροντος το επιβάλλουν, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γενοκτονία στη 

Ρουάντα από τη σύγκρουση μεταξύ των εθνοτικών ομάδων των Τούτσι και Χούτου. Η 

ολιγωρία του ΟΗΕ να αντιδράσει εγκαίρως είναι χαρακτηριστική48, καθόσον η 

συγκροτηθείσα αποστολή (UNIMIR) αποδείχτηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει τις σφαγές, 

αφού και η ίδια η εντολή που έλαβε την εξουσιοδοτούσε για παροχή βοήθειας στα 

θύματα και όχι για επέμβαση ώστε να σταματήσει τα εγκλήματα (Τσιτσελίκης 2001, 

262), ενώ καθαρά λόγοι εθνικού συμφέροντος οδήγησαν τη Γαλλία να επέμβει 

μονομερώς. 

                                                           

48 Με την απόφαση 918 (1994), το ΣΑ αποφάσισε στην αποστολή στρατιωτικής δύναμης στη 
Ρουάντα (UNAMIR) σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του χάρτη, αναγνωρίζοντας μάλιστα στη δύναμη το 
δικαίωμα εμπλοκής σε στρατιωτικού χαρακτήρα αμυντικές ενέργειες εναντίον όσων απειλούν το έργο 
της, ξεπερνώντας τις συνήθεις αρμοδιότητες που παρέχονταν σε τέτοιου είδος αποστολές.  
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Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις δεύτερης 

γενιάς είναι ότι η νομική βάση για τη σύστασή τους αντλείται από το Κεφάλαιο VII του 

Χάρτη, εξουσιοδοτώντας τη δύναμη να αναπτυχθεί στο έδαφος μιας χώρας ακόμα και 

χωρίς τη συγκατάθεσή της και επιπλέον επιτρέποντας τη χρήση βίας για την επιβολή 

της ειρήνης. Έτσι εφαρμόζοντας την πρακτική αυτή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990, για την επιβολή μέτρων εξαναγκασμού στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII, επελέγη 

η μονομερής επέμβαση μεμονωμένων κρατών ή συνασπισμών με ή χωρίς τη βοήθεια 

περιφερειακών οργανισμών και μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας (το τελευταίο δεν ίσχυσε, βεβαίως, στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου) 

(Σολκίδης 2013). 

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Τρίτης  Γενιάς 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους των επιχειρήσεων αποτελεί ο σύνθετος 

ρόλος που αναλαμβάνει η ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ, καθόσον το έργο και η 

αποστολή της δεν περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένο τομέα στο πλαίσιο διατήρησης, 

οικοδόμησης και επιβολής της ειρήνης, αλλά καλείται να αναλάβει ουσιαστικά το ρόλο 

του διαχειριστή, ασκώντας επί της ουσίας κυριαρχικά δικαιώματα με τον πλήρη έλεγχο 

ολόκληρης της περιοχής (Bruno 2002, 683).  Οι επιχειρήσεις UNMIK49 και UNTAET50 

αποτελούν τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη.  

Το Capstone Doctrine 

Τα όρια μεταξύ της πρόληψης των συγκρούσεων (conflict prevention), 

εγκαθίδρυσης της ειρήνης (peacemaking), διατήρησης της ειρήνης (peacekeeping), 

                                                           

49 United Nations Interim Administration Mission in Kossovo. Αρχικά, το ΣΑ, με το ψήφισμά του 
1244(1999), εξουσιοδότησε  την προσωρινή αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο 
(UNMIK) - προκειμένου να παρασχεθεί προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με την οποία 
ο λαός του Κοσσυφοπεδίου θα μπορούσε να απολαύσει ουσιαστική αυτονομία. Το καθήκον της ήταν 
πρωτοφανές όσον αφορά την πολυπλοκότητα και την εμβέλεια. Το Συμβούλιο ανέθεσε στην UNMIK την 
εξουσία επί του εδάφους και του λαού του Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
νομοθετικών και εκτελεστικών εξουσιών και της διοίκησης της δικαστικής εξουσίας. 
(https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmik)  

50 United Nations Transitional Administration in East Timor. Σύμφωνα με το ψήφισμα 1272 
(1999) του ΣΑ, η UNTAET είχε τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση του Ανατολικού Τιμόρ και 
εξουσιοδοτήθηκε να ασκεί όλες τις νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
απονομής της δικαιοσύνης. (https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/etimor/UntaetM.htm) 
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οικοδόμησης της ειρήνης (peacemaking) και επιβολής της ειρήνης (peace 

enforcement), έχουν γίνει όλο και πιο δυσδιάκριτα όπως απεικονίζεται και στο σχήμα1.  

 

 

 

Σχήμα 1: Capstone Doctrine 

 

Σε αυτό απεικονίζονται οι δράσεις που αναλαμβάνονται κατά την ίδρυση μιας 

ειρηνευτικής αποστολής των ΗΕ. Σε πολιτικό – στρατηγικό επίπεδο, παρατηρώντας 

την κατακόρυφη πορεία του σχήματος διαπιστώνουμε την εξέλιξη των φάσεων μεταξύ 

της κατάστασης ειρήνης, όπου προέχει η διατήρησή της με την αποστολή πρόληψης 

της ενδεχόμενης σύγκρουσης, κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί σε εμπόλεμη και 

τελικά να καταλήξει στον τερματισμό της, με επιθυμητή τελική κατάσταση την επίτευξη 

μιας βιώσιμης ειρήνης (sustainable peace). Η διάκριση μεταξύ της οικοδόμησης και 

της επιβολής της ειρήνης, ορισμένες φορές είναι «θολή» αν και υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο. Ενώ η διατήρηση της ειρήνης εμπεριέχει τη χρήση βίας σε 

τακτικό επίπεδο με τη συγκατάθεση του φιλοξενούντος έθνους ή των κυριότερων 

μερών της σύγκρουσης, η επιβολή της ειρήνης μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση βίας 

σε στρατηγικό ή διεθνές επίπεδο, κάτι που ρητά απαγορεύεται από το άρθρο 2 του 

Χάρτη των ΗΕ, με εξαίρεση την ύπαρξη εξουσιοδότησης από το ΣΑ.  

 Επίσης τα επιμέρους στάδια και αποστολές, σπάνια επιφέρουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα όταν εκτελούνται ανεξάρτητα και μεμονωμένα, καθόσον η εμπειρία από 

τις ειρηνευτικές αποστολές έχει αποδείξει ότι θα πρέπει να θεωρούνται ως αμοιβαία 
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ενισχυτικά και να αλληλοκαλύπτονται, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος, προσβάλλοντας τις ρίζες των συγκρούσεων, 

μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο επανεμφάνισής των. Ωστόσο, η ικανότητα της διεθνούς 

κοινότητας να συνδυάζει αυτές τις δραστηριότητες παραμένει περιορισμένη και αυτό 

σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε ανεπιτυχείς προσπάθειες επίλυσης 

διαφορών (United Nations Peacekeeping Operations 2008, 19). 

Σήμερα ο ΟΗΕ έχει αναπτυγμένες51 επί του εδάφους 15 ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, οι οποίες απασχολούν 92.506 άτομα από 125 χώρες, 

μεταξύ των οποίων οι 4075 είναι γυναικείο προσωπικό, ενώ από το 1948 έως τώρα 

έχει συνολικά αναπτύξει 70 αποστολές. 

ΝΑΤΟ 

Ο ΟΗΕ έχοντας δυσκολίες στη συγκρότηση ειρηνευτικών αποστολών λόγω 

έλλειψης των απαιτούμενων μέσων καθώς και ομοφωνίας, έχει κατά καιρούς 

απευθυνθεί στους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς – επιφορτισμένους με την ειρήνη 

και ασφάλεια – κυρίως στο ΝΑΤΟ, παρέχοντας την απαιτούμενη εξουσιοδότηση του 

ΣΑ. Από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949, ένας από τους θεμελιώδεις ρόλους του ήταν 

να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο κατά της στρατιωτικής επιθετικότητας. 

Έτσι καθ’ 'όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι δυνάμεις του δεν συμμετείχαν σε 

καμία ειρηνευτική επιχείρηση, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και με τις μεγάλες 

αλλαγές που σημειώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, η συμμαχία βρέθηκε 

αντιμέτωπη με νέες απειλές και από αποκλειστικά αμυντική για σχεδόν μισό αιώνα, 

άρχισε να αναλαμβάνει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη διεθνή κοινότητα. Πριν από 

την πρώτη μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης κρίσεων στα Βαλκάνια, το ΝΑΤΟ 

                                                           

51 MINUJUSTH Haiti, MINURSO Western Sahara, MINUSCA Central African Republic, 
MINUSMA Mali, MONUSCO  D.R. of the Congo, UNAMID Darfur, UNDOF Golan, UNFICYP Cyprus, 
UNIFIL Lebanon, UNISFA Abyei, UNMIK Kosovo, UNMIL Liberia, UNMISS South Sudan, UNMOGIP 
India and Pakistan, UNTSO Middle East 
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διεξήγαγε αρκετές στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως οι  Anchor Guard52 , Ace Guard53, 

Allied Goodwill I & II54 και Agile Genie55. Εκκινώντας από την κρίση στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, το ΝΑΤΟ συνεργαζόμενο με τον ΟΗΕ, άρχισε να συμμετέχει στις 

δημιουργηθείσες  ειρηνευτικές αποστολές, εκδίδοντας μάλιστα και δικό του δόγμα 

επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης.  

Έτσι σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η στήριξη της ειρήνης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τόσο της διακρατικής όσο και της ενδοκρατικής 

σύγκρουσης, με την τελευταία να είναι περισσότερο ορατή σήμερα, δημιουργώντας 

επιπρόσθετες ευθύνες όσον αφορά τη στρατιωτική κινητοποίηση για την υποστήριξη 

της ειρήνης, αφού κατά την αντιμετώπιση μιας διεθνούς κρίσης, τόσο οι πολιτικές όσο 

και οι στρατιωτικές παρεμβάσεις απαιτείται να αναπτυχθούν και να δράσουν από 

κοινού. Συνεπώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να δραστηριοποιηθούν σε ένα 

φάσμα προσπαθειών που αποσκοπεί: 

�  Στην αποτροπή των συγκρούσεων. 

� Την αποκατάσταση της ειρήνης και της τάξης μεταξύ των αντιπάλων 

μερών σε μία σύγκρουση. 

� Την εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός και την αποκατάσταση της 

ειρήνης μετά τη σύγκρουση. 

� Τη διατήρηση της ειρήνης κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας. 

                                                           

52 10 Αυγούστου 1990 – 9 Μαρτίου 1991: Με συμμετοχή αεροσκάφους έγκαιρης 
προειδοποίησης στην Τουρκία ώστε να παρέχει κάλυψη στη νοτιοανατολική Τουρκία σε περίπτωση 
επίθεσης του Ιράκ κατά την πρώτη κρίση στον Κόλπο. 

53 3 Ιανουαρίου 1991 – 8 Μαρτίου 1991 : κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας για την αντιμετώπιση 
της Ιρακινής απειλής κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου στον Κόλπο, αναπτύσσοντας  συστήματα  
αντιαεροπορικής άμυνας. 

54 4-9 Φεβρουαρίου και 27 Φεβρουαρίου - 24 Μαρτίου 1992: Με ανθρωπιστική βοήθεια και 
ιατρικούς συμβούλους στη Ρωσία και άλλα έθνη της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, μετά την 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ  

55 1-19 Μαΐου 1992: Μετά τις κυρώσεις του ΣΑ του ΟΗΕ στη Λιβύη για την παράδοση των 
υπόπτων του   βομβαρδισμού του αεροσκάφους της Pan Am στην πόλη Lockerbie της Σκωτίας το 1988, 
το ΝΑΤΟ προσέφερε αυξημένη κάλυψη με αεροσκάφη AWACS στην Κεντρική Μεσόγειο για την 
παρακολούθηση των αεροπορικών διαδρόμων προσέγγισης από τη Βόρεια Αφρική.  
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� Την παροχή βοήθειας και την επέκταση της κρατικής εξουσίας, εκεί που 

αυτή είναι αδύναμη, προς την οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου οι διαφορές στο μέλλον 

είναι λιγότερο πιθανό να κλιμακωθούν. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ειρηνευτικές αποστολές οι οποίες 

αναλαμβάνονται από το ΝΑΤΟ και με στρατιωτικά μέσα, δύνανται να καλύπτουν 

δραστηριότητες πρόληψης των συγκρούσεων (conflict prevention), εγκαθίδρυσης της 

ειρήνης (peacemaking), επιβολής της ειρήνης (peace enforcement), διατήρησης της 

ειρήνης (peacekeeping) και οικοδόμησης της ειρήνης (peacebuilding), κατά το 

κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ (AJP-3.4.1 2014). 

Σύμφωνα με το κεφαλαίο VIII του Χάρτη, παρέχεται η δυνατότητα στα ΗΕ να 

συνεργαστούν με τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς για τη διευθέτηση των 

συγκρούσεων και την εφαρμογή καταναγκαστικών μέτρων. Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ ως 

αμιγής στρατιωτικός οργανισμός, διαθέτει τα μέσα και τους πόρους για την ανάληψη 

τέτοιου είδους αποστολών, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ και σύμφωνα πάντα με τις 

αποφάσεις του ΣΑ. Επιπλέον, η συμμαχία διαθέτει υψηλά επίπεδα συνοχής και 

πολιτικής βούλησης, καθόσον αυτή κατά κανόνα επιβάλλεται από τον ισχυρό πόλο, 

δηλαδή τις Η.Π.Α, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα γρήγορη και ευέλικτη στον τομέα 

της λήψης αποφάσεων αλλά και της συγκέντρωσης των στρατιωτικών πόρων και 

δυνατοτήτων.  

Όλες οι προσπάθειες στήριξης της ειρήνης μέσω της εμπλοκής του ΝΑΤΟ 

απαιτούν νομική βάση, η οποία μπορεί να παρέχεται μέσω του ψηφίσματος του ΣΑ 

των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR) και σύμφωνα με τις προβλέψεις των κεφαλαίων VI 

και VII του χάρτη, της συγκατάθεσης του κράτους που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 

σύγκρουση ή και των δύο. Επιπλέον, ο διοικητής της ειρηνευτικής δύναμης δεσμεύεται 

περαιτέρω μέσω των θεσμικών κειμένων της συμμαχίας, τα οποία εκδίδονται για την 

επιχείρηση και εμπεριέχουν τυχόν επιπρόσθετους πολιτικούς, νομικούς και 

επιχειρησιακούς περιορισμούς, όπως είναι το σχέδιο επιχειρήσεων, οι εγκεκριμένοι 

κανόνες εμπλοκής, οι εθνικοί περιορισμοί που τυχόν θα προβάλλουν τα κράτη - μέλη 

της συμμαχίας που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση, καθώς και οι κατά τόπους 

συμφωνίες με τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη (AJP-3.4.1 2014). 
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Σήμερα το ΝΑΤΟ συμμετέχει σε 4 εν εξελίξει ειρηνευτικές επιχειρήσεις όπως 

παρακάτω: 

� Στο Αφγανιστάν, για την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών στις 

δυνάμεις ασφαλείας και στους κρατικούς θεσμούς, αποστολή που αποτελεί συνέχεια 

της επιχείρησης ISAF56. Η νομική κατοχύρωση της αποστολής βασίζεται σε επίσημη 

πρόσκληση από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τη συμφωνία για το καθεστώς των 

δυνάμεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Αφγανιστάν, η οποία διέπει την παρουσία 

συμμαχικών στρατευμάτων καθώς και από το ψήφισμα 2189/2014 του ΣΑ του ΟΗΕ. 

� Στο Κοσσυφοπέδιο, με την αποστολή  KFOR, αποτελούμενη σήμερα 

από 4.500 περίπου προσωπικό τόσο των κρατών μελών της συμμαχίας όσο και άλλων 

εταίρων. Η αρχική εγκατάσταση της δύναμης έγινε σύμφωνα με την απόφαση 

1244/1999 του ΣΑ του ΟΗΕ. Αξίζει να τονιστεί ότι στην περίπτωση του 

Κοσσυφοπεδίου, για πρώτη φορά οι διατάξεις του κεφαλαίου VII εφαρμόζονται εκ των 

υστέρων, καλύπτοντας τις επιχειρησιακές και πολιτικές επιλογές περιφερειακού 

διεθνούς οργανισμού και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ, αφού η συμμαχία αρχικά έδρασε 

μονομερώς αρχίζοντας τους βομβαρδισμούς στις 24 Μαρτίου 1999, διεκδικώντας το 

δικαίωμα στην στρατιωτική επέμβαση σε βάρος κυρίαρχου κράτους για την προστασία 

των πολιτών του, ασκώντας ένοπλη βία σε μεγάλη έκταση (Τσιτσελίκης 2001, 306). 

Μετά τη δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου τον Φεβρουάριο του 2008, το 

ΝΑΤΟ συμφώνησε ότι θα συνεχίσει να διατηρεί την παρουσία του στη βάση της 

απόφασης 1244, δημιουργώντας μία πολυεθνική δύναμη επιφορτισμένη με καθήκοντα 

ασφαλείας (ΝΑΤΟ 2016). 

