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                                     ΣΥΝΟΨΗ 

Οι υβριδικές απειλές καθιστούν την ανάγκη για ανταπόκριση επιτακτική. Η 

δράση ξεκινά με τον προσδιορισμό και την αναγνώριση του φαινομένου, συνεχίζεται 

με τη γνώση του αντιπάλου και κατόπιν διακρίνεται σε πτυχές ανάλογα με τον φορέα 

αντιμετώπισής του. Η ραγδαία εξέλιξη και οι πολλαπλές μορφές που μπορούν να 

λάβουν οι υβριδικές επιχειρήσεις συνιστούν ορθολογικό και άμεσο σχεδιασμό, διότι οι 

συνθήκες αλλάζουν συνεχώς, το ίδιο και οι δρώντες. Η θέση της Ελλάδας στο διεθνές 

σύστημα επιτάσσει τη μελέτη του συστημικού επιπέδου με άξονα την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το ΝΑΤΟ, και δευτερευόντως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κάθε 

παράγοντας αντιλαμβάνεται με ξεχωριστό τρόπο την έννοια της υβριδικής απειλής, 

διαθέτει διαφορετικές ρυθμίσεις, επιχειρεί να εξελίξει το δικό του πρόγραμμα ανάλογα 

με τα τρωτά σημεία που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του και εν τέλει έχει ποικίλα 

αποτελέσματα στις επιχειρήσεις του. 

Η πρόκληση έγκειται στην ικανότητα ειλικρινούς αποτίμησης θετικών και 

αρνητικών σημείων στην προσέγγιση που υιοθετεί κάθε φορέας, αναθεώρησης όσων 

τμημάτων μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τη μετέπειτα πορεία 

του προγραμματισμού, καθώς και βούλησης για ουσιαστική αλληλεπίδραση. Οι 

υβριδικές απειλές απευθύνονται σε όλη τη διεθνή κοινότητα, επηρεάζονται οι διεθνείς 

δρώντες και τα κράτη-μέλη τους, οπότε η εξάλειψη των κινδύνων είναι καθήκον όσων 

μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για αποφασιστικές πρωτοβουλίες. Η συνεργασία 

εναντίον κοινής απειλής θα ήταν η ιδανική λύση, όμως η διεθνής πραγματικότητα 

επιφυλάσσει διαφορετικές συνθήκες για τα κράτη, τους οργανισμούς, τις οντότητες, 

συνεπώς δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στον ίδιο βαθμό. Τα εθνικά 

συμφέροντα, η διαφορά ισχύος, η οικονομική ανισορροπία, η τεχνολογική πρόοδος, 

είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που κατευθύνουν τις προσπάθειες προς 

θετικά ή μη αποτελέσματα. 

Η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ συνθέτουν το πλαίσιο δράσης της Ελλάδας, το οποίο 

χρειάζεται να προσαρμοστεί στις νέες καταστάσεις, εφόσον οι δρώντες καταφέρουν, 

μέσα από ουσιαστικές και συνεργατικές διαβουλεύσεις, να εξελίξουν τις δυνατότητές 

τους αναπτύσσοντας κοινή πολιτική.  
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                                         Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

ΓΕΝΙΚΑ 

“Every age has its own kind of war, its own limiting conditions, and its own 

peculiar preconceptions”                                                                                 Clausewitz 

           Τις τελευταίες δεκαετίες, την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας έχει 

προκαλέσει η ανάδυση ενός νέου τύπου συγκρούσεων, του λεγόμενου «υβριδικού 

πολέμου». Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμα στον ορισμό του φαινομένου, 

διότι στην πραγματικότητα η χρήση ανορθόδοξων μέσων σε μια σύγκρουση δεν 

συναντάται τον 21ο αιώνα για πρώτη φορά, όμως σίγουρα πρόκειται για μια 

πραγματικότητα, την οποία τα κράτη καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η δράση 

παραστρατιωτικών ομάδων, κρατικών και μη κρατικών φορέων, τρομοκρατικών 

οργανώσεων και μορφωμάτων συμπίπτει με την εξέλιξη τεχνικών και μεθόδων με 

τόσο μεγάλη ταχύτητα και ποικιλία, ώστε οι συμβατικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν 

σοβαρά θεσμικά εμπόδια στην εξουδετέρωσή της.  