� Στη Μεσόγειο θάλασσα με την επιχείρηση  εξασφάλιση της Μεσογείου. 

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, άρχισε να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της 

διεθνούς τρομοκρατίας. Τον Οκτώβριο του 2001 ξεκίνησε την επιχείρηση Active 

Endeavour57, η οποία περατώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και κατόπιν τη διαδέχτηκε 

η Sea Guardian, μια ευέλικτη ναυτική επιχείρηση ικανή να εκτελέσει το πλήρες φάσμα 

των εργασιών της ναυτικής ασφάλειας όπως καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη 

                                                           

56 International Security Assistance Force in Afghanistan 

57 Για τον εντοπισμό και την αποτροπή της τρομοκρατικής δραστηριότητας στη Μεσόγειο 
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θάλασσα και υποστήριξη στη δημιουργία ικανοτήτων, ενώ έχει τη δυνατότητα - αν 

απαιτηθεί -  να συμβάλλει στη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τη 

διεξαγωγή επιχειρήσεων απαγόρευσης και προστασίας κρίσιμης υποδομής. 

Γενικότερα, συμβάλλει στη διατήρηση ενός ασφαλούς θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ 

υποστηρίζει τις τρεις βασικές υποχρεώσεις της συμμαχίας, δηλαδή τη συλλογική 

άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων και τη συνεργατική ασφάλεια. 

� Στη υποστήριξη της Αφρικανικής ένωσης σε αποστολές υποστήριξης 

ειρήνης στην Αφρικανική ήπειρο. 

Επιπλέον, την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του 

ΝΑΤΟ για την «αεροπορική αστυνόμευση» και έλεγχο των τυχόν αεροπορικών 

παραβιάσεων από αεροσκάφη της Ρωσίας στον εναέριο χώρο κυρίως των χωρών της 

βαλτικής που δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου με ιδία μέσα, εξέλιξη η οποία 

ακολούθησε τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014, εκτελώντας 

έτσι τη συμβατική υποχρέωση της βορειοατλαντικής συμμαχίας για συλλογική άμυνα 

(ΝΑΤΟ 2016). 

3.3.4 Κριτήρια Επιτυχίας Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο τμήμα του κεφαλαίου, ο ΟΗΕ από την 

ίδρυση του έως σήμερα έχει μεταβάλει τη φύση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων με 

σκοπό αυτές να προσαρμόζονται συνεχώς στις διαμορφούμενες απαιτήσεις 

ασφαλείας και στις ανάγκες της εποχής. Έτσι από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις 

πρώτης γενιάς που αφορούσαν το διαχωρισμό αντιμαχομένων με ελαφρά οπλισμένη 

δύναμη και παρατηρητές, εξελίχτηκαν σε επιχειρήσεις που καλύπτουν ένα ευρύτερο 

φάσμα όπως της διατήρησης, επιβολής και εγκαθίδρυσης της ειρήνης και τελικά 

έφτασαν μέχρι τις επιχειρήσεις τρίτης γενιάς που αναφέρονται στη συνολική διαχείριση 

και λειτουργία ενός κράτος κάτω από την εποπτεία και με τη βοήθεια των ΗΕ. Η ίδια 

συνθήκη τυγχάνει εφαρμογής και από τις ΕΥΕ που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι 

άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί ασφαλείας και άμυνας όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Όλα 

τα ανωτέρω καθιστούν δυσδιάκριτη την παραμετροποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων 

επιτυχίας των υπόψη επιχειρήσεων που να δηλώνουν την επιτυχή ή μη εξέλιξη και 

έκβασή τους, αφού αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και αποστολών και 

εξαρτώνται από διαφορετικούς και ποικίλους παράγοντες.   



65 

 

Για την αξιολόγηση της επιτυχίας των ΕΥΕ, έχουν αρχικά καταγραφεί οι κάτωθι 

δείκτες μέτρησης της επιτυχούς εξέλιξης των επιχειρήσεων (Μαριά 2008): 

α. Επίτευξη των στόχων της Εντολής (Mandate performance). 

β. Διευκόλυνση της διαδικασίας επίλυσης της σύγκρουσης (facilitating 
conflict resolution). 

γ. Μη εξάπλωση της σύγκρουσης (conflict containment). 

δ. Συμβολή στον περιορισμό των απωλειών (limiting casualties). 

Σύμφωνα με το δόγμα ΕΥΕ του ΝΑΤΟ, η τελική επιθυμητή κατάσταση για τα 

διάφορα είδη των επιχειρήσεων ποικίλλει και είναι εξαρτώμενη από τον επιδιωκόμενο 

σκοπό της επιχείρησης. Ωστόσο, μία γενικά αποδεκτή επιθυμητή κατάσταση  

αντιπροσωπεύει μια βιώσιμη ειρήνη, που επιτρέπει την εφαρμογή μιας πολιτικής 

στρατηγικής. Για το σκέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η συνολική επιτυχία 

μπορεί να μετρηθεί με βελτιώσεις στο περιβάλλον ασφάλειας που επιτρέπουν την 

πολιτική επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο, η επιτυχία συχνά σχετίζεται με τον τρόπο 

με τον οποίο ο τοπικός πληθυσμός αντιλαμβάνεται την ασφάλειά του και επιτυγχάνει 

μια κατάσταση όπου η βία μειώνεται σε επίπεδα που μπορούν να αντιμετωπιστούν 

από τις αρχές και είναι κοινωνικά αποδεκτά στην περιοχή της κρίσης. Η επιθυμητή 

τελική κατάσταση του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς πριν ξεκινήσει η 

όποια επιχείρηση, με σκοπό την κατάλληλη χρονικά αποδέσμευση των δυνάμεων. 

Όσον αφορά τη μεταβατική ασφάλεια (Security Transition), η δημιουργία ενός 

βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος θα εξαρτηθεί τελικά από το ίδιο το κράτος. 

Χωρίς την τοπική ασφάλεια, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τα προγράμματα 

συμφιλίωσης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία 

και τη διατήρηση της ειρήνης είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικά. Μια επιτυχής 

μετάβαση στην ασφάλεια θα συμβάλει στη στήριξη των δραστηριοτήτων οικοδόμησης 

της ειρήνης σε μια κοινωνία που θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς μεγάλη διεθνή 

στρατιωτική παρουσία (AJP-3.4.1 2014). 
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3.4 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ 

3.4.1 Η Αρχή της μη Επέμβασης 

Στο άρθρο 258 παράγραφο 7 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, διατυπώνεται 

ρητά η αρχή της μη επέμβασης, η οποία προκύπτει ως απόρροια εθιμικού κανόνα του 

διεθνούς δικαίου. Στο σημείο αυτό δεν αποκρυσταλλώνεται η έννοια και η ερμηνεία της 

επέμβασης, αφήνοντας ουσιαστικά ένα ουσιώδες κενό, το οποίο διαχρονικά έχει 

καλυφθεί από διάφορες ερμηνείες, προκειμένου αυτές να αποδώσουν νομική βάση για 

επεμβάσεις κρατών και διεθνών οργανισμών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η 

έννοια της επέμβασης όμως, στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να καθοριστεί σε 

προηγούμενο τμήμα της. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2, επιχειρείται να 

δοθεί η ερμηνεία ότι η επέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα ενός κράτους επιτρέπεται, 

όταν απαιτείται η επιβολή εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το 

κεφάλαιο VII. Δηλαδή, όταν απειλείται η Ειρήνη και στοιχειοθετούνται επιθετικές 

πράξεις ενός κράτους προς ένα άλλο. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα κενό και συγκεκριμένα 

δεν έχει νομικά καθοριστεί ο ορισμός της επίθεσης, ώστε να είναι ξεκάθαρη και η 

κατάταξη μιας ενέργειας ως επιθετικής, επιτρέποντας εκ νέου την ερμηνεία κατά το 

δοκούν. Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές πότε απειλείται η ειρήνη και ασφάλεια, ώστε 

η διεθνής κοινότητα να δύναται να επεμβαίνει στο εσωτερικό ενός κράτους με σκοπό  

να επιβάλει τα εξαναγκαστικά μέτρα του κεφαλαίου VII. Παράδειγμα αποτελεί η 

μονομερής επέμβαση του ΝΑΤΟ με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο έδαφος της 

Γιουγκοσλαβίας το 1999 , αφού προηγουμένως ανακοίνωσε ότι ενεργεί στο όνομα της 

διεθνούς κοινότητας, θεωρώντας την κρίση του Κοσσυφοπεδίου ως «απειλή για την 

ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».  

                                                           

58 Στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται ότι: «Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει 
στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για 
ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο VII» 
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Γενικά η απαγόρευση της ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους 

αποτελεί την άμεση συνέπεια δύο θεμελιωδών εννοιών του διεθνούς δικαίου. Αυτή της 

κρατικής κυριαρχίας και της ισότητας μεταξύ των κρατών59 (Τσιτσελίκης 2001). 

3.4.2 Νομική Βάση Σύστασης Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων 

Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ 

ΗΠΑ και ΕΣΣΔ ήταν αδύνατο – με εξαίρεση την επέμβαση στην Κορέα – να υπάρξει 

ομοφωνία μεταξύ των 5 μόνιμων μελών του ΣΑ. Συνεπώς, δημιουργήθηκε η ανάγκη 

εξεύρεσης μιας νέας μορφής για την ίδρυση ειρηνευτικών αποστολών, ανεξάρτητης 

από ομόφωνες αποφάσεις, αλλά με έμφαση στη συγκατάθεση των κρατών μελών και 

στις συνεισφορές τους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο  τις πρώτες ΕΥΕ των ΗΕ60. 

Oι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται είτε στο Κεφάλαιο VI είτε στο Κεφάλαιο VII του 

χάρτη, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι ορισμένες εξ’ αυτών και συγκεκριμένα όσες δεν 

έχουν ως άμεσο στόχο τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης, την καταστολή επίθεσης ή την 

αποκατάσταση της ειρήνης, δεν εμπίπτουν ούτε στο Κεφάλαιο VI, αλλά ούτε και στο 

Κεφάλαιο VII, δίδοντάς τους την ονομασία «επιχειρήσεις του Κεφαλαίου VI,5» 

(Σολκίδης 2013). 

3.4.3 Νομική βάση Ελληνικής Συμμετοχής σε ΕΥΕ 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος, ακολουθώντας τους 

γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου επιδιώκει την εμπέδωση της 

ειρήνης και της δικαιοσύνης και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και 

των κρατών. Έτσι αναλαμβάνει τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το χάρτη 

των ΗΕ και από τη συμμετοχή της στους άλλους διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας που 

αναφέρονται στη λήψη συλλογικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και η χρήση 

στρατιωτικών δυνάμεων, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η λήψη 

απόφασης για τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στα πλαίσια διεθνών υποχρεώσεων 

                                                           

59 Για μια πλήρη ανάλυση της έννοιας της μη επέμβασης, βλέπε αναλυτικά στο Τσιτσελίκης 
Κωνσταντίνος, Επιβάλλοντας την Ειρήνη, η Νομιμότητα των Στρατιωτικών Επεμβάσεων και τα Όρια του 
Ανθρωπισμού, εκδόσεις Σάκκουλα, 2001 σελ 26-34 

60 Peacekeeping Operations 
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ανήκει στο ΚΥΣΕΑ61, σύμφωνα με το Ν.2292/95 όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3883/2010262.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

61 Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας 

62 Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των ΕΔ και 
άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ Α΄35/1995) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   «Η θεμελιώδης συνάφεια αυτοσυντήρησης και κοινωνίας  

   καταφαίνεται στο απλό γεγονός ότι καμιά κοινωνική τάξη  

   πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμα αν δεν είναι 

   σε θέση να εγγυηθεί τη συλλογική και ατομική ασφάλεια της  

   μεγάλης πλειοψηφίας των μελών της» (Κονδύλης 1991 σ. 87) 

 4.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι απειλές που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στο παγκόσμιο 

περιβάλλον θα είναι κατά βάση ασύμμετρες, μη συμβατικές και μη αναμενόμενες.  Οι 

κυριότερες εξ αυτών όπως αναφέρθηκαν και σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι ο 

ισλαμικός φονταμενταλισμός και εξτρεμισμός, ο οποίος κάνει συνεχώς όλο και πιο 

αισθητή την παρουσία του63, οι φυλετικές αντιπαραθέσεις κυρίως στην Αφρική, οι 

θρησκευτικές κυρίως στη μέση ανατολή μεταξύ Σουνιτών και Σιητών Μουσουλμάνων, 

η εξελιγμένη μορφή τρομοκρατίας, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών για λόγους 

εκμετάλλευσης ενεργειακού πλούτου, οι ενδοκρατικές συγκρούσεις, η διάδοση ΟΜΚ 

και το οργανωμένο έγκλημα. Τέλος, τον τελευταίο καιρό έχει εκ νέου κάνει την εμφάνισή 

του το φαινόμενο της παγκόσμιας απειλής μέσω της χρήσης των πυρηνικών όπλων, 

αφού αφενός δεν έχει μέχρι τώρα ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά 

κυρίως η άκρως τεταμένη κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο64 και η μετωπική 

αντιπαράθεση του καθεστώτος της Πιονγκ – Γιανγκ με τις ΗΠΑ προκαλεί παγκόσμια 

ανησυχία (Δρούγος 2009).  

 

                                                           

63 με αποκορύφωμα την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 σε 
τέμενος στη πόλη Μπιρ αλ Αμπντ, του βορείου Σινά στην Αίγυπτο, κοστίζοντας τη ζωή τουλάχιστον 305 
πιστών. 

64 Το πλέον ηχηρό «καμπανάκι» ήταν η εκτόκσευση του διηπειρωτικού πυραύλου της Β. Κορέας  
στις 28 Νοεμβρίου 2017. 
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4.2  ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

4.2.1 Γενικά 

Η Ελλάδα από το μακρινό παρελθόν έως σήμερα διαθέτει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που την καθιστούν χώρα υψηλής γεωστρατηγικής αξίας. Μερικά από 

αυτά είναι μοναδικά και ίσως δε συναντώνται σε άλλη χώρα της ευρύτερης περιοχής 

της νοτιοανατολικής λεκάνης της μεσογείου. Είναι λοιπόν μία χώρα εθνικά και 

θρησκευτικά ομοιογενής65 με πολιτική σταθερότητα και κοινωνική συνοχή, ανήκει στις 

αναπτυγμένες χώρες, παρά το γεγονός ότι την τελευταία οκταετία έχει πληγεί από 

τεράστια οικονομική κρίση,  διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις οι οποίες όχι μόνο 

εγγυώνται την άμυνα, την εδαφική ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία της, αλλά 

δηλώνουν παρουσία και σε αρκετές περιοχές του πλανήτη στο πλαίσιο ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η γεωγραφική της θέση την καθιστά 

«βαρόμετρο» στις διεθνείς εξελίξεις, καθόσον βρίσκεται στο κέντρο σημαντικών 

θαλασσίων οδών, συνδέοντας τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο, αποτελώντας 

σκαλοπάτι μεταφοράς των ενεργειακών κοιτασμάτων προς την Ευρώπη, αλλά από την 

άλλη την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα, τα 

οποία γεννώνται από τη γενικευμένη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ως η 

μεγαλύτερη (Μαυραγάνης 2015) - σε μεταφορική ικανότητα -  παγκοσμίως ναυτιλιακή 

δύναμη μπορεί να διαδραματίσει βασικό στρατηγικό εταίρο όλων των ισχυρών κρατών 

σε θέματα μεταφορών και εμπορίου μέσω θαλασσίων οδών.  

4.2.2 Ο Ρόλος της Ελλάδας στη ΝΑ Μεσόγειο και τα Βαλκάνια 

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μια από τις θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες 

εστιάζεται το ενδιαφέρον της ΕΕ. Όντας σημείο τομής τριών ηπείρων και 

συμπεριλαμβάνοντας δύο από τρεις πύλες της Μεσογείου (στενά των Δαρδανελίων 

και Διώρυγα του Σουέζ), την καθιστά μια από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες 

περιοχές. Μέσω της Ανατολικής Μεσογείου διέρχεται περί το 15% του δια θαλάσσης 

παγκόσμιου εμπορίου, ενώ η πρόσφατη ανακάλυψη σημαντικών ενεργειακών 

                                                           

65 Σύμφωνα με έρευνα, το 2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας αποτελείται από Χριστιανούς 
ορθόδοξους κατά 90% και Μουσουλμάνους κατά 2 % (Religious landscape of Central and Eastern 
Europe 2017, http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-
and-eastern-europe/pf_17-05-10_centraleasterneurope_currentreligion420px/)  
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αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ικανών να καλύψουν μελλοντικά μέρος 

των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις για την 

ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της (Μπαζίνης 2017). 

Σε αυτό τον άξονα η Ελλάδα, αποτιμώμενη με γεωγραφικά και 

κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, αποτελεί την παρούσα χρονική περίοδο τον προμαχώνα 

της Ευρώπης, επιδιώκοντας τη διασφάλιση των ζωτικών εθνικών και ευρωπαϊκών 

συμφερόντων στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο της ΝΑ Μεσόγειου, σε στρατηγική 

συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και τους υπολοίπους περιφερειακούς και 

διεθνείς εταίρους, με σύναψη συμφωνιών συνεργασίας τόσο σε διπλωματικό όσο και 

σε στρατιωτικό επίπεδο.  

Η απόφαση της κοινοπραξίας Shah Deniz (Shah Deniz Consortium-SDC) υπέρ 

της κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, ο οποίος θα διέρχεται κατά το μεγαλύτερό του μέρος 

από το ελληνικό έδαφος, προσδίδει στη χώρα μας ιδιαίτερη γεωστρατηγική αξία και 

την εντάσσει στον ενεργειακό χάρτη ως χώρα - διακομιστή ενέργειας. Επιπρόσθετα, 

ως παραδοσιακό μέλος της ΕΕ του ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων ΔΟ τοποθετείται με 

συνέπεια και επί της αρχής θετικά στις βαλκανικές υποψηφιότητες, υπό την αίρεση της 

τήρησης των αρχών καλής γειτονίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.  

Η Ελλάδα είναι ιστορικά ενταγμένη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό γεωπολιτικό 

περιβάλλον και άρρηκτα συνδεδεμένη με τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Η 

στρατηγική της αξία στην περιοχή προσδιορίζεται, αφενός από την κεντρική της θέση, 

αφετέρου δε από το γεγονός ότι η χώρα μας καθίσταται σημείο επαφής και προπύργιο 

της Ευρώπης με την ασιατική και την αφρικανική ήπειρο. Σε αυτή την προσπάθεια 

κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Κρήτη, τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε επίπεδο 

υποδομών, καθώς οι ναυτικές και αεροπορικές της εγκαταστάσεις, καθιστούν το νησί 

προπύργιο ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας 2014). 

Ιδιαίτερο ρόλο καλείται επίσης να διαδραματίσει η χώρα μας, ως διαχειριστής 

της πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης, που πλήττει τις περιοχές της Μέσης Ανατολής 

και Αφρικής, αφού αποτελεί το κυριότερο σημείο εισόδου προς την ΕΕ, υποδεχόμενη 

τον κύριο όγκο των προσφύγων και μεταναστών που έχουν ως τελικό προορισμό τις 

χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Το τελευταίο σε συνδυασμό με την επιθετική 



72 

 

ρητορική «Ερντογάν» και την εν γένει στάση της Τουρκίας,  προσδίδουν στη χώρα μας 

ένα τεράστιο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, το οποίο με κατάλληλους χειρισμούς και 

σε ένα πλαίσιο ευρύτερης και εστιασμένης εθνικής στρατηγικής μπορεί να αποτελέσει 

εφαλτήριο για την αναβάθμισή της σε διεθνές επίπεδο.   

4.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4.3.1 Γενικά 

Αν και μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης 

βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συνεχή ρευστότητα και αστάθεια. Η στόχευσή της πρέπει 

να είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής για την προώθηση των εθνικών της 

συμφερόντων, η οποία απαιτείται να συμπλέει με τις πολιτικές στοχεύσεις της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ, χωρίς να στέκεται αγκυλωμένη σε αντιλήψεις του παρελθόντος σχετικά με 

θέματα εξωτερικής πολιτικής – με την εμμονή για εφαρμογή μίας μονοδιάστατης 

«Τουρκοκεντρικής» πολιτικής – τα οποία δεν προήγαγαν τις σχέσεις μας με τους 

παραπάνω διεθνείς οργανισμούς.  Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας 

της, η Ελλάδα βασίζεται σε εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση, βασιζόμενη τόσο 

στην οργάνωση και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεών της, όσο και στην 

ενεργό συμμετοχή στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς ασφαλείας με 

ταυτόχρονη σύναψη ευέλικτων συμμαχιών με κράτη που αντιμετωπίζουν κοινές 

ανησυχίες και συμπίπτουν οι στρατηγικοί τους στόχοι (Ντόκος 2007, 6-7). 

Η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, έχει ως απότοκο και την πολιτική αστάθεια, αφού η εμπιστοσύνη των 

πολιτών προς τους θεσμούς έχει κλονιστεί σημαντικά. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο 

και στην εθνική πολιτική ασφαλείας καθόσον σύμφωνα με τον πρέσβη Αλέξανδρο 

Μαλλιά «δεν υπάρχει αποτελεσματική εθνική πολιτική ασφάλειας έξω από συνθήκες 

ομαλής πολιτικής και οικονομικής ασφάλειας» (Μαλλιάς 2017). 

Στην εν ισχύ Πολιτική Εθνικής Άμυνας66 (ΠΕΑ) που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ 

τον Μάρτιο του 2011, καθορίζεται το εθνικό στρατηγικό δόγμα της χώρας το οποίο είναι 

                                                           

66 Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) είναι τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής και προδιαγράφει τον 
τρόπο χρησιμοποίησης της Εθνικής αμυντικής ισχύος και χειρισμού των ευρύτερων αμυντικών θεμάτων. 
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αποτρεπτικό και αμυντικό και στηρίζεται στην στρατηγική, επιχειρησιακή και τακτική 

ευελιξία των ΕΔ και στην ικανότητα άμεσης αντίδρασής τους. Οι βασικές αρχές που 

διέπουν την ΠΕΑ είναι ο σεβασμός των υφισταμένων συνόρων και του Διεθνούς 

Δικαίου, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πλήρης συμμόρφωση στον 

καταστατικό Χάρτη και στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Με αφορμή τις εντάσεις στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της χώρας μας και τις υφιστάμενες απειλές στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη συμβολή μας στην αντιμετώπιση του 

συνεχώς κλιμακούμενου ασταθούς περιβάλλοντος, η Ελλάδα συμμετέχει σε διεθνείς 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ασφάλειας, κατόπιν σχετικών αποφάσεων 

του ΣΑ του ΟΗΕ, στηρίζει τον μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ σε οργανισμό συλλογικής 

άμυνας και ασφάλειας, ενισχύει την ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και 

Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ με ενεργό συμμετοχή τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και 

στη συνεισφορά σε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και εξειδικεύει στην 

προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2014, 41-42). 

4.3.2 Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης ως Παράγοντας Διπλωματίας – 

Υποχρεώσεις της Ελλάδας  

Ο πόλεμος διαχρονικά αποτελεί την πλέον γνωστή στρατηγική που επιλέγει να 

ακολουθήσει ένα κράτος στο διεθνές σύστημα, ώστε να προβάλει τη σκληρή ισχύ του 

και να κυριαρχήσει έναντι των αντιπάλων του, αποκομίζοντας τα περισσότερα δυνατά 

οφέλη. Η συμμετοχή ενός κράτους όμως σε μία πολεμική σύρραξη, έχει υψηλό κόστος 

τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικούς πόρους, ενώ σε περίπτωση ήττας 

μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τον αφανισμό του ίδιου του κράτους. Συνεπώς μία 

εναλλακτική στρατηγική, η οποία ακολουθείται στη διεθνή «αρένα» και μπορεί να 

αποτρέψει τον πόλεμο με ταυτόχρονη αποκόμιση κερδών είναι η κατάλληλη χρήση του 

«όπλου» της διπλωματίας.  

Παρά όμως τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται τόσο από το σύνολο των 

κρατών όσο και των διεθνών οργανισμών προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστες 

καταστάσεις, οι συγκρούσεις σχεδόν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, δε 

φαίνεται να εξαλείφονται. Ίσως διότι η ίδια η φύση του διεθνούς συστήματος και η 

λειτουργία των κρατών υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούν να φωτίσουν την 

πραγματικότητα και να δώσουν τις πλέον ενδεδειγμένες εξηγήσεις για την εμφάνιση 

του πολεμικού φαινομένου στη διεθνή πολιτική. Έτσι ορισμένες φορές λόγω και της μη 
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κατανόησης της διεθνούς πολιτικής, η χρήση της διπλωματίας δεν επιλέχτηκε ως 

συμπληρωματικό εργαλείο – όπως πραγματικά πρέπει να είναι – για την αποτροπή 

του πολέμου, αλλά ως η απόλυτη ασπίδα προστασίας του κράτους απέναντι στον 

ανταγωνισμό του διεθνούς συστήματος (Λίτσας 2010, 95 - 97). 

Στις σημερινές συγκρούσεις, άλλοτε περιφερειακές και άλλοτε ενδοκρατικές που 

συναντώνται κυρίως στις χώρες της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, της μέσης ανατολής 

και της Αφρικής, δεσπόζουν η πολιτική, κοινωνική και οικονομική αστάθεια, οι 

αμφισβητήσεις των συνόρων, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός που φτάνει στα όρια 

του εξτρεμισμού, η σύγχρονη μορφή της τρομοκρατίας και οι εθνικιστικές 

αντιπαλότητες. Για την αντιμετώπιση αυτού του πλέγματος αστάθειας και απειλών, η 

διεθνής κοινότητα καλείται να παρέμβει και σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτό όμως για 

να επιφέρει αποτέλεσμα απαιτεί την ταυτόχρονη εκδήλωση διπλωματικών 

πρωτοβουλιών με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στο πλαίσιο των ΕΥΕ και σύμφωνα 

με τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ.  

Η Ελλάδα  λοιπόν ευρισκόμενη σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο και σε ένα 

ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, καλείται να αντιμετωπίσει με 

αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ένα σύνολο σύνθετων και πολυδιάστατων 

δυνητικών προκλήσεων, κινδύνων και προβλημάτων με τρόπο που να ευνοεί την 

εξασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων. Η γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας - ως 

μέλος της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική της θέση – έχει  αυξηθεί 

σημαντικά στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, μέσα από το πρίσμα των εξελίξεων 

στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και τις Παρευξείνιες περιοχές. 

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και της Αμυντικής Διπλωματίας, η χώρα μας 

αντιμετωπίζει θετικά τις παρεμβάσεις για τη διατήρηση της ειρήνης, ενώ γενικός στόχος 

της πολιτικής εθνικής άμυνας είναι, μέσα από συνδυασμένες ενέργειες στο χώρο της 

αμυντικής διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής, η ισχυροποίηση της ασφάλειας 

της Ελλάδας, η σταθεροποιητική της παρουσία στο διεθνή χώρο και ο εποικοδομητικός 

της ρόλος ως κινητήριας δύναμης θετικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στα 

Βαλκάνια και, γενικότερα, στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή (Πανδής 2012, 1-3). 

Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω και ως μέλος διεθνών οργανισμών, η χώρα 

μας αναπτύσσει στρατιωτική διπλωματία για την προώθηση και διατήρηση καλών 

σχέσεων, την εποικοδομητική συνεργασία και την επίλυση ενδεχομένων 
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προβλημάτων και διαφορών με ειρηνικά μέσα, ειδικότερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ, με κρίσιμες περιοχές δράσης τους 

χώρους των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης, της μέσης ανατολής και της 

Μεσογείου, αντιμετωπίζοντας θετικά τις παρεμβάσεις του ΟΗΕ για τη διατήρηση της 

ειρήνης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και συμμετέχοντας ενεργά στη 

συγκρότηση δυνάμεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών (ΥΠΕΘΑ 2010). 

Η αναγκαιότητα διεξαγωγής των ειρηνευτικών αποστολών προκύπτει από μόνη 

της καθόσον ηθικές αξίες όπως η Ελευθερία, η Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και η Έννοια Δικαίου, καταπατούνται συχνά και η ανθρωπότητα δεν είναι δυνατόν να 

παραμένει αμέτοχη, παρά το γεγονός ότι αριθμός επεμβάσεων του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ 

έχουν χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά, εξυπηρετώντας πολιτικές και εθνικές σκοπιμότητες. 

Η ύπαρξη ΕΥΕ σε ένα κόσμο ο οποίος μαστίζεται από αναρχία και εκμετάλλευση του 

αδυνάτου, και με δεδομένη τη βούληση των κρατών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

για διεθνή επέμβαση, φαντάζει σε ορισμένες περιπτώσεις «μονόδρομος».  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής ενός κράτους είναι οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από την συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς. Το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) με τη συνεχή παρουσία εκπροσώπων του στους 

οργανισμούς αυτούς, την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που αναλογούν και την 

εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που παρέχονται στο πλαίσιο των αρχών λειτουργίας 

τους, ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον της ΝΑ Ευρώπης (Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας 2014, 87). 

Η καταξίωση της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη επίδειξη 

ισχύος, πολιτικού κύρους και αποφασιστικότητας, αποτελούν λόγους για τους οποίους 

απαιτείται η ενεργή βούληση και συνεισφορά στην αντιμετώπιση και επίλυση των 

ζητημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και απαιτούν λύση. Έτσι όπως κάθε 

ανεπτυγμένο έθνος και η Ελλάδα ως πλήρες και αξιόπιστο μέλος των διεθνών 

οργανισμών που ανήκει, απαιτείται να υποστηρίζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται και να συνδράμει στις πρωτοβουλίες ειρήνευσης, με την οργάνωση και 

διεξαγωγή ΕΥΕ στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας (Κιόσης 2005, 28-30) και των 

επιταγών που πηγάζουν από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, ενδυναμώνοντας 
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διπλωματικά τη θέση της, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο και την υποστήριξη των 

εθνικών της συμφερόντων αντίστοιχα. Φυσικά προ της λήψης οποιασδήποτε 

απόφασης για τη συμμετοχή σε ΕΥΕ, πρέπει να αναλυθούν ορισμένοι βασικοί 

παράγοντες καθώς και η ηθική διάσταση της κάθε περίπτωσης, ειδικά λόγω της 

κουλτούρας και της παράδοσης του έθνους μας, με αποκλειστική στόχευση στην 

υποστήριξη της διπλωματικής δραστηριότητας. 

4.3.3 Παράγοντες για Απόφαση Συμμετοχής σε ΕΥΕ – ΕΥΕ και Εθνικό Συμφέρον 

Έτσι η απόφαση για Ελληνική συμμετοχή ή όχι, απαιτείται να στοιχειοθετηθεί 

πρωτίστως στην αποτίμηση της σχέσης κόστους – οφέλους (Βαρβαρούσης 1995, 95). 

Το οικονομικό κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης, καθορίζει εν πολλοίς και την εκάστοτε 

εθνική συνεισφορά, αφού κατά κανόνα η συγκρότηση, μεταφορά, αναδίπλωση και 

υποστήριξη της δύναμης κατά τη διάρκεια που αυτή βρίσκεται στην περιοχή των 

επιχειρήσεων αποτελεί εθνική υποχρέωση των συμμετεχόντων κρατών, στοιχείο το 

οποίο στην περίπτωση της χώρας μας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.  

Δεύτερος αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας, καθίσταται το όποιο πολιτικό 

κόστος (Κουβελιώτης 2001) είναι διατεθειμένη να αναλάβει η εκάστοτε κυβέρνηση. Το 

πολιτικό κόστος έχει διττή ερμηνεία, αφού σχετίζεται αφενός με τις επιλογές της χώρας 

σε διεθνές επίπεδο και την ενδεχόμενη διάσταση απόψεων μεταξύ των κρατών και των 

διεθνών συνασπισμών, αφετέρου με τις όποιες αντιδράσεις και διαφωνίες 

σχηματιστούν στο εσωτερικό της χώρας, σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της 

συμμετοχής μας σε μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι απαιτείται η ακριβής σταχυολόγηση 

της κατάστασης και η αξιολόγηση της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος 

αναλόγως της περιοχής εμπλοκής. Το πολιτικό κόστος σχετίζεται επίσης και με την 

κοινή γνώμη, η οποία στην περίπτωση της χώρας μας, παραδοσιακά συνήθως 

αντίκειται σε τέτοιου είδους αποφάσεις, είτε λόγω κουλτούρας, είτε λόγω της κυρίαρχης 

αντίληψης περί ισχυρής και μόνιμης απειλής από την εξ ανατολών γείτονά μας.   

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση για συμμετοχή σε ΕΥΕ, αποτελούν και οι 

επιταγές της ΠΕΑ όπου δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 

2015): 

� Στην ανάδειξη των ΕΔ ως θεμελιώδους καθοριστικού παράγοντα εθνικής 

ισχύος για την εφαρμογή της πολιτικής εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ικανών να 
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διασφαλίσουν πέραν των εθνικών θεμάτων, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις 

αρμοδιότητες της χώρας που καθορίζονται από διεθνείς συμβάσεις ή αποφάσεις 

διεθνών οργανισμών και να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ειρηνευτικές αποστολές στο 

πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και συμμαχιών και γενικά να συμβάλλουν ενεργά 

στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. 

� Στην ανάδειξη της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΟΗΕ, της ΕΕ, του 

ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ, ως παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην ΝΑ Ευρώπη και 

τη Μεσόγειο και ως συνεπούς και αξιόπιστου συμμάχου και εταίρου στο πλαίσιο των 

Ευρωατλαντικών θεσμών. 

� Στην ανάγκη διαφύλαξης της θεσμικής ισοτιμίας των κρατών μελών του 

ΝΑΤΟ, στο οποίο μετέχει η Ελλάδα ως ιστορικό μέλος. 

� Στην ενεργό συμμετοχή στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς 

που συγκροτούν το θεσμικό περιβάλλον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της 

ελληνικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. 

� Στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας που 

διαμορφώθηκε με τη θέση σε ισχύ της μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Λισσαβόνας 

και τις αλλαγές που αυτή επέφερε στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ. 

� Στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με μέλη της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ που διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στα θέματα της ασφάλειας και άμυνας, 

αλλά και με τη Ρωσική Ομοσπονδία, τον Αραβικό Κόσμο, το Ισραήλ και όλες τις χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου που συνιστούν το ιστορικό και γεωγραφικό 

περιβάλλον της χώρας μας. 

Επιπλέον η συμβολή στην επίλυση τοπικών ή περιφερειακών διαφορών και 

συγκρούσεων, συμβάλει και στην ασφάλεια της χώρας μας είτε βραχυπρόθεσμα είτε 

μακροπρόθεσμα. Έτσι σε περίπτωση διατάραξης της σταθερότητας και της ειρήνης σε 

ευαίσθητες περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τη χώρα μας, όπως η περιοχή των 

Βαλκανίων και της ανατολικής μεσογείου, ελλοχεύει ο κίνδυνος της εξάπλωσης και 

κατά συνέπεια δύναται να απειληθεί και η εθνική μας ασφάλεια, μέσω των επιπτώσεων 
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που οι συγκρούσεις δημιουργούν67. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελληνική συνεισφορά 

σε ΕΥΕ υποστηρίζει το εθνικό μας συμφέρον, αφού δημιουργεί συνθήκες τερματισμού 

των συγκρούσεων.   

Ένας άλλος παράγοντας τον οποίο πρέπει να λάβουν υπόψη οι λήπτες 

αποφάσεων, είναι η προβολή της χώρας και η αύξηση του κύρους της διεθνώς, 

ταυτόχρονα με την πιθανή αμοιβαιότητα από πλευράς του κράτους το οποίο δέχεται 

τη βοήθεια. Το τελευταίο αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν το φιλοξενούν έθνος 

διακατέχεται ιστορικά από δεσμούς φιλίας και εμπιστοσύνης με τη χώρα.   

Από καθαρά επιχειρησιακής άποψης, πρέπει να συνυπολογίζονται τα οφέλη 

που δύνανται να αποκομίσουν οι ΕΔ της χώρας. Αυτά προκύπτουν από την απόκτηση 

σημαντικής εμπειρίας σε καταστάσεις που δεν είναι δυνατό να συναντηθούν στην 

καθημερινότητα της αποστολής τους καθώς και από την προβολή τους στο εξωτερικό. 

Έτσι δημιουργούνται συνθήκες εξωστρέφειας των ΕΔ με τους λοιπούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε συνθήκες διεθνών κρίσεων, οι οποίες σε περίπτωση επιτυχίας 

της αποστολής συμβάλλουν και στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, 

λειτουργώντας κατά περίπτωση ως «πρεσβευτής» της κυβέρνησης στο εξωτερικό. 

Επιπλέον το κύρος των ΕΔ ενδυναμώνεται και στο εσωτερικό του κράτους, αφού 

σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο «η ασφάλεια κάθε κράτους βρίσκεται πάντοτε 

στην πιο υψηλή βαθμίδα των κοινωνικών προτεραιοτήτων και υπό αυτό το πρίσμα, οι  

ΕΔ ενός μη αναθεωρητικού κράτους είναι η υπέρτατη και ύστατη εγγύηση της 

συλλογικής και ατομικής ελευθερίας των μελών του... Κανένας κοινωνικός σκοπός δεν 

μπορεί να εκπληρωθεί χωρίς εξωτερικά διασφαλισμένη συλλογική ελευθερία και χωρίς 

εσωτερικά διασφαλισμένη τάξη και δικαιοσύνη. Γι’ αυτό ο κοινωνικός ρόλος των ΕΔ 

όσον αφορά την εξωτερική ασφάλεια της χώρας είναι πρωταρχικός» (Ήφαιστος 2014). 

Βέβαια η επιλογή στρατηγικών για την ολοένα και περισσότερη συμμετοχή σε 

ΕΥΕ, πρέπει να σταθμίζεται και με τον κίνδυνο του πιθανού αποπροσανατολισμού του 

κύριου ρόλου των ΕΔ, που είναι η εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής 

ανεξαρτησίας καθώς και η άμυνα της χώρας από εξωτερική απειλή.  

                                                           

67 Ανεξέλεγκτη μετανάστευση, παράνομη διακίνηση όπλων, τρομοκρατία κλπ.   
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4.4 ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

Σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις απειλές που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο 

περιβάλλον ασφαλείας του 21ου αιώνα, είναι φανερό ότι απαιτείται η ευρεία 

αναθεώρηση του στενού όρου «αμυντική πολιτική» η οποία πλέον πρέπει να είναι 

πλήρως συνδεδεμένη και με την πολιτική ασφαλείας. Για τα Ελληνικά δεδομένα η 

έννοια της απειλής είναι διττή και προκύπτει από τη συμμετοχή της χώρας ως ένα από 

τα ιστορικότερα μέλη στη βορειοατλαντική συμμαχία. Έτσι πρέπει αφενός να 

αισθάνεται την απειλή όπως την αισθάνεται η συμμαχία, αλλά αφετέρου να μην 

εκτρέπεται και από τη σκληρή πραγματικότητα της εξωτερικής απειλής των συνόρων 

της από τη σύμμαχο χώρα Τουρκία.  

Η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί σημαντικές πρωτοβουλίες και πολιτικές, 

ώστε εντός της συμμαχίας να αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της γείτονος, όπως επίσημα έχει διατυπωθεί 

και αφορά κυρίως την απειλή χρήσης βίας σε περίπτωση άσκησης από τη χώρα μας 

του κυριαρχικού της δικαιώματος για επέκταση των χωρικών υδάτων, τη σχεδόν 

καθημερινή παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου καθώς και τη στάση της απέναντι 

στο Κυπριακό και τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Το γεγονός αυτό όμως 

δεν πρέπει να οδηγεί την εξωτερική πολιτική της χώρας και ιδιαίτερα αυτή που 

λαμβάνει χώρα εντός των κόλπων της συμμαχίας, σε «εθνικοποίηση», αφού ο ρόλος 

του ΝΑΤΟ και οι στρατηγικές του επιλογές είναι διαφορετικές. Ακολουθώντας το δρόμο 

αυτό, δηλαδή έχοντας ατζέντα δυσανάλογα «παραμορφωμένη» από τα εθνικά 

ζητήματα, η Ελληνική συμπεριφορά εντός της συμμαχίας, όπως άλλωστε συμβαίνει 

και εντός της ΕΕ, καθίσταται αναποτελεσματική και θέτει υπό προϋποθέσεις τη 

διαπραγματευτική συμπεριφορά της χώρας (Ιωακειμίδης 2003, 130-131).  

Η Ελλάδα, από την είσοδό της στο ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα, εκπλήρωνε και 

συνεχίζει να το πράττει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς τη συμμαχία. Στο 

πλαίσιο αυτό αναπροσάρμοζε τις δομές των ΕΔ, βελτίωνε τον εξοπλισμό τους, 

επιτυγχάνοντας πλήρη διαλειτουργικότητα και τυποποίηση, σύμφωνα με τις επιταγές 

και τα θεσμικά της κείμενα. Απεναντίας, λόγω των γνωστών προβλημάτων με την 

Τουρκία, σε ορισμένες περιπτώσεις αντιλήφθηκε το ΝΑΤΟ ως χώρο αντιπαράθεσης 

και προβολής των εθνικών της θεμάτων, αδιαφορώντας ορισμένες φορές για τους 

σκοπούς ίδρυσής του.   
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Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω  ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ 

Νταβούτογλου, κατά την συνομιλία του με τον Αμερικανό ομόλογό του John Kerry, 

σχετικά με την επίλυση του κυπριακού ανέφερε: «η λύση του σημαντικού αυτού 

προβλήματος στην ανατολική Μεσόγειο θα εξασφαλίσει μια σημαντική ανακούφιση 

στον ατλαντικό άξονα και κυρίως στις σχέσεις ΝΑΤΟ – ΕΕ», μη περιοριζόμενος στη 

γνωστή επιχειρηματολογία της Τουρκίας, έχοντας αντιληφθεί  ότι αυτό στην οπτική των 

Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια ήσσονος σημασίας «μικρο-προσέγγιση», ενώ η 

«μεγάλη εικόνα», αυτή που ενδιαφέρει τις ΗΠΑ, είναι η «μακρο-προσέγγιση» του 

ζητήματος. Η χρησιμοποιούμενη τακτική του, προέταξε το «συμφέρον του ΝΑΤΟ», 

καθώς επίσης και τη διάσταση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, αφήνοντας κατά 

μέρος τις μύχιες σκέψεις της Τουρκίας για ηγεμονία στην περιοχή και έλεγχο επί της 

νήσου (defence-point 2013). Συνεπώς, ανάλογη προσαρμογή απαιτείται και από την 

πλευρά μας, ώστε η όποια διεκδίκηση για λόγους εθνικού συμφέροντος να 

συνδυάζεται αρμονικά με τα συμφέροντα τόσο της συμμαχίας όσο και των ισχυρών 

χωρών που την απαρτίζουν.   

Επίσης παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, οδηγώντας την σε 

δυσκολία ανάληψης σημαντικών πρωτοβουλιών στην εξωτερική και αμυντική της 

πολιτική, επιβάλλεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις, σεβόμενη πλήρως τον σπουδαίο 

γεωστρατηγικό της ρόλο στην περιοχή, καταθέτοντας συγκεκριμένες ιδέες σε θέματα 

μείζονος σημασίας για το ΝΑΤΟ την παρούσα χρονική περίοδο, όπως η 

καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών και η διεθνής τρομοκρατία.  

 Τέλος η Ελλάδα δύναται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις σχέσεις της 

Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Όντας μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχει αποδεχθεί ιδεολογικά και 

στρατηγικά δεδομένα που δεν μπορούν να αναιρεθούν, αφού αυτό άλλωστε θα ήταν 

ιδιαίτερα επικίνδυνο σε ένα αυξανόμενα άναρχο διεθνές περιβάλλον στο οποίο οι 

αδυναμίες ενός κράτους αποτελούν ευκαιρίες για τους περισσότερο ισχυρούς. Επίσης, 

οι σχέσεις με τη Ρωσία αν και κατά περιόδους δείχνουν «παγωμένες», μπορούν να 

αναθερμανθούν ανά πάσα στιγμή. Υπό αυτό το πρίσμα απαιτούνται προσεκτικά 

βήματα μέσα από ένα ρόλο που μπορεί η χώρα να διεκδικήσει με αξιόπιστο τρόπο, 

αυτόν του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία, αποφέροντας οφέλη για τη 

χώρα, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους αντιδράσεων σε μία εποχή που την 

καθιστά ευάλωτη σε πιέσεις (Βοσκόπουλος 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Αν και κεντρικός άξονας της Ελληνικής στρατηγικής είναι η αποτροπή κάθε 

απειλής κατά της χώρας, ωστόσο δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η μεγιστοποίηση 

των πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή μας σε οργανισμούς και σε συλλογικά όργανα 

ασφαλείας (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, ΕΕ, κλπ.) για την προβολή της χώρας και την 

προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Το γεγονός ότι η Χώρα μας είναι μέλος 

όλων των ΔΟ που επικεντρώνονται στον τομέα της παγκόσμιας ασφάλειας μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. 

Η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ επεδίωξε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 

συμμετέχοντα κράτη και από το 1950 μέχρι σήμερα και παρά τις περιορισμένες 

δυνατότητές της σε ανθρώπινο δυναμικό, να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

είτε με συγκροτημένα τμήματα-μονάδες, είτε με στρατιωτικούς παρατηρητές και 

επιτελείς. Βασική επιδίωξη είναι οι Ελληνικές ΕΔ να διεξάγουν ή να συμμετέχουν 

αποτελεσματικά σε Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των αποστολών που 

απορρέουν από την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή της χώρας τόσο σε διεθνείς όσο και 

σε περιφερειακούς οργανισμούς68. Απαιτείται συνεπώς να έχουν κατάλληλες 

κατευθύνσεις, οργάνωση, εξοπλισμό και εκπαίδευση, για την άρτια συμμετοχή τους σε 

αυτού του είδους τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση  την επίτευξη των εθνικών μας 

στόχων (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 2015). 

Ιδιαίτερη έμφαση από τη συμμετοχή της χώρας μας δίδεται στις ΕΥΕ που 

λαμβάνουν χώρα σε περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα Βαλκάνια και η 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, η 

συμμετοχή μας περιοριζόταν σε μικρό αριθμό παρατηρητών και μικρά στρατιωτικά 

τμήματα, επιπέδου Λόχου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο πόλεμος της 

                                                           

68 ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, κλπ 
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Κορέας69. Οι ΕΥΕ στις οποίες συμμετείχε ο Ελληνικός Στρατός την τελευταία δεκαετία 

του 20ου αιώνα και οι οποίες συνεχίζονται στις αρχές του 21ου αιώνα, έχουν καταδείξει 

πως οι Ελληνικές ΕΔ μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να προσαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε νέα σενάρια και απαιτήσεις, που απασχολούν τη Διεθνή Κοινότητα 

(ΓΕΕΘΑ 2017). Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις ΕΥΕ 

που διεξάγονται από πολυεθνικές δυνάμεις, οι οποίες συγκροτήθηκαν και επιχειρούν 

υπό τον άμεσο έλεγχο του ΟΗΕ, καθώς και του ΝΑΤΟ. Αν και η χώρα μας συμμετέχει 

ενεργά και σε ορισμένες περιπτώσεις με πολύ κομβικό ρόλο και σε αριθμό σημαντικών 

επιχειρήσεων οι οποίες όμως διεξάγονται υπό την αιγίδα άλλων περιφερειακών 

οργανισμών όπως ο ΟΑΣΕ αλλά κυρίως η ΕΕ, η συνεισφορά της θα παρουσιαστεί 

συνοπτικά στον πίνακα της Ελληνικής συμμετοχής στο παράρτημα «Α».   

5.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 

Από την ίδρυση του ΟΗΕ στις 24 Οκτωβρίου 1945 οι βασικοί σκοποί του είναι 

η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η ανάπτυξη, καθώς και η συνεργασία 

μεταξύ των Εθνών για την επίλυση διεθνών κρίσεων και την προώθηση της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας αποτελούν οι Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των 

Ηνωμένων Εθνών που σήμερα ανέρχονται σε 16. Συνοπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί 

ότι από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι την αντιμετώπιση 

ανθρωπιστικών καταστροφών, από την διαχείριση κρίσεων μέχρι τις παγκόσμιες 

συμφωνίες αφοπλισμού και από την προστασία του περιβάλλοντος έως τα 

προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, τα Ηνωμένα Έθνη αγγίζουν την καθημερινότητα 

δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. 

H Ελλάδα, μεταξύ των 51 ιδρυτικών μελών του οργανισμού, παραμένει πλήρως 

προσηλωμένη στα πανανθρώπινα ιδανικά του, υποστηρίζοντας ένθερμα τον 

οργανισμό ως θεματοφύλακα της διεθνούς έννομης τάξης και συμμετέχει ενεργά στις 

εργασίες του, προωθώντας τις δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης, την ειρηνική 

                                                           

69 Το Μάιο του 1955 το Ελληνικό εκστρατευτικό σώμα απαριθμούσε 2163 άνδρες. 
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επίλυση διαφορών, την αυστηρή τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και τον 

απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΠΕΞ 2017). 

Από το 1945 ως το 1990, οι ΕΥΕ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν αποκλειστική 

και άμεση ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ για την αντιμετώπιση όλων των 

περιφερειακών συγκρούσεων και κρίσεων ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνών 

παρατηρητών και ελαφρών στρατιωτικών τμημάτων με περιορισμένες αρμοδιότητες. 

Ακολούθως, θα αναφερθούν οι ΕΥΕ υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στις οποίες έχει 

συμμετάσχει η χώρα μας. Αυτές θα διαχωριστούν σε εκείνες που έχουν περατωθεί 

καθώς και σε εκείνες που ακόμα εξελίσσονται. 

5.2.1 Περατωθείσες αποστολές (ΓΕΕΘΑ, Περατωθείσες Αποστολές 2017) 

� Κορέα Νοέμβριος 1950 –Μάιος 1958 

Στις 25 Ιουνίου του 1950, η Νότιος Κορέα δέχτηκε επίθεση από τις δυνάμεις 

της Βορείου Κορέας και αργότερα από τις δυνάμεις της Κίνας με αποτέλεσμα την 

επέμβαση των Ηνωμένων Εθνών με την αποστολή Διεθνούς εκστρατευτικής δύναμης, 

με σκοπό την αναχαίτιση της εχθρικής δράσεως με ένοπλη αντίδραση και την 

διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Νοτίου Κορέας. Είκοσι χώρες εκτός από την Ελλάδα 

διέθεσαν στρατιωτικά τμήματα στη συγκεκριμένη αποστολή και κατόπιν πρόσκλησης 

του ΣΑ του ΟΗΕ και συγκεκριμένα οι ΗΠΑ – υπό τη διοίκηση των οποίων τέθηκαν όλες 

οι άλλες δυνάμεις  –, ο Καναδάς, η Κολομβία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μεγάλη 

Βρετανία, η Αιθιοπία, η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότιος 

Αφρική, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία, οι Φιλιππίνες, η Δανία, οι Ινδίες, η Ιταλία, η Νορβηγία 

και η Σουηδία.  