           Ως κατεξοχήν αμυντικός οργανισμός, το ΝΑΤΟ θεωρεί σχεδόν αποκλειστική 

του αρμοδιότητα την προστασία του διεθνούς περιβάλλοντος από τις υβριδικές 

απειλές, από όποιο φορέα και αν αυτές προέρχονται. Ωστόσο, η δράση του 

καθυστερεί σημαντικά, καθώς οι θεσμικές δομές του δεν επιτρέπουν την άμεση 

προσαρμογή του δόγματος και του στρατιωτικού προγραμματισμού σε νέων 

προδιαγραφών συγκρούσεις. Ακόμα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η 

Συμμαχία αποτελείται από κυρίαρχα κράτη, καθένα από τα οποία επιδιώκει την 

ικανοποίηση των δικών του συμφερόντων, προσδοκά την εκπλήρωση των δικών του 

μεμονωμένων προτάσεων και εν τέλει διαθέτει ξεχωριστή ατζέντα από τα υπόλοιπα. 

Αυτή η διαφορετικότητα περιορίζεται αρκετά μέσω των μηχανισμών λήψης 

αποφάσεων που υπαγορεύουν τη συναίνεση και το γενικότερο στόχο του 

Οργανισμού προς την επιδίωξη του κοινού συμφέροντος, όμως η απροθυμία των 

μελών να δράσουν από κοινού σε πρακτικά ζητήματα, δεν επιτρέπει την έγκαιρη 

ανταπόκριση στις ταχύτατες εξελίξεις.  

           Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τη θέση της στο στόχαστρο των 

υβριδικών απειλών από γεωγραφικά εγγύς δρώντες, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα 

συμβατικά μέσα για να τις προλάβει ή να τις αντιμετωπίσει. Κατά συνέπεια, επιδιώκει 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
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να ασκήσει την οικονομική, κυρίως, επιρροή της με όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να αποδυναμώσει τις αντίπαλες ομάδες και να 

δυσχεράνει την προετοιμασία τους. Επίσης, η Ε.Ε έχει στη διάθεσή της ισχυρά μέσα 

στον τομέα της πληροφόρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

διαμορφώσουν την κοινή γνώμη τόσο υπέρ της όσο και εναντίον των εχθρικών 

φορέων, να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφοριών και να 

δημιουργήσουν την επιθυμητή κατάσταση στο εσωτερικό περιβάλλον της άλλης 

πλευράς. Παράλληλα, η θεσμική δομή της Ένωσης δεν εμποδίζει καθοριστικά τη 

σύσταση μηχανισμών αντιμετώπισης αναδυόμενων κρίσεων, όπως είναι οι υβριδικές 

απειλές, επομένως μπορεί να ενισχύσει περισσότερο την ανθεκτικότητά της. 

            Η μεταξύ τους συνεργασία κρίνεται απαραίτητη, διότι οι δύο φορείς διαθέτουν 

εμπειρία και αυξημένες δυνατότητες σε διαφορετικούς τομείς, οπότε δύνανται να 

προχωρήσουν από κοινού στον σχεδιασμό νέου και αποφασιστικού 

προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία διευρύνει το 

πεδίο δράσης περιλαμβάνοντας σχέδια με στόχο όχι μόνο τη συντονισμένη 

αντίδραση στις υβριδικές απειλές, αλλά και τη μέριμνα για τον πληθυσμό κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Σε αυτόν τον τομέα, αξιοσημείωτη είναι η 

συμβολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναλαμβάνει να 

πραγματοποιεί κυρίως ειρηνευτικές αποστολές, αποστολές διάσωσης, 

ανοικοδόμησης και γενικότερα, ανθρωπιστικής βοήθειας. Το πεδίο της πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας είναι πολύπλευρο και προσφέρει πολλές δυνατότητες για 

αποτελεσματική κοινή πορεία, εάν αυτή συσταθεί σε γερή βάση. 

ΣΤΟΧΟΙ 

           Στο πρώτο κεφάλαιο, στόχος είναι η αποτύπωση των στοιχείων που 

συνθέτουν τον υβριδικό πόλεμο, σε μια προσπάθεια εξήγησης και ανάλυσης του 

φαινομένου. Χαρακτηριστικά όπως η φύση των υβριδικών δρώντων, η διάρκεια των 

επιχειρήσεων, ο τρόπος και οι μέθοδοι διεξαγωγής των συγκρούσεων καθώς και οι 

διαστάσεις των απειλών αναφέρονται εκτενώς, για να γίνει ξεκάθαρο το πεδίο 

αναφοράς στο οποίο στηρίζεται η συνέχεια των επιχειρημάτων. Παράλληλα, μέσω 

της σύντομης ιστορικής αναδρομής που περιλαμβάνει τα κυριότερα παραδείγματα 

εξέλιξης, επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση στον ορισμό του υβριδικού τύπου 
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συγκρούσεων, έτσι όπως αυτός εκφράζεται από ερευνητές και ακολουθείται 

δογματικά από διεθνείς δρώντες. 

           Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης 

του υβριδικού πολέμου με άξονα την αντίληψη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αρχίζοντας από τη θεωρία της ολιστικής/ολοκληρωμένης προσέγγισης 

(comprehensive approach) ως το κυριότερο μέσο αντίδρασης, το δεύτερο κεφάλαιο 

θα ήταν ημιτελές αν δεν γινόταν αναφορά στα εμπόδια που συναντά κάθε ένας από 

τους δύο φορείς σχετικά με τη σύσταση αποτελεσματικών αμυντικών μηχανισμών. 

Προηγείται η μέχρι τώρα δράση της Ε.Ε., οι προκλήσεις που στέκονται εμπόδιο στην 

ενίσχυση των δυνατοτήτων της και οι προτάσεις εξάλειψής τους, οι οποίες 

σχετίζονται με τον τομέα της ενημέρωσης, της πληροφόρησης και της οικονομικής 

ισχύος που επιτρέπει στην Ένωση την επιβολή κυρώσεων, με έμφαση στη χρήση 

τους ως μέσο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών. Η παρουσίαση για το ΝΑΤΟ 

ακολουθεί την ίδια δομή, όμως σε αυτό το πεδίο οι λύσεις που προτείνονται αφορούν 

περισσότερο τις στρατιωτικές δυνατότητες της Συμμαχίας, όπως είναι η αναθεώρηση 

της δομής δυνάμεων, η ανανέωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και η ενίσχυση 

της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, χωρίς να υποτιμάται η καθοριστική 

σημασία της διατήρησης συμμαχιών με άλλους δρώντες του διεθνούς συστήματος.  

            Το τρίτο κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία. 

Μετά τον ορισμό των εννοιών που έχουν δοθεί και υιοθετηθεί από φορείς στη διεθνή 

πρακτική και την αποσαφήνιση μεταξύ Συνεργασίας και Αλληλεπίδρασης (CIMIC και 

CMI), παρατίθενται οι σχετικές πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ. Μετά τα αναπόφευκτα 

προβλήματα και τις αναμενόμενες ελλείψεις, ακολουθούν προτάσεις, οι οποίες αυτή 

τη φορά επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις εσωτερικές ρωγμές της Συμμαχίας, 

στην ανάγκη για ισχυρότερους δεσμούς συνεργασίας με πολιτικούς δρώντες, στη 

σημασία οικοδόμησης ενός αδιάβλητου χώρου συλλογής, επεξεργασίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και στην ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού. 

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται αρχικά λόγος για τα προοδευτικά 

στάδια εξέλιξης των δράσεων της και στη συνέχεια προτείνονται ευκαιρίες 

διεύρυνσής τους. Τέλος, η περίπτωση του ΟΗΕ συνιστά μεν Πολιτικο-Στρατιωτική 

Συνεργασία, όμως επικεντρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη διεξαγωγή 

ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, οπότε αναλύεται η σημασία της ανθρωπιστικής 

βοήθειας όχι τόσο στην αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου, όσο στη μείωση των 
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απωλειών από αυτόν. Σχετικά με την Ελλάδα, η ανταπόκρισή της στην προσφυγική 

κρίση των τελευταίων ετών συνθέτει την έννοια της Πολιτικο-Στρατιωτικής 

Συνεργασίας σε εθνικό πλαίσιο, όμως η ανάγκη για συνεισφορά σε περιφερειακό 

επίπεδο παραμένει επιτακτική. 

           Έπεται η εκτενής αναφορά στην έννοια της «ανθεκτικότητας», όπως 

νοηματοδοτείται για άλλη μια φορά από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την 

ανάλυση φανερώνεται ο στρατιωτικός χαρακτήρας του άξονα γύρω από τον οποίο το 

ΝΑΤΟ δομεί τις ενέργειές του και η έμφαση που επιμένει να δίνει στην επίτευξη 

συμβατικής υπεροχής έναντι του αντίπαλου. Σε αυτό το σημείο η διαφορά με την 

περισσότερο πολιτική και οικονομική προσέγγιση της Ε.Ε. γίνεται ξεκάθαρη, αφού η 

Ένωση στοχεύει στην ενίσχυση των θεσμικών δεσμών που θα θωρακίσει τα κράτη-

μέλη και θα αποτρέψει εχθρικές προσπάθειες για εσωτερική διάσπαση. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την ανθεκτικότητα που η Ελλάδα έχει αναπτύξει στο εσωτερικό της 