Η Ελλάδα, ανταποκρίθηκε αμέσως και στις 8 Νοεμβρίου 1950 το 

Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕΚΣΕ), το οποίο αποτελούνταν από τη Διοίκηση με το 

Επιτελείο και ένα Τάγμα συνολικής δύναμης 851 ανδρών, απεστάλη στην Κορέα μέχρι 

και 22 Αυγούστου 1951. Την αποστολή συνόδευαν πλέον του προσωπικού και 63 

οχήματα, ενώ από 23 Αυγούστου 1951 μέχρι το Δεκέμβριο του 1953, η Ελληνική 

δύναμη αυξήθηκε στους 1063 άνδρες, φτάνοντας μέχρι το Μάιο του 1955 στους 2163. 

Αντίστοιχα, στις 13 Οκτωβρίου 1950, συγκροτήθηκε το 13ο Σμήνος Μεταφορών με 9 

μεταγωγικά Α/Φ C-47D Dakota/Skytrain και στις 11 Νοεμβρίου απογειώθηκε για 

Κορέα, όπου προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Itazuki στο Kyushu της Ιαπωνίας 
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την 1η Δεκεμβρίου. Οι αποστολές που ανέλαβε ήταν: μεταφορές υλικών και εφοδίων 

σε προκεχωρημένες περιοχές του μετώπου, μεταφορές προσωπικού, τραυματιών, 

αιχμαλώτων και νεκρών, ρίψεις πυρομαχικών και εφοδίων σε προκεχωρημένα ή 

εγκλωβισμένα τμήματα και μεταφορά ταχυδρομείου. Επιπλέον, εκτέλεσε αποστολές 

νυκτερινής αναγνώρισης βαθιά στο εχθρικό έδαφος, πτήσεις πάνω από κατοικημένες 

περιοχές του εχθρού για εκφώνηση ανακοινώσεων προπαγάνδας και νυκτερινής 

υποστήριξης μαχόμενων τμημάτων με φωτιστικά. Οι επιχειρήσεις γινόταν κάτω από 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ημέρας και νύκτας. Το αεροπορικό 

τμήμα αναδιπλώθηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα στις 23 Μαΐου 1955, λαμβάνοντας 

συνολικά μέρος σε 2.916 αποστολές που αντιστοιχούσαν σε 13.777 ώρες πτήσης. 

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι συνολικές απώλειες του σώματος ήταν 15  

Αξιωματικοί και 168 Οπλίτες του Στρατού Ξηράς, καθώς και 12 στελέχη της Πολεμικής 

Αεροπορίας, ενώ οι τραυματισθέντες ανήλθαν σε 33 Αξιωματικούς και 577 Οπλίτες. 

Το ΕΚΣΕ για την πολεμική του δράση κατά τη διάρκεια του Πολέμου 

τιμήθηκε με Εύφημο μνεία και Ευαρέσκεια από τους Προέδρους των ΗΠΑ και της 

Δημοκρατίας της Κορέας, ενώ η τελευταία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανήγειρε στην 

περίφημη κοιλάδα των Ηρώων - κοντά στη Σεούλ -  μεγαλοπρεπέστατο μνημείο για 

τους Έλληνες πεσόντες, με επιγραφή όπου αναγράφεται: «Οι γενναίοι αυτοί 

στρατιώτες της Ελλάδος ενσάρκωσαν το ευδαίμον, το ελεύθερον, το δε ελεύθερον, το 

εύψυχον. Τιμή και δόξα τοις πεσούσι πολεμισταίς». 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ημερησίου τύπου της εποχής, ο 

Ελληνικός λαός εμφανιζόταν ως σύμμαχος των Ελλήνων μαχητών. Ο ελληνικός τύπος 

εξήρε τη γενναιοψυχία του Ελληνικού στρατεύματος, ενώ οι νίκες του έκαναν 

υπερήφανους τους Έλληνες πολίτες (Γεμενετζής 2004). Γιατί όμως η Ελλάδα που 

ακόμα μετρούσε τις πληγές της από τον εμφύλιο, αποφάσισε να συνδράμει με τόσο 

μεγάλη δύναμη σε ένα πόλεμο που εξελισσόταν τόσο μακριά; Λόγω του «ψυχρού 

πολέμου» και του φόβου για τυχόν επίθεση εναντίον μας, έγινε η πρώτη προσπάθεια 

ένταξης στο ΝΑΤΟ, η οποία προσέκρουσε στην άρνηση των Η.Π.Α. Το ξέσπασμα του 

πολέμου της Κορέας όμως ανάγκασε τους Αμερικανούς να απευθυνθούν και στη χώρα 

μας για βοήθεια, κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 

θεώρησε ότι ήταν προς το συμφέρον της χώρας η συμμετοχή της, καθώς θεωρήθηκε 

ότι θα αποτελούσε αντάλλαγμα για την είσοδό μας στο ΝΑΤΟ (Στούκας 2017). 
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� ΚΟΝΓΚΟ – UNIKOM (14 Μαρτίου 1961– 9 Νοεμβρίου 1961) 

Το 1960 η Ελληνική Αεροπορία, ύστερα από απόφαση της Κυβέρνησης, 

απέστειλε στο Κονγκό κλιμάκιο αεροσκαφών της 3ης Μοίρας Μεταφορών, με σκοπό 

τη μεταφορά των ομογενών από τις επαναστατημένες περιοχές σε άλλες ασφαλείς. Τα 

δύο αεροσκάφη C-47 Dakota με προσωπικό 24 Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς στο 

διάστημα από 21 μέχρι 31 Ιουλίου που παρέμειναν εκεί πραγματοποίησαν 55 εξόδους 

μεταφέροντας 157 ομογενείς από τις ταραγμένες περιοχές του Κονγκό στην ασφάλεια 

των γειτονικών χωρών. Στις 14 Μαρτίου 1961 η Αεροπορία συνέβαλε επίσης στην 

προσπάθεια του ΟΗΕ για την εδραίωση της τάξης στo Κονγκό, αποστέλλοντας 

αεροπορικό απόσπασμα, αποτελούμενο από 21 Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς για 

την εκτέλεση αποστολών μεταφοράς προσωπικού και υλικού. Η προσφορά του 

προσωπικού της Ελληνικής αποστολής στο Κονγκό, δόξασε το όνομα της Ελλάδος και 

της Πολεμικής Αεροπορίας, καθόσον επιχείρησε κάτω από αντίξοες συνθήκες 

φέροντας εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή που του ανατέθηκε. 

� ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο Κουβέιτ «ΝΕΑΡΧΟΣ» (2 Αυγούστου 1990 – 31 Ιουλίου 

1991) 

 Στις 2 Αυγούστου 1990, ο Ιρακινός Στρατός εισέβαλε και κατέλαβε το 

Κουβέιτ. Κατόπιν αστραπιαίας αντίδρασης του ΣΑ, σχεδόν ομόφωνα – εκτός της 

Υεμένης που δεν μετείχε στην ψηφοφορία – υιοθετήθηκε το ψήφισμα (660/2-8-90), με 

επίκληση στα άρθρα 39 και 40 του κεφαλαίου VII του καταστατικού χάρτη, 

χαρακτηρίζοντας την Ιρακινή εισβολή, ως «διατάραξη της ειρήνης» (Τσιτσελίκης 2001, 

287), απαιτώντας την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των Ιρακινών στρατευμάτων 

από το Κουβέιτ. Κατόπιν αποτυχημένων προσπαθειών για εξεύρεση μεσολαβητικής 

λύσης, το ΣΑ κατόπιν νέας σύγκλισης70 4 ημέρες αργότερα, επέβαλε ένα ευρύ φάσμα 

κυρώσεων κατά του Ιράκ. Κατόπιν, σειρά ψηφισμάτων71 ακολούθησαν με τα οποία 

επιβλήθηκε ναυτικός αποκλεισμός του Ιράκ, αεροπορικές κυρώσεις καθώς και 

αποφασίστηκε η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ και στο Κουβέιτ, με 

                                                           

70 UNSCR 661/6-08-1990 

71 UNSCR 664/18-8-90, 665/25-8-90, 666/13-9-90, 670/25-9-90 
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αποτέλεσμα την αποδοχή των ψηφισμάτων από το Ιράκ στις 25 Φεβρουαρίου του 

1991. 

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, κατόπιν των ψηφισμάτων 661 και 665 του ΣΑ 

του ΟΗΕ, απέπλευσε την 2 Σεπτεμβρίου 1990 με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο 

η Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ προς υποστήριξη της προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας για 

ειρήνη και ασφάλεια. Η Ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε την αποστολή διαδοχικά των 

Φρεγατών ΕΛΛΗ και ΛΗΜΝΟΣ, μέχρι την 31 Ιουλίου 1991, όπου και ολοκληρώθηκε. 

Οι Ελληνικές Φρεγάτες με τη συνδρομή των ελικοπτέρων τους και των ανδρών της 

Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών που επέβαιναν σε αυτές εκτέλεσαν μεγάλο 

αριθμό νηοψιών και συμμετείχαν σε αποστολές εγγύς προστασίας κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης νηοψιών από συμμαχικά πλοία, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΣΑ για 

την απαγόρευση  θαλάσσιων μεταφορών προς και από το Ιράκ και το κατεχόμενο 

Κουβέιτ, προβάλλοντας ταυτόχρονα την Ναυτική μας παρουσία σε ξένες χώρες. 

� Κουβέιτ – UNIKOM72  (31 Απριλίου 1991 - 6 Οκτωβρίου 2003) 

Μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ και τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, 

το ΣΑ του ΟΗΕ με την 687/91 απόφασή του, εγκαθίδρυσε την αποστολή παρατηρητών 

των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Από τις 26 Απριλίου 1991 

συμμετείχε και η Ελλάδα στην αποστολή με επτά Αξιωματικούς του Στρατού ξηράς, με 

εντολή την επιτήρηση θαλάσσιας διόδου της αποστρατικοποιημένης Ζώνης κατά 

μήκος των συνόρων των δύο κρατών και την παρατήρηση οποιαδήποτε εχθρικής 

ενέργειας θα επιχειρούνταν από το ένα κράτος προς το άλλο. Προ της έναρξης του 

δευτέρου Πολέμου εναντίον του Ιράκ, μετά από σχετική απόφαση της γραμματείας του 

ΟΗΕ για μείωση του συνολικού αριθμού των παρατηρητών της αποστολής, η Ελληνική 

αποστολή περιορίστηκε στα τέσσερα (4) στελέχη, τα οποία επαναπατρίστηκαν στις 20 

Μαρτίου 2003. 

� Βόρειο Ιράκ – UNGCI (26 Ιούλιος 1991 – 11 Σεπτεμβρίου 2003) 

Από τα μέσα Ιουλίου 1991, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του ΟΗΕ και της 

Κυβέρνησης του Ιράκ, δημιουργήθηκε η αποστολή Φρουρών στο βόρειο τμήμα της 

                                                           

72 UN Iraq–Kuwait Observation Mission 
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χώρας με την ονομασία UNGCI73, στην οποία από 26 Ιουλίου 1991 συμμετείχε και η 

χώρα μας αρχικά με δύναμη τριάντα (30) στελεχών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ και 

μετέπειτα με οκτώ (8). Η  αποστολή τους ήταν η επιτήρηση της περιοχής του Β. Ιράκ 

μετά την αποχώρηση των Ιρακινών δυνάμεων και η παροχή προστασίας σε 

ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρείχαν βοήθεια στους τοπικούς πληθυσμούς των 

Κούρδων.  Τα επιμέρους έργα της αποστολής ήταν : παροχή γενικής και υγειονομικής 

υποστήριξης, προστασία προσωπικού και υλικού του ΟΗΕ, παροχή υποστήριξης στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών και μεταφορών και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των 

σχεδίων ασφαλείας που είχαν εκπονηθεί. Η εντολή της αποστολής ανεστάλη στις 20 

Μαρτίου 2003 και το Ελληνικό προσωπικό επαναπατρίστηκε, ενώ ολοκληρώθηκε την 

11η Σεπτεμβρίου 2003. 

� Σομαλία - UNITAF74 (4 Μαρτίου 1993 - 3 Μαρτίου 1994) 

Το 1990 με τη διάλυση του στρατού της Σομαλίας, λόγω της έκρυθμης 

κατάστασης στη χώρα και την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, ο ΟΗΕ με την απόφαση 

751/1992 του ΣΑ αποφάσισε την αποστολή δυνάμεων75 προκειμένου η κατάσταση να 

τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς όμως να επιτύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα με συνέπεια τη 

λήψη νέας απόφασης (794/3-12-92) για την ίδρυση της επιχείρησης  «Restore Hope» 

από την πολυεθνική Δύναμη UNITAF, αποτελούμενη από 45.00076 άνδρες, η οποία 

με δυναμικό τρόπο επιχείρησε την επιβολή της τάξης, ώστε να καταστεί δυνατή η 

προώθηση τροφίμων και φαρμάκων προς όλη τη χώρα. Τον Μάρτιο του 1993, οι 

αρχηγοί των 14 κυριότερων φυλών αποδέχτηκαν να υπογράψουν στην Αντίς Αμπέμπα 

της Αιθιοπίας, συμφωνία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, κάνοντας αποδεκτή την παρουσία 

των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση και να 

επαναλειτουργήσει το κράτος, με παράλληλη παραμονή των δυνάμεων των ΗΕ στη 

                                                           

73 UN Guards Contigent In Iraq 

74 Unify Task Force 

75 UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia). Πακιστανική δύναμη με τη συμμετοχή 
παρατηρητών από διάφορες χώρες 

76 28.000 προέρχονταν από την Αμερική και 17.000 από τη Σαουδική Αραβία, την Αυστραλία, 
το Βέλγιο, την Μποτσουάνα, τον Καναδά, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την 
Ελλάδα, την Ινδία, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, τη Νιγηρία, τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία, το Πακιστάν, τη 
Σουηδία, την Τυνησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ζιμπάμπουε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
Διοικητής της δύναμης ήταν ο Τούρκος Υποστράτηγος Çevik Bir. 
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Σομαλία μέχρι το 1995. Έτσι, η δύναμη τον Μάιο του 1993 αντικαταστάθηκε από τη 

UNOSOM II στη βάση της 814/26-3-93 απόφασης του ΣΑ. Παρά όμως την υπογραφή 

της συμφωνίας, ο αρχηγός της πολυπληθέστερης φυλής της Σομαλίας, πρώην 

Στρατηγός Φαράχ – Μωχάμεντ Αϊντίτ, που έλεγχε την ευρύτερη περιοχή του 

Μογκαντίσου αντέδρασε, ζητώντας την  ανάληψη της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα 

την έναρξη συγκρούσεων με τις δυνάμεις της UNOSOM II και το θάνατο αρκετών  

στρατιωτών εκατέρωθεν. 

Την 29η Ιανουαρίου 1993 το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αποστολή Ελληνικής 

δύναμης77 επιπέδου Λόχου που αποτελούνταν από 19 Αξιωματικούς και 87 

Υπαξιωματικούς από τους τρεις Κλάδους των ΕΔ. Το Ελληνικό τμήμα έφθασε στην 

πρωτεύουσα Μογκαντίσου την 4η Μαρτίου 1993 και τέσσερεις ημέρες μετά 

προσκολλήθηκε στη Γαλλική Ταξιαρχία και εγκαταστάθηκε στην πόλη Ουαζίντ, 480 

χλμ ΒΔ της πρωτεύουσας. Η αποστολή του ήταν η παροχή Ιατρικής Βοήθειας, η 

ασφάλεια και διανομή τροφίμων του ΟΗΕ, η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την 

ανασυγκρότηση της περιοχής με ταυτόχρονη προσπάθεια ανακατασκευής και 

επαναλειτουργίας του πρώην Νοσοκομείου της πόλης. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ελληνικού αποσπάσματος στην 

πόλη Ουατζίτ, αυτό περιέθαλψε 2.500 περίπου ασθενείς, πραγματοποίησε με επιτυχία 

60 αποστολές διανομής τροφίμων σε συνεργασία με την οργάνωση «CONCERN», 

διέθεσε Ιατρικό προσωπικό υπό την εποπτεία του Ελληνικού τμήματος της οργάνωσης 

«Γιατροί του Κόσμου» και προέβη στην επισκευή και κατασκευή δρόμων, πλατειών, 

γηπέδων, παιδικών χαρών, ηλεκτρικών δικτύων, ορφανοτροφείων κλπ. Παρά το 

γεγονός ότι σε πολλές πόλεις της Σομαλίας υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των 

δυνάμεων του ΟΗΕ και των δυνάμεων του Στρατηγού Αϊντίντ, το Ελληνικό τμήμα δεν 

ενεπλάκη, με εξαίρεση την τραγική περίπτωση του Λοχία Σούμπουρου Μιχαήλ, ο 

οποίος τραυματίσθηκε θανάσιμα, όταν η Ελληνική αποστολή προσβλήθηκε από 

ενέδρα ανταρτών στις 14 Οκτωβρίου 1993, κατά τη διάρκεια αποστολής συνοδείας 

ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, θανάσιμα τραυματίστηκε και ο Γεώργιος Γλύπτης - 

υπεύθυνος του ορφανοτροφείου του Ουαζίτ – με αποτέλεσμα τον επαναπατρισμό της 

Ελληνικής αποστολής «Γιατροί του Κόσμου» στις 11 Μαρτίου 1994, οκτώ ημέρες μετά 

                                                           

77 Ελληνικό Απόσπασμα Σομαλίας (ΕΛΛΑΣΟΜ) 
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την ολοκλήρωση της αποστολής της Ελληνικής ειρηνευτικής δύναμης και τον 

επαναπατρισμό της.  

Το τεράστιο ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο που ανέπτυξε το 

ΕΛΑΣΟΜ, το κατέστησε εξαιρετικά αγαπητό και δημοφιλές στον γηγενή πληθυσμό, 

ενώ η ελληνική σημαία έγινε σύμβολο ανθρωπιάς και προσφοράς για τους κατοίκους 

της περιοχής (Βοριάς 2017, 27).  

� Γεωργία - UNOMIG78 (Σεπτέμβριος 1994 – Απρίλιος 2009) 

Η σύγκρουση στην Αμπχαζία, βορειοδυτικά της Δημοκρατίας της 

Γεωργίας, άρχισε με κοινωνικές αναταραχές και προσπάθειες των τοπικών αρχών για 

διαχωρισμό. Η ένταση κλιμακώθηκε με μια σειρά ένοπλων συγκρούσεων το καλοκαίρι 

του 1992, όταν η κυβέρνηση της Γεωργίας απέστειλε στην περιοχή αριθμό 2.000 

στρατιωτών, που είχε ως αποτέλεσμα 200 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Για 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής από τα συμβαλλόμενα μέρη, της 

συμφωνίας εκεχειρίας και του διαχωρισμού των δυνάμεων που υπογράφηκαν στη 

Μόσχα στις 14 Μαΐου 1994, ιδρύθηκε στις 24 Αυγούστου κατόπιν του 858/1993 

ψήφισμα του ΣΑ η Αποστολή των ΗΕ UNOMIG, με σκοπό τον έλεγχο της  συμφωνίας 

εκεχειρίας μεταξύ της κυβέρνησης της Γεωργίας και των αρχών της Αμπχαζίας, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη Sukhumi. Η αρχική δύναμη της αποστολής ανερχόταν σε 

88 στρατιωτικούς παρατηρητές79 και η χώρα μας συμμετείχε από  το Σεπτέμβριο του 

‘94 μέχρι και το Σεπτέμβριο του ‘95 με πέντε (5) στελέχη των τριών κλάδων των ΕΔ. 

� Ερυθραία - Αιθιοπία «UNMEE»80 

  Η διαμάχη μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας άρχισε τον Μάιο του 1998 ως 

αποτέλεσμα συνοριακής αμφισβήτησης και παρά τις προσπάθειες του γενικού 

γραμματέα του ΟΗΕ, η σύγκρουση εξερράγη πάλι στις 12 Μαΐου 2000. 

                                                           

78 UN Observer Mission in Georgia 

79 από Αίγυπτο, Αλβανία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες 
Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδονησία, Ιορδανία, Κορέα, Μπαγκλαντές, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
Ουρουγουάη, Πακιστάν, Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία, και Τσεχία. 

80 UN Mission in Ethiopia and Eritrea 
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Με το ψήφισμα 1297/12-05-2000 το ΣΑ εξέφρασε την ανησυχία του για την 

επανάληψη των συγκρούσεων και επεσήμανε ότι το νέο ξέσπασμα της βίας θα είχε 

σοβαρή ανθρωπιστική επίπτωση στους πολίτες των δύο χωρών.  Ακολούθησε το 

ψήφισμα 1298/17-05-2000, σύμφωνα με το οποίο επιβλήθηκαν μέτρα παρεμπόδισης 

πώλησης όπλων και πυρομαχικών. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, σε συνδυασμό 

με την ξηρασία στην περιοχή, υπολογίστηκε ότι επηρεάστηκαν από την επισιτιστική 

κρίση που προέκυψε σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι. 

Με την απόφαση 1312/13-06-2000 συγκροτήθηκε η δύναμη παρατηρητών του 

ΟΗΕ UNMEE, δυνάμεως 100 ατόμων, με σκοπό να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ 

των δύο μερών, να αναπτύξει μηχανισμό επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός και 

να προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη ΕΥΕ. Έτσι, ακολουθώντας το 1320/15-09-

2000 ψήφισμα, εγκρίθηκε η επέκταση της δύναμης σε 407781 στρατιωτικό και 490 

πολιτικό προσωπικό, αναλαμβάνοντας αποστολές ελέγχου των παραβιάσεων 

εκεχειρίας και ανακατανομής των δυνάμεων Αιθιοπίας και Ερυθραίας στις προ των 

συγκρούσεων θέσεις τους και παροχή βοήθειας για εκτέλεση ανθρωπιστικών 

δραστηριοτήτων. Η Ελλάδα συμμετείχε από 6 Μαρτίου 2001 με τρία (3) στελέχη. 

� Σουδάν - UNMISUD 

Η ειρηνευτική αποστολή για το Σουδάν ΑΜΙS82, είχε αναπτυχθεί από τον 

Ιούνιο του 2004 ως επιχείρηση παρακολούθησης – εξακρίβωσης κεφαλαίου VI του 

Χάρτη των ΗΕ, με αποστολή την υποστήριξη της ειρήνης στο Σουδάν και την παροχή 

βοηθείας για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας ειρήνης. Η συνολική δύναμη της 

AMIS από τα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης, έφτασε σε 10.130 στρατιωτικούς καθώς 

και 755 αστυνομικούς.  Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 9 Μάϊου 2005, διατέθηκαν 2 

Αξιωματικοί στην υπόψη αποστολή όπου αποχώρησαν το Δεκέμβριο του 2011. 

Επίσης στο πλαίσιο της υποστήριξης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην επιχείρηση της AMIS, 

                                                           

81 Στην UNMEE συμμετείχε προσωπικό της Αυστραλίας, Αυστρίας, Μπαγκλαντές, Μπενίν, 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας,  Καναδά,  Κίνας, Κροατίας, Τσεχίας,  Δανίας,  Φινλανδίας,  Γαλλίας,  
Γκάμπιας,  Γκάνας,  Ελλάδας,  Ινδίας,  Ιράν,  Ιρλανδίας,  Ιταλίας,  Ιορδανίας,  Κένυας,  Μαλαισίας, 
Ναμίμπιας, Νεπάλ, Νιγηρίας, Νορβηγίας, Παραγουάης, Περού, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Σιγκαπούρης, Σλοβακίας, Νότιας Αφρικής, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Τανζανίας, 
Τυνησίας, Ουκρανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών,  Ουρουγουάης  και  Ζάμπιας 

82 African Mission in Sudan 
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ένα ελληνικό αεροσκάφος C-130 μετέφερε υλικά και εξοπλισμό του τμήματος της 

Σενεγάλης, από τη Σενεγάλη στο Σουδάν κατά το διάστημα από 17 έως 29 Αυγούστου 

2005. 

5.2.2 Αποστολές σε εξέλιξη (ΓΕΕΘΑ, Αποστολές σε Εξέλιξη 2017) 

� Επιχείρηση «UNIFIL»83  

Σύμφωνα με την απόφαση 1701/11-08-206 του ΣΑ του ΟΗΕ, για την 

απαγόρευση επανεξοπλισμού της  HEZBOLLAH στο Λίβανο, δημιουργήθηκε μια 

διεθνής Ναυτική Δύναμη, με αποστολή την εκτέλεση  επιχειρήσεων Θαλασσίου 

Ελέγχου, με σκοπό την απαγόρευση διακίνησης παρανόμου οπλισμού προς τον 

Λίβανο, σε συνεργασία με τις Λιβανικές αρχές. Από την 18  Σεπτεμβρίου έως την 15 

Οκτωβρίου 2006, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) συμμετείχε με μια Φρεγάτα (Φ/Γ) 

και από τις 20 Απριλίου 2007 και με μία Πυραυλάκατο. Την 20η  Δεκεμβρίου 2008, η 

Ελλάδα απέσυρε τη  Φ/Γ από την επιχείρηση και συνεχίζει με  ένα  ταχύ περιπολικό 

κατευθυνομένων βλημάτων (ΤΠΚ), ή μία Κανονιοφόρο (Κ/Φ) εναλλάξ. 

5.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Το καθεστώς των ΕΥΕ μεταβλήθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, 

κυρίως λόγω αλλαγής του διεθνούς περιβάλλοντος το οποίο πλέον έγινε ασταθές με 

συνέπεια τα Ηνωμένα Έθνη να είναι απαραίτητο να ενεργήσουν αποφασιστικότερα 

ενώ και άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η ΕΕ, ο ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ, ήταν 

σημαντικοί και κρίσιμοι υποστηρικτές της διεθνούς σταθερότητας. Η αστάθεια 

συνεχίστηκε και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου οδηγώντας τον ΟΗΕ και τους 

περιφερειακούς συνασπισμούς κρατών στην ανάπτυξη δόγματος επιβολής της 

ειρήνης, ώστε να πειστούν ή να αναγκαστούν οι αντιμαχόμενες παρατάξεις να 

επιλύσουν τα προβλήματά τους και να εναρμονιστούν οι αντιτιθέμενες απόψεις τους 

μέσω ενός ειρηνικού διαλόγου. Επιπλέον, ο ΟΗΕ για την επίλυση των ζητημάτων 

ασφαλείας και για την επιβολή κυρώσεων του κεφαλαίου VII, εφάρμοσε κατά κόρον 

την τακτική ανάθεσης των ΕΥΕ στους ανωτέρω περιφερειακούς οργανισμούς. Βέβαια, 

                                                           

83 UN Interim Force in Lebanon 
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σε ορισμένες περιπτώσεις η επέμβασή τους νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων από τα 

ΗΕ, με χαρακτηριστικότερη την επέμβαση του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας για την 

περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου.  

5.3.1 Περατωθείσες αποστολές (ΓΕΕΘΑ, Περατωθείσες Αποστολές 2017) 

� Βοσνία - Ερζεγοβίνη -IFOR - SFOR (14 Δεκεμβρίου 1995 μέχρι 4 

Δεκεμβρίου 2004) 

 Ως επακόλουθο της ολοκληρωτικής διαμάχης που ξέσπασε στην πρώην 

επαρχία της Γιουγκοσλαβίας το Καλοκαίρι του 1991, η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ ανέλαβαν 

αρκετές πρωτοβουλίες για την εδραίωση της ειρήνης και του διαλόγου στην περιοχή. 

Ο ΟΗΕ με την 713/25-09-1991 απόφαση κάλεσε όλα τα έθνη να εφαρμόσουν γενικό 

«εμπάργκο» όπλων και στρατιωτικών υλικών εναντίον της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 

στις αρχές του 1992 εγκαταστάθηκε στο έδαφός της η UNPROFOR, με εντολή την 

παρεμβολή ανάμεσα στους αντιμαχόμενους. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Dayton84, 

και της 1031 απόφασης του ΣΑ, αποφασίστηκε η σύσταση από το ΝΑΤΟ της 

πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης IFOR85, ενώ από το ΚΥΣΕΑ86 αποφασίστηκε και η 

συμμετοχή της Ελλάδας. Στις 28 Ιουνίου 2004, το ΝΑΤΟ αποφάσισε τον  τερματισμό 

της επιχείρησης και την μεταβίβαση αυτής υπό τον έλεγχο της ΕΕ με την επονομασία 

«ALTHEA». 

Η Ελληνική συμμετοχή αρχικά αποτελούνταν από ένα ειδικό Λόχο 

Μεταφορών 250 ανδρών με την ονομασία ΕΛΔΥΒ87, μία Φρεγάτα και δύο 

Ναρκαλιευτικά, δύο Α/Φ C-130 και 17 άνδρες για τις ανάγκες μεταφορών και δεκαπέντε 

Αξιωματικούς για ενίσχυση των Στρατηγείων. Το Νοέμβριο του 1996 το ΚΥΣΕΑ 

αποφάσισε την παράταση της συμμετοχής της ΕΛΔΥΒ στην πολυεθνική δύναμη, η 

οποία (δύναμη) στις 20 Δεκεμβρίου μετονομάστηκε σε SFOR88, με αποστολή την 

                                                           

84 21 Νοεμβρίου 1995 

85 Implementation Force 

86 Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1 της 10ης/1995 συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ 

87 Ελληνική Δύναμη Βοσνίας 

88 Stabilization Force 



93 

 

εκτέλεση μεταφορών από και προς τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βοσνίας, με 

σκοπό την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας. 

Η ΕΛΔΥΒ (που πλέον αποτελούνταν από 280 άτομα) επιτέλεσε τεράστιο 

έργο και έφερε σε πέρας περί τις 2000 αποστολές, μία από τις οποίες εκτέλεσε σε 

συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία στο Σεράγεβο και την οργάνωση «Γιατροί του 

Κόσμου», ώστε να συγκεντρώσει από διάφορες πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και 

της Σερβίας 22 ανάπηρα παιδάκια, τα οποία έπεσαν θύματα ναρκών κατά τη διάρκεια 

του πολέμου και να τα μεταφέρει στην Ελλάδα όπου παρέμειναν για 15 ημέρες. 

Ακολούθως, η Ελληνική αποστολή μετασχηματίστηκε σε ένα Λόχο Μεταφορών με 

Διμοιρία Υγειονομικού συνολικής δύναμης περίπου 100 ανδρών. Από τον Φεβρουάριο 

του 2003 η χώρα μας συμμετείχε στην SFOR με Λόχο Στρατονομίας 50 ανδρών, ως 

επικεφαλής έθνος (Leading Nation) στη Διεθνή Στρατιωτική Αστυνομία της SFOR. 

� Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας  (πΓΔΜ) 

Με την υπογραφή της συμφωνίας της Οχρίδας (13 Αυγούστου 2001), η 

κυβέρνηση των Σκοπίων υποσχέθηκε να βελτιώσει τα δικαιώματα του αλβανικού 

πληθυσμού, ενώ ο τελευταίος συμφώνησε να εγκαταλείψει τις αυτονομιστικές 

απαιτήσεις και να παραδώσει τον οπλισμό του σε δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η 

έναρξη της νατοϊκής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα που διήρκησε από το 2001 

έως το 2003. Στο πλαίσιο αυτό έλαβαν χώρα τρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις της 

συμμαχίας. Η πρώτη με την επωνυμία «Essential Harvest» (22 Αυγούστου – 26 

Σεπτεμβρίου 2001), συνέβαλε στον αφοπλισμό των Αλβανών εξτρεμιστών σε 

εθελοντική βάση. Η επιχείρηση «Amber Fox» (27 Σεπτεμβρίου 2001 - 15 Δεκεμβρίου 

2002) με εντολή να διασφαλίσει την προστασία των διεθνών παρατηρητών της ΕΕ και 

του ΟΑΣΕ, οι οποίοι επόπτευαν την εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδας και η 

επιχείρηση «Allied Harmony» (16 Δεκεμβρίου 2002 - 31 Μαρτίου 2003), η οποία 

παρείχε συνεχή υποστήριξη στους διεθνείς παρατηρητές και βοήθησε την κυβέρνηση 

των Σκοπίων να ανακτήσει την ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα (NATO, Peace support 

operations in the fYROM 2017). 

Η Χώρα μας συμμετείχε στην επιχείρηση «Essential Harvest» με το 525 

Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και τμήματα υποστήριξης συνολικής δύναμης 400 
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περίπου ανδρών με την ονομασία ΕΛΔΥΣ89 και αριθμό Αξιωματικών σε επιτελικές 

θέσεις συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Υποδιοικητού του Στρατηγείου 

Μετόπισθεν της KFOR. Η αποστολή της Ελληνικής δύναμης ήταν η υποδοχή του 

οπλισμού και η προώθησή του στην Ελλάδα για καταστροφή. Ο συνολικός90 αριθμός 

του οπλισμού που περισυνελλέγη και καταστράφηκε στην Ελλάδα ήταν πολυάριθμος, 

ενώ συνολικά 69.780 κιλά σε ατσάλι προήλθε από την τήξη του στην Χαλυβουργική. 

Η Ελληνική συνεισφορά στην επιχείρηση «Amber Fox» ήταν 28 στελέχη, 

συμπεριλαμβανομένου και ενός ασθενοφόρου με την αντίστοιχη ιατρική ομάδα. Μετά 

το πέρας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από το ΝΑΤΟ τη σκυτάλη πήρε η ΕΕ, 

συνεχίζοντας την αποστολή στα Σκόπια με την επιχείρηση CONCORDIA. 

5.3.2 Αποστολές σε εξέλιξη (ΓΕΕΘΑ, Αποστολές σε Εξέλιξη 2017) 

� Επιχείρηση Joint Enterprise - Φάση Deterrent Presence (ΕΛΔΥΚΟ 3) 

Στο πλαίσιο της ΕΥΕ του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ, από τον Ιούνιο του 1999 η Ελλάδα παρείχε διευκολύνσεις για τη διέλευση 

δυνάμεων και μέσων προς τα Σκόπια στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάπτυξη 

της πολυεθνικής δύναμης, όπως αποφασίστηκε από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο 

στις 10 Ιουνίου 1999. Η Πολυεθνική Δύναμη ονομάστηκε KFOR και η αποστολή της 

στο πλαίσιο του κεφαλαίου VII του χάρτη των ΗΕ ήταν απόρροια του ψηφίσματος 

1244/10-06-1999 του ΣΑ και της στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ του ΝΑΤΟ, της 

ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας.  

Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ στις 11 Ιουνίου 1999, η Ελλάδα συμμετείχε 

με δύναμη επιπέδου Ταξιαρχίας με την ονομασία ΕΛΔΥΚΟ91, ένα αεροσκάφος C-130 

με προσωπικό 10 άτομα, προσωπικό 30 αξιωματικών και οπλιτών για την επάνδρωση 

των συμμαχικών Επιτελείων των Στρατηγείων και των Διοικήσεων καθώς και 

προσωπικό εντός της Ελλάδας (157 αξιωματικοί και οπλίτες) για την παροχή 

υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους. Η Δύναμη συμπληρωνόταν από ένα Λόχο 

                                                           

89 Ελληνική Δύναμη Σκοπίων 

90 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.geetha.mil.gr/el/103-cat-hndgs-el/cat-pacif-
activities-el/ cat-apostoles-epixeirisis-el/441-επιχείρηση-essential-harvest.html 

91 Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου 
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Πεζικού με στοιχεία Μηχανικού που αποτελούνταν από 60 αξιωματικούς και οπλίτες 

και από ένα τμήμα υποστήριξης και ένα τμήμα εγκαταστάσεων συνολικής δύναμης 10 

ατόμων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή της δύναμης ήταν η δημιουργία 

ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου και η ασφαλής 

επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων. Σπουδαία στιγμή για το Ελληνικό 

τμήμα ήταν η ανακάλυψη αποθήκης με μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, 

αναγνωριζόμενη από την KFOR ως η δεύτερη σε σπουδαιότητα και σε επιτυχία 

αποστολή που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τότε στο Κοσσυφοπέδιο.  

Η ΕΛΔΥΚΟ επίσης παρείχε προστασία σε Χριστιανικές Εκκλησίες, ενώ 

χαρακτηριστική της δράσης της είναι η περίπτωση της άμεσης ενέργειας Ελληνικής 

περιπόλου για τη διάσωση της Εκκλησίας του Αγίου Ούρου στο κέντρο του 

ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ, που κινδύνεψε από εμπρησμό και τη διάσωση όλων των ιερών 

κειμηλίων. Επίσης, σημαντική είναι η προσφορά της, τόσο στη μεταφορά, τη συνοδεία 

και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και στον τομέα της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

Από το 2003, η Ελληνική συμμετοχή σταδιακά μειώνεται λόγω της 

αναδιοργάνωσης της KFOR, ενώ την παρούσα χρονική περίοδο απαριθμεί 378 άτομα 

εκ των οποίων τα 108 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία της ΕΛΔΥΚΟ 

σηματοδοτεί τη συμβολή της Ελλάδας στη διατήρηση της ειρήνης, προβάλλει τις 

Ελληνικές ΕΔ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την Ελληνική Διπλωματία. Επίσης, 

προάγει το επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης και συνεργασίας με τις ΕΔ των 

χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και PfP92, οι οποίες συμμετέχουν στην πολυεθνική δύναμη. 

� Αφγανιστάν – «Resolute Support Mission» (RSM) 

Την 15 Ιαν 2002, ΚΥΣΕΑ, με την υπ' αριθ. 3/2002 απόφασή του, ενέκρινε 

την ανάπτυξη Ελληνικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα στην περιοχή 

της ΚΑΜΠΟΥΛ και των περιχώρων της, βασιζόμενο στη συμφωνία της Βόννης της 5ης 

                                                           

92 Partnership for Peace. Η Σύμπραξη για την Ειρήνη (PfP) είναι ένα πρόγραμμα πρακτικής 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των μεμονωμένων ευρωατλαντικών χωρών και του ΝΑΤΟ. Επιτρέπει 
στους εταίρους να αναπτύξουν ατομική σχέση με το ΝΑΤΟ, επιλέγοντας τις δικές τους προτεραιότητες 
συνεργασίας. Επί του παρόντος, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 21 χώρες. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλέπε https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_50349.htm 
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Δεκεμβρίου 2001 και στο ψήφισμα 1510 του ΣΑ, θέτοντας εθνικό περιορισμό τη μη 

ανάπτυξη Ελληνικών τμημάτων εκτός Καμπούλ. Με έναρξη την 19 Φεβ 2002, 

αναπτύχθηκε η Ελληνική δύναμη 175 ατόμων, αποτελούμενη από Λόχο Μηχανικού 

Ειρηνευτικών Αποστολών, τμήματα υποστήριξης και ασφαλείας, δυο αεροσκάφη C-

130 για εκτέλεση αερομεταφορών και αριθμός επιτελών στα επιτελεία της ISAF93. Η 

διάρκεια Ελληνικής αποστολής καθορίσθηκε αρχικά στους τρεις μήνες, ενώ με 

αποφάσεις του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ) εγκρίθηκε διαδοχικά η παράταση 

παραμονής της στην Καμπούλ μέχρι και σήμερα. Ο σκοπός της αποστολής της είναι η 

συνδρομή στην προσπάθεια της Αφγανικής κυβέρνησης για ανοικοδόμηση και 

ανασυγκρότηση της χώρας με ανθρωπιστική βοήθεια και εκτέλεση εργασιών 

κοινωφελούς χαρακτήρα. Επιπλέον, κίνητρο αποτέλεσε η επιδίωξη να προαχθεί το 

επίπεδο συνεργασίας των Ελληνικών ΕΔ με εκείνες των υπολοίπων χωρών και η 

συμμετοχή της χώρας μας για ακόμα μια φορά στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΣΑ 

του ΟΗΕ. 

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 και από το Δεκέμβριο του 

2005 έως τον Μάρτιο του 2006, η χώρα μας είχε την ευθύνη διοίκησης, οργάνωσης και 

λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, αποστολή που εκτέλεσε με 

απόλυτη επιτυχία. Επιπλέον, από τις 22 Αυγούστου 2005 έως τις 02 Απριλίου 2007, 

αναπτύχθηκε το 299 ΚΙΧΝΕ94, παρέχοντας υποστήριξη τόσο στο Ελληνικό όσο και στο 

συμμαχικό προσωπικό, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα Αφγανούς ιατρούς πολιτικών 

νοσοκομείων. Η Ελληνική αποστολή κατά τη διάρκεια παραμονής της στο Αφγανιστάν 

προσέφερε επιπρόσθετα πλούσιο κοινωνικό έργο, παρέχοντας τρόφιμα και ιματισμό 

στα παιδιά της περιοχής καθώς και χορηγώντας στην τοπική κοινωνία σειρά υλικών 

αγαθών για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Σήμερα το Ελληνικό προσωπικό 

αποτελείται από τέσσερεις (4) Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας ως 

συμβούλους συντήρησης του αεροδρομίου της Καμπούλ. 

� Standing NATO Maritime Group (SNMG-2) 

                                                           

93 International Security Assistance Force 

94 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας. Αποτελεί Ιατρονοσηλευτική Μονάδα 30 κλινών 
και δύναμης 47 στελεχών. 
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Η SNMG-2 παρέχει στο ΝΑΤΟ συνεχή ναυτική υποστήριξη σε 

επιχειρήσεις άμεσης αντίδρασης NRF95 σε ειρηνικές περιόδους, κρίσης και έντασης. 

Τα έθνη, τα οποία συνήθως συμβάλλουν με μονάδες στη δύναμη είναι η Γερμανία, η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, 

ενώ η διοίκηση εναλλάσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Από 29 Ιουνίου 

μέχρι 09 Νοεμβρίου 2009 έλαβε αποστολή τη συνοδεία και προστασία των φορτίων 

των πλοίων μεταφοράς της επισιτιστικής βοήθειας του ΟΗΕ προς τη Σομαλία και την 

αποτροπή της πειρατείας στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Άντεν και των 

προσβάσεων της Σομαλίας, ενώ από τις 12 Μαρτίου 2010 αναπτύχθηκε εκ νέου στη 

θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Άντεν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ocean Shield». 

Τέλος, από 27  Φεβρουαρίου 2016 επιχειρεί96 στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου  στο 

πλαίσιο απαγόρευσης των παράνομων μεταναστευτικών ροών. 

5.4 ΚΟΣΤΟΣ – ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΕ 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο για τη λήψη απόφασης σχετικά 

με τη συμμετοχή σε κάποια ΕΥΕ, πρέπει να εξετάζονται ορισμένοι παράγοντες με 

κυριότερο τη σχέση κόστους - οφέλους. Η συγκεκριμένη σχέση μπορεί να καταμεριστεί 

σε επιμέρους τομείς όπως το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και στρατιωτικό κόστος 

– όφελος. 

Με την αποστολή εθνικών δυνάμεων για εκτέλεση ΕΥΕ σε διάφορες περιοχές 

επιχειρήσεων του πλανήτη ενισχύεται η Ελληνική παρουσία και εμπεδώνεται η 

καλλιέργεια ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει το 

Ελληνικό στοιχείο. Επιπλέον, προβάλλονται οι ΕΔ και αποσυνδέονται από τον 

παραδοσιακό τους ρόλο, σχετιζόμενες πλέον με την παροχή βοήθειας στον 

συνάνθρωπο ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος και φυλής, προάγοντας με αυτό τον 

τρόπο και τις πανανθρώπινες αξίες, με τις οποίες γαλουχείται παραδοσιακά η Ελληνική 

κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση των Κοσοβάρων  απέναντι στην 

Ελληνική αποστολή. Σύμφωνα με τα λεγόμενα Αξιωματικού της δύναμης «Οι 

                                                           

95 NATO Response Force 

96 Η παρούσα Ελληνική δύναμη όπως στο παράρτημα με την Ελληνική συμμετοχή στις 
τρέχουσες ΕΥΕ 
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άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει εδώ είναι πολύ ευγενικοί και πολύ καλοί μαζί μας. Και 

εμείς κρατάμε μια ουδέτερη στάση με τους Σέρβους και με τους Αλβανούς. Από τις 

συζητήσεις προκύπτει βέβαια ότι δεν μας έβλεπαν και με πολύ καλό μάτι, γιατί δεν 

έχουμε αναγνωρίσει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος και είχαν μια άλλη άποψη για 

εμάς. Μόλις μας γνώρισαν όμως κατάλαβαν ότι εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε αυτό που 

νόμιζαν. Ένα πλεονέκτημα της αποστολής είναι ότι μπορούμε να δείξουμε στους ξένους 

πως δεν είμαστε όλα αυτά που μας παρουσιάζουν. Τεμπέληδες κ.α.» (Κουγιάννου 

2014). 

Σημαντικό ρόλο στο πολιτικό πεδίο εμφανίζει η βούληση της χώρας να 

συμμετέχει ενεργά ως υποστηρικτής των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους 

οποίους είναι μέλος, αντλώντας κύρος και πιθανά διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα 

στο μέλλον, κάνοντας χρήση της διπλωματικής οδού, εξασφαλίζοντας με αυτό τον 

τρόπο γεωστρατηγικά οφέλη, αφού λειτουργεί ως εγγυητής και σταθεροποιητικός 

παράγοντας στις περιοχές που δραστηριοποιείται, ειδικά αν αυτές είναι στην ευρύτερη 

περιοχή συμφερόντων της όπως τα Βαλκάνια. Επιπλέον, η χώρα αναδεικνύεται σε 

έμπιστο σύμμαχο που ενδιαφέρεται για τους στόχους της συμμαχίας και όχι μόνο για 

τα εθνικά του συμφέροντα. Αυτό μπορεί να καταδειχτεί, κάνοντας μία αποτίμηση των 

ΕΥΕ στις οποίες έλαβε μέρος η Τουρκία, αφού εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς 

ότι κατά κανόνα συμμετέχει σε αυτές που λαμβάνουν χώρα σε έδαφος που βρίσκεται 

στη γειτονιά της, όπως τα Βαλκάνια και οι χώρες της Βαλτικής.  

 Ταυτόχρονα, μέσω του προσωπικού που συμμετέχει η χώρα αποκτά γνώσεις 

και εμπειρίες από τον τρόπο λειτουργίας, σκέψης, αντίδρασης, καθώς και τις συνήθειες 

άλλων λαών, μεταδίδοντας παράλληλα και τον Ελληνικό πολιτισμό και κουλτούρα. 

Παράλληλα, τα στελέχη των ΕΔ που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων 

αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες ειδικά από τη στιγμή που ευτυχώς η χώρα μας έχει 

μακρά περίοδο αποχής από στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της επικράτειάς της και 

ενισχύεται το ηθικό τους, αφού πλέον είναι σε θέση να ενεργούν επιτυχώς σε 

απαιτητικές και δύσκολες επιχειρησιακές καταστάσεις. Τα ανωτέρω προστίθενται και 

στη συνολική εξέλιξη και εκσυγχρονισμό των ΕΔ, αφού αυτό επιτάσσει η ανάγκη 

παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων και η τυποποίηση και διαλειτουργικότητα των 

μέσων και των δογμάτων, με αυτά των πλέον σύγχρονων στρατών του κόσμου. 

Σημαντική παράμετρος είναι και η απόκτηση στρατιωτικών πληροφοριών, κάνοντας 

χρήση των μέσων συλλογής, τόσο της συμμαχίας όσο και εταίρων κρατών που 
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συμμετέχουν αλλά και μέσω διαπροσωπικών επαφών με το πολυεθνικό προσωπικό. 

Το τελευταίο φυσικά αν δεν τύχει ιδιαίτερης προσοχής μπορεί να επιφέρει το αντίθετο 

αποτέλεσμα, δηλαδή την ακούσια διαρροή ημετέρων πληροφοριών.   

Στον αντίποδα υπάρχει και μεγάλο πολιτικό κόστος σε περίπτωση αποστολής 

δυνάμεων εκτός επικράτειας. Αυτό έγκειται αρχικά στη στάση της κοινής γνώμης, η 

οποία δεν είναι σε θέση πάντοτε να αντιληφθεί και να συμπλεύσει με τα εθνικά 

συμφέροντα και τις διαμορφούμενες στρατηγικές. Το κόστος μεγαλώνει σε περίπτωση 

απωλειών ανθρώπινων ζωών, όπως δυστυχώς συνέβη στην περίπτωση του Λοχία 

Σούμπουρου στη Σομαλία. Για την άμβλυνση των πιθανοτήτων αυτών, η χώρα όπως 

φαίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική συμμετοχή της στις ΕΥΕ, έχει επιλέξει η 

εμπλοκή μας να είναι περισσότερο σε υποστηρικτικό ρόλο παρά σε άμεση επαφή με 

τον κίνδυνο. Επιπλέον, το πολιτικό κόστος βρίσκει εφαρμογή και λόγω διαφορετικής 

φιλοσοφίας και ιδεολογίας, τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ του πολιτικού μας 

κόσμου, οι οποίοι έχουν αντίθετη θεώρηση για την αναγκαιότητα και το ρόλο τέτοιων 

επιχειρήσεων.  

Το κοινωνικό κόστος αυξάνεται και λόγω του αλτρουϊσμού και της ομαδοσκέψης 

του Ελληνικού λαού, αφού παραδοσιακά έτρεφε και τρέφει αισθήματα υποστήριξης 

των απανταχού αδυνάτων στη Γη, έχοντας την τάση να ταυτίζεται με εθνότητες όπως 

για παράδειγμα τους Σέρβους κατά τις νατοϊκές επιχειρήσεις, χωρίς να είναι σε θέση 

να ανιχνεύσει τα εθνικά συμφέροντα όπως αυτά διαμορφώνονται και προσδιορίζονται 

από τις ανάγκες της στιγμής.  

Τέλος, το οικονομικό κόστος φαινομενικά υπερβαίνει το όφελος, αφού για την 

ανάπτυξη, συντήρηση και αναδίπλωση μίας δύναμης για εκτέλεση ΕΥΕ, απαιτείται 

υψηλό οικονομικό τίμημα, το οποίο η εκάστοτε χώρα που διαθέτει τις δυνάμεις καλείται 

να καταβάλει. Ακόμα, σε περίπτωση μη αποστολής εθνικών δυνάμεων η εκάστοτε 

χώρα συνεισφέρει ανάλογα με τα συμφωνηθέντα εντός των διεθνών οργανισμών και 

το μέγεθος του ΑΕΠ της, ανάλογο ποσό για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Δημάκας 2010) (Πολιτικά 2010), ενδεικτικά, 

η παραμονή της Ελληνικής δύναμης Κοσσυφοπεδίου το έτος 2010 είχε ετήσιο κόστος 

πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η παραμονή της Ελληνικής φρεγάτας στην 

αποστολή καταπολέμησης της πειρατείας, που εκτελεί το ΝΑΤΟ στο κέρας της 

Αφρικής πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.  Αυτό που δε μπορεί όμως να αποτιμηθεί με 



100 

 

όρους οικονομικούς είναι το τυχόν μακροπρόθεσμο κέρδος στην οικονομία, που 

μπορεί να προκύψει από τη σταθεροποίηση μιας χώρας καθώς και από τη δημιουργία 

ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους της, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη 

δημιουργία των απειλών που έχουν αναλυθεί προγενέστερα.  