να παρουσιάζεται ανεπαρκής συγκριτικά με το μέτρο των διεθνών οργανισμών, 

επομένως προτάσεις όπως η συμπλήρωση/προσαρμογή των στρατιωτικών 

εγχειριδίων και η συστηματική πολυμερής διπλωματία αποτελούν το ελάχιστο 

πλαίσιο προσαρμογής της εθνικής στρατηγικής στις πρόσφατες εξελίξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

           “True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous 

and conflicting information”                                                        Winston Churchill 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

           Το φαινόμενο του υβριδικού πολέμου σίγουρα αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την 

ανησυχία της διεθνούς κοινότητας. Όμως, δεν πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός, 

σύμφωνα και με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Jens 

Stoltenberg, ο οποίος ανέφερε το «Δούρειο Ίππο ως το αρχαιότερο» παράδειγμα 

υβριδικής πρακτικής στην ιστορία (Lasconjarias και Jacobs, 2015, σελ.258)1. Κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας υπάρχουν αρκετά στοιχεία που εκ των υστέρων οδήγησαν στο 

χαρακτηρισμό ορισμένων περιπτώσεων ως υβριδικών, όπως της Αμερικανικής 

Επανάστασης (συνδυασμός του στρατού της Ουάσινγκτον με δυνάμεις της 

πολιτοφυλακής) και των Ναπολεόντειων πολέμων (συνεργασία βρετανικών τακτικών 

δυνάμεων με Ισπανούς αντάρτες), αλλά στον 21ο αιώνα για τον ορισμό και την 

κατανόηση του φαινομένου χρησιμοποιούνται πλέον νεότερα παραδείγματα. 

           Πρώτον, ο πόλεμος μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ το 2006. Η Χεζμπολάχ είναι 

ένας μη κρατικός φορέας που δρα συνήθως ακολουθώντας δική του πολιτική, με 

χρηματοδότηση από το Ιράν. Αφορμή για την έναρξη των συγκρούσεων ήταν η 

απαγωγή ισραηλινών στρατευμάτων και η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε υβριδική, διότι 

επιστρατεύτηκε συνδυασμός από τακτικά στρατεύματα οπλισμένα με μη 

επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αντάρτες με προηγμένης τεχνολογίας 

αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές. Παράλληλα, η ηγεσία της Χεζμπολάχ είχε στη 

διάθεσή της συσκευές θερμικής απεικόνισης με τις οποίες παρακολουθούσε τα 

ισραηλινά στρατεύματα και δημοσίευε άμεσα φωτογραφίες και βίντεο από τις 

συγκρούσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ισραήλ δεν ηττήθηκε στο πεδίο της 

μάχης, μελετάται όμως η εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνικών από τη Χεζμπολάχ.  

           Δεύτερον, το Ισλαμικό Κράτος (Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL) από 

το 2014 χρησιμοποιεί υβριδικές τακτικές και τρομοκρατικές επιθέσεις ενάντια στο 

                                                           
1
 https://www.files.ethz.ch/isn/195405/fp_24.pdf (accessed in 29/09/2017). 

https://www.files.ethz.ch/isn/195405/fp_24.pdf
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Ιράκ, συστήνοντας σύντομα έναν ισχυρό συμβατικό στρατό χάρη στη συμβολή 

αντιφρονούντων στρατιωτικών ηγετών και στην κατάσχεση στρατιωτικού εξοπλισμού. 

Πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο μεταξύ ομάδων κρατικών και μη κρατικών 

φορέων, που επιδιώκουν παρεμφερείς στόχους στο έδαφος ενός αδύναμου κράτους.  

           Τέλος, οι τελευταίες χρονικά αναφορές για υβριδικές συγκρούσεις σχετίζονται 

με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Κριμαία, τον Αύγουστο του 2014 υπό το 

δόγμα του «αντανακλαστικού ελέγχου» (reflexive control). Συνίσταται σε επιχειρήσεις 

άρνησης και εξαπάτησης για την απόκρυψη της παρουσίας ρωσικών δυνάμεων στην 

Ουκρανία, στη διατήρηση της επιφανειακά εύλογης νομιμότητας για τις ενέργειες της 

Ρωσίας, στην άρνηση της οποιασδήποτε συμμετοχής της Μόσχας στη σύγκρουση 

παράλληλα με τη διάδοση μέσω των δικτύων επικοινωνίας της πεποίθησης περί 

ουδετερότητας. 