5.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Η νομική βάση που διέπει την Ελληνική συμμετοχή σε ΕΥΕ έχει αναφερθεί στο 

κεφάλαιο 3. Γενικότερα (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 2015), το νομικό καθεστώς Μονάδων που 

συμμετέχουν σε μία πολυεθνική δύναμη και οι υποχρεώσεις του προσωπικού τους, 

απορρέει από τους κανόνες που προβλέπονται για τα κράτη-μέλη της διεθνούς 

κοινότητας και επιβάλλονται από τον καταστατικό χάρτη των ΗΕ, αλλά και από το 

ειδικότερο νομικό πλαίσιο της αποστολής, που θα καθορίζεται από τις αποφάσεις του 

ΣΑ των ΗΕ, τις εντολές του Οργανισμού καθώς και από το Διεθνές Δίκαιο (πχ Δίκαιο 

Ενόπλων Συγκρούσεων, Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο). Η εσωτερική λειτουργία του 

κάθε συμμετέχοντος τμήματος, υπόκειται στις διατάξεις των εθνικών νόμων και των 

στρατιωτικών κανονισμών, τόσο για τα αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα μεταξύ 

του προσωπικού, όσο και τα στρατιωτικά αδικήματα που προβλέπονται από το 

Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση συμμετοχής Ελληνικών ΕΔ σε πολυεθνικές 

επιχειρήσεις με νομικό πλαίσιο που αντίκειται στην (εσωτερική) Ελληνική νομοθεσία, 

τα συγκεκριμένα θεσμικά κείμενα, προκειμένου να εφαρμοστούν και από την πλευρά 

μας θα πρέπει προηγουμένως να κυρωθούν με νόμο από το ελληνικό κοινοβούλιο ή 

να διατυπωθούν επιφυλάξεις περί μη εφαρμογής των Κανόνων Εμπλοκής που 

αντιτίθενται στην νομοθεσία (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ 2015). Φυσικά έξω από τους κανόνες 

εμπλοκής που έχουν εγκριθεί και ισχύουν σε κάθε ΕΥΕ, επιτρέπεται η χρήση βίας σε 

περίπτωση αυτοάμυνας. Το ελληνικό εσωτερικό δίκαιο97 προβλέπει ότι δεν 

τιμωρούνται οι πράξεις που τελούνται σε περίπτωση άμυνας (αυτοάμυνα). Ως άμυνα 

δε, ορίζει την «αναγκαία» προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο 

για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή άλλον από «άδικη» και «παρούσα» επίθεση που 

στρέφεται εναντίον τους. Σε κάθε περίπτωση δε, η αυτοάμυνα θα πρέπει να 

                                                           

97 άρθρο 22 Ποινικού Κώδικα 
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χαρακτηρίζεται από «αναγκαιότητα» και «αναλογικότητα». Αξίζει να σημειωθεί ότι 

τουλάχιστον από το 1976, ο ΟΗΕ έχει υιοθετήσει μια ευρύτερη άποψη για την 

αυτοάμυνα, δίδοντας το δικαίωμα στην ειρηνευτική δύναμη να χρησιμοποιεί ένοπλη 

βία προκειμένου να αποτρέπει προσπάθειες που στρέφονται κατά της εκπλήρωσης 

της αποστολής της, όπως αυτή καθορίζεται από την εντολή.  

Σε εθνικό επίπεδο, αρμόδιος για την οργάνωση, διάθεση, καθώς και την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές εκτός 

της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, είναι ο Αρχηγός 

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

98 Άρθρο 11, Παράγραφος 12, του Νόμου 2292/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 



102 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, το ζήτημα της αναγκαιότητας του ΝΑΤΟ έχει 

επανειλημμένα ανακύψει. Αν και οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής έχουν εξαντλήσει το 

θέμα για σχεδόν δύο δεκαετίες, αυτό δεν έχει επιλυθεί και οριστικοποιηθεί. 

Προκειμένου το ΝΑΤΟ να παραμείνει προσηλωμένο στους σκοπούς του και 

απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών τα επερχόμενα 

έτη, είναι προφανές ότι πρέπει να σταθμίζει και να εκτιμά με ακρίβεια τη μεταβαλλόμενη 

φύση τους. Τα κράτη - μέλη του αντιμετωπίζουν καθημερινά μια ποικιλία απειλών, οι 

περισσότερες μη συμβατικού χαρακτήρα, όπως η διεθνής τρομοκρατία, ο 

πολλαπλασιασμός των ΟΜΚ, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, η 

κατάρρευση των κρατικών δομών σε διάφορα σημεία του πλανήτη, η παράνομη 

μετανάστευση, η ριζοσπαστικοποίηση των πληθυσμών των μεταναστών, ο πόλεμος 

στον κυβερνοχώρο και η ενεργειακή ασφάλεια. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς για την Ελλάδα, οι μετανάστες που έχουν φτάσει 

στη χώρα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο αποτελούν το 10% του ελληνικού πληθυσμού 

(Conference Report 2009, 3-4), πολλοί εξ’ αυτών προερχόμενοι από τα Βαλκάνια, τη 

Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη βιώσει 

τις συνέπειες για την εσωτερική τους ασφάλεια, που προκύπτουν κυρίως από το υψηλό 

ποσοστό εγκληματικότητας και την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση. Καθώς το 

χαρτοφυλάκιο του ΝΑΤΟ διευρύνεται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου 

αιώνα, η συμμαχία πρέπει επίσης να εξοικειωθεί με τους αναδυόμενους πόλους ισχύος 

όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία και να αναπτύξει μια αποφασιστική στρατηγική. Για 

την Ευρώπη κατ’ επέκταση, τα παραπάνω μεταφράζονται στη δημιουργία μίας ισχυρής 

ΕΕ με κοινή και ολοκληρωμένη αμυντική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, με 

ταυτόχρονη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς 

ασφαλείας όπως ο ΟΑΣΕ, ώστε μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης να καταφέρει 

να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ασφαλείας της εποχής. 

Η Ελλάδα είναι σε θέση να αναλάβει κρίσιμο και ηγετικό σε ορισμένες 

περιπτώσεις ρόλο. Λόγω της μοναδικής ιστορικής και γεωγραφικής της θέσης, διατηρεί 

στενούς δεσμούς με τους άμεσους γείτονές της, καθώς και με χώρες της Μεσογείου 

και της Μέσης Ανατολής. Συμμετέχει δε σε πολλές διεθνείς προσπάθειες ειρήνευσης 

μέσω των διπλωματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει αλλά και της συμμετοχής 
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της στις ΕΥΕ που δημιουργούνται κατόπιν αποφάσεων των ΗΕ και πάντα στο πλαίσιο 

της διεθνούς νομιμότητας, σεβόμενη απόλυτα το διεθνές δίκαιο και υποστηρίζοντας 

διαχρονικά τις πανανθρώπινες αξίες, από το Κοσσυφοπέδιο μέχρι τον Αραβικό κόσμο 

και από την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας μέχρι την καταστολή της 

πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Επιπλέον, δύναται να διαδραματίσει 

ενεργό ρόλο στην εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών αναγκών ενέργειας, αφού βρίσκεται 

στο σταυροδρόμι των διαμορφούμενων οδών μεταφοράς της. 

Σήμερα τα πρότυπα της ένοπλης σύγκρουσης και της ειρήνης επιβεβαιώνουν 

την αντιστροφή της μεταψυχροπολεμικής κατάστασης. Σύμφωνα με τη διεύθυνση 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ (UN DPKO) ο αριθμός των ενεργών ένοπλων 

συγκρούσεων μειώθηκε από 52 σε 49 το 2016. Παρά όμως τη μείωση, ο συνολικός  

αριθμός των συγκρούσεων τα τελευταία τρία χρόνια είναι μεγαλύτερος από την 

περίοδο 2007-13, προσεγγίζοντας τα νούμερα της περιόδου 1990-92. Μεγάλη ευθύνη 

για την αύξηση αυτή έχει η εξάπλωση του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), δημιουργώντας 

κυρίως ενδοκρατικές εστίες. ΄Έτσι από τις 49 ενεργές συγκρούσεις το 2016, 2 ήταν 

μεταξύ κρατών (Ινδία-Πακιστάν και Ερυθραία-Αιθιοπία) και 47 ήταν ενδοκρατικές, ενώ 

σε ορισμένες περιπτώσεις, στις τελευταίες συμμετείχαν και στρατεύματα άλλων 

κρατών, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα πόλεμο δια «αντιπροσώπων». Από 

γεωγραφικής άποψης, η περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό συγκρούσεων το 2016, 

ήταν η Αφρικανική ήπειρος, ακολουθούμενη από την Ασία και τις περιοχές της Μέσης 

Ανατολής (SIPRI 2017).  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι εύφλεκτες περιοχές του πλανήτη είναι πλησίον της 

περιοχής ενδιαφέροντός μας, δημιουργώντας καταστάσεις αποσταθεροποίησης. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας αλλά και 

την άσχημη οικονομική κατάσταση που βιώνει τα τελευταία χρόνια, την καθιστούν 

ευάλωτη στη σύγχρονη μορφή απειλών, χωρίς όμως να εξαλείφουν και τις 

παραδοσιακές, ιδίως όταν οι τελευταίες προέρχονται από την Τουρκία, η οποία τον 

τελευταίο καιρό επιχειρεί να αποκομίσει όλο και περισσότερα κέρδη. Συνεπώς, 

απαιτείται η ανάληψη δράσεων όπως η θωράκιση και ενδυνάμωση της χώρας μας 

εντός των διεθνών οργανισμών και συνασπισμών. Για να τελεσφορήσει όμως αυτή η 

προσπάθεια χρειάζεται, αφενός η ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες τους και 

αφετέρου η υποστήριξη των στρατηγικών τους, έστω και αν ορισμένες φορές 

βραχυπρόθεσμα δεν ταυτίζεται με τις δικές μας.  
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Αυτό θα μας επιτρέψει σε συχνότερη βάση να καθίσουμε «στο τραπέζι των 

αποφάσεων» με δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής, αξιοποιώντας τη γεωγραφική μας 

θέση, τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας, καθώς και τις προσφερόμενες 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού κυρίως το ΝΑΤΟ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο 

εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, προωθώντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή της Κύπρου 

στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη (PfP) και αργότερα και στο ΝΑΤΟ, εφόσον η ίδια λάβει 

τέτοια απόφαση. Επιπλέον, σε στρατιωτικό επίπεδο να είμαστε σε θέση να 

εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό τη δυνατότητα που προσφέρει η συμμετοχή μας 

σε ΕΥΕ και λοιπές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και άλλων πολυεθνικών δυνάμεων, σε 

θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών, απόκτησης τεχνογνωσίας σε 

ζητήματα επιχειρησιακών δογμάτων και οργανωτικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 

του Smart Defence (Ντόκος 2003). 

Η συνεισφορά μας φυσικά σε διεθνείς αποστολές και ΕΥΕ, πρέπει να είναι 

ανάλογη με τις δυνατότητές μας λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη και τις υψηλές απαιτήσεις 

εξωτερικής ασφάλειας, αφού είμαστε ίσως η μοναδική χώρα της ΕΕ που απειλείται 

καθημερινά και ανοιχτά η εδαφική της ακεραιότητα από κράτος μη μέλος, τόσο μέσω 

ρητορικής όσο και εν τοις πράγμασι, γεγονός που αποδεικνύεται από τις 

απροκάλυπτες παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου αλλά και των 

εθνικών χωρικών υδάτων μας. Επιπλέον, η συμμετοχή μας πρέπει να είναι επιλεκτική 

ώστε αφενός να καλύπτεται από την οικονομική μας δεινότητα και αφετέρου να μην 

προσβάλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα του λαού μας, ο οποίος έχει αποδείξει 

διαχρονικά την ευαισθησία του σε τέτοιες συγκυρίες. Τέλος, σε μία περίοδο γενικότερης 

παγκόσμιας ρευστότητας, όπου η Ελλάδα δίνει έναν πολυεπίπεδο και  διαρκή αγώνα 

στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ικανές μέσω των 

δυνατοτήτων τους, του κύρους τους και της βαθιάς εκτίμησης που λαμβάνουν από την 

Ελληνική κοινωνία να αποτελέσουν  κομβικό παράγοντα ασφάλειας, ισχύος, ευημερίας 

και σταθερότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

Πίνακας Ελληνικής Συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης99  

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
(Επιχείρηση) "ENDURING FREEDOM" 

(ΙΡΑΚ-ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ) 
Επιτελείο USCENTCOM (TAMPA FL, US) Επιτελής ΠΝ 

2 
(Επιχείρηση) "SEA GUARDIAN" (OSG) 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

Μία (1) ΤΠΚ ή Κ/Φ και μία (1) ομάδα ΟΥΚ ΠΝ 

Πτήσεις Αεροπορικής Επιτήρησης (1 αεροσκάφος C-130 ή 
C-27) 

ΠΑ 

Ένα (1) Υ/Β ΠΝ 

Ναύσταθμος Κρήτης ως Προκεχωρημένη Βάση 
Υποστήριξης ΔΜ (FLS-Forward 

Logistic Site) 
ΠΝ 

3 
Δραστηριότητα ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για 

την αντιμετώπιση της Μεταναστευτικής 
Κρίσης (Συμμετοχή SNMG-2) 

1 Α/Φ ΑΣΕΠΕ σε ρόλο έρευνας - επιτήρησης ΠΑ 

1 Ε/Π Super Puma ΠΑ 

1 ΤΠΚ ΠΝ 

2 Ναυτ. Μονάδες (Κ/Φ ή Ν/ΘΗ) ΠΝ 

3 Κ/Φ και 6 ΠΠ υπό εθνικό    έλεγχο για συναφή 
υποστήριξη 

ΠΝ 

4 

Δύναμη Κοσσόβου (KFOR)/ 
(Επιχείρηση) "JOINT ENTERPRISE" 

[Φάση "DETERRENT PRESENCE" (DP 
PHASE)] (ΕΛΔΥΚΟ 3) 

Ένα Λόχο Ελιγμού  (Στρδο Film City, Pristina) ΣΞ 

Διμοιρία LMT's (Στρδο Novoselo, Mitrovica) ΠΝ 

Ομάδα JRD-N ΣΞ 

KFOR HQ 5 Επιτελείς ΣΞ 

SPOU - Sea Port Operations Unit (Θεσ/νίκη) 5 Επιτελείς ΣΞ 

Τακτική Πτήση NATO με C - 130 ΠΑ 

Λόχος Γενικών Μεταφορών (Θεσ/νίκη) ΣΞ 

5 (Σύνδεσμος) ΠΓΔΜ 
Επιτελείο NLO SKOPJE (εντός Περιοχής Επιχειρήσεων 

Βαλκανίων - BJOA 
Επιτελής ΣΞ 

6 
(Αποστολή) ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - 

RESOLUTE SUPPORT MISSION 
(RSM) 

Σύμβουλοι Συντήρησης Αεροδρόμιο KABUL (FW 
MAINTENANCE TAAAIR/NKAIA) 

4 Επιτελείς ΠΑ 

7 (Σύνδεσμος) ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ MLO/BELGRADE (πλαίσιο BJOA) Επιτελής ΣΞ 

8 
(Επιχείρηση) ALTHEA (ΒΟΣΝΙΑ- 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ) 
Επιτελείο BH OPS/JOC Σεράγεβο Επιτελής ΣΞ 

Επιτελείο EUS OHQ (SHAPE) Επιτελής ΠΑ 

9 (Αποστολή) EUTM MALI (ΜΑΛΙ) 
Τακτική Διοίκηση Συμβούλων στο Επιτελείο MHQ 

BAMAKO 
2 Επιτελείς ΣΞ 

10 
(Επιχείρηση) ATALANTA (ΚΕΡΑΣ 

ΑΦΡΙΚΗΣ) 
Επιτελείο OHQ (Northwood UK) Επιτελής ΠΝ 

11 
(Επιχείρηση) EUNAVFOR MED - 

SOPHIA (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) 

Ένα (1) Υ/Β (εναλλάξ με OSG) ΠΝ 

Επιτελείο OHQ (Ρώμη) Επιτελής ΠΝ 

Επιτελείο FHQ εν πλω (Στο πλοίο Διοικήσεως) Επιτελής ΠΝ 

Ναύσταθμος Κρήτης ως Προκεχωρημένη Βάση 
Υποστήριξης ΔΜ (FLS - 
Forward Logistic Site) 

ΠΝ 

115 ΠΜ στη Σούδα ως Προκεχωρημένη Βάση 
Επιχειρήσεων (FΟΒ - 

Forward Operations Base) 
ΠΑ 

Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) για 
παροχή 

εκπαίδευσης Λιβυκή Ακτοφυλακή/Ναυτικό 
ΠΝ 

12 (Επιχείρηση) UNIFIL (ΛΙΒΑΝΟΣ) 

Ένα (1) ΤΠΚ ή Κ/Φ ΠΝ 

Ένα (1) Α/Γ (κατόπιν απαίτησης) ΠΝ 

Επιτελείο της UNIFIL (Naqura) Επιτελής ΠΝ 

 

                                                           

99http://www.geetha.mil.gr/media/EIRINEYTIKES_DRASTIRIOTITES/pdf/pinakas/eirhneutikes-apostoles.pdf 
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