           Αυτές οι συγκρούσεις αιφνιδίασαν τη διεθνή κοινή γνώμη, διότι πρόκειται για 

συνδυασμό στοιχείων και έναν τύπο πολέμου, του οποίου τον ορισμό αναζητά η 

επιστημονική κοινότητα. Ένας από τους πρωτοπόρους της θεωρίας, ο William Lind, 

τονίζει ότι ο υβριδικός πόλεμος είναι στην ουσία «η επιστροφή στον τρόπο 

διεξαγωγής του πολέμου πριν την εμφάνιση του κυρίαρχου κράτους. Σαφώς τα μέσα 

και οι τεχνικές έχουν εξελιχθεί και πολλαπλασιαστεί, όμως η διάκριση μεταξύ 

συμμάχου και εχθρού, μαχητή και αμάχου, παραμένει δύσκολη» (Lind, 2004, 

σελ.14)2. Οι περισσότεροι αναλυτές κάνουν λόγο για παράλληλη χρήση διαφορετικών 

εργαλείων σε ευρύ φάσμα, όπως συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις, τεχνολογία, 

εγκληματικότητα, τρομοκρατία, άσκηση οικονομικής πίεσης, ανθρωπιστικά και 

θρησκευτικά μέσα, παραπληροφόρηση, σαμποτάζ. «Όλες οι παραδοσιακές, 

ασυνήθιστες ή καταστροφικές μορφές του πολέμου είναι μέρος ενός παράδοξου 

συνδυασμού με καταστροφική ικανότητα και εκτελούνται πάντοτε από κοινού ως 

τμήμα μιας ευέλικτης στρατηγικής που μπορεί να λάβει τη μορφή μυστικής εισβολής» 

(Kramer και Gordon, 2014, σελ.27)3. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

                                                           
2
 https://pdfs.semanticscholar.org/6a5b/b09bc4b54074b08799be962a6da02c9b9169.pdf (accessed in 

29/09/2017). 

3
 https://www.nytimes.com/2014/08/28/world/europe/ukraine-russia-novoazovsk-crimea.html (accessed in 

26/09/2017). 

https://pdfs.semanticscholar.org/6a5b/b09bc4b54074b08799be962a6da02c9b9169.pdf
https://www.nytimes.com/2014/08/28/world/europe/ukraine-russia-novoazovsk-crimea.html


 - 7 - 

 

           Η επιστημονική κοινότητα αντιμέτωπη με την εμφάνιση του υβριδικού 

πολέμου, διέκρινε ότι μπορεί ως πρακτική να μην είναι τελείως άγνωστη, όμως πλέον 

έχουν μεταβληθεί οι μέθοδοι, οι τεχνικές και οι δρώντες. Μια προσπάθεια 

διαχωρισμού των χαρακτηριστικών στοιχείων που διακρίνουν αυτόν τον τύπο 

πολέμου από τους ήδη γνωστούς, οδηγεί στα παρακάτω γενικά στοιχεία:   

           1.  Διάρκεια 

           Όσες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν διεξαχθεί ως τώρα και εκ των υστέρων 

χαρακτηρίστηκαν υβριδικές διήρκεσαν ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε 

αντίθεση με συμβατικές συγκρούσεις. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση του Ισραήλ, του οποίου ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο 

διαρκεί 18 χρόνια. Γενικότερα, επειδή τέτοιου είδους συγκρούσεις πλήττουν τους 

περισσότερους τομείς της κρατικής υπόστασης με έμφαση στον οικονομικό και 

πολιτικό, απαιτείται χρόνος προετοιμασίας τόσο για την επίθεση όσο και για την 

άμυνα.  

           2. Δρώντες 

           Το επόμενο στοιχείο που συνθέτει την έννοια του υβριδικού πολέμου 

σχετίζεται με το είδος των δρώντων ή των εμπόλεμων μερών. Μερικοί από αυτούς 

είναι κράτη και άρα κυρίαρχοι δρώντες, ενώ μερικοί άλλοι δεν είναι και επιχειρούν να 

διαταράξουν την ισορροπία δυνάμεων στο διεθνές περιβάλλον. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένας φορέας υβριδικός, είναι η πρόθεση και η 

ικανότητα να απειλήσει τη διεθνή ασφάλεια. Φαίνεται πως ο υβριδικός πόλεμος 

συχνά διεξάγεται από μη κρατικούς δρώντες, όπως πολιτοφυλακές, διακρατικές 

εγκληματικές οργανώσεις ή τρομοκρατικά δίκτυα. Αυτοί οι μη κρατικοί δρώντες σε 

πολλές περιπτώσεις υποστηρίζονται από μία ή περισσότερες χώρες, οι οποίες 

λαμβάνουν διαμεσολαβητική στάση. Άλλες φορές, τα κράτη καταφεύγουν στην 

άσκηση υβριδικού πολέμου, με σκοπό την παραπλάνηση και την εξαπάτηση. Σε αυτό 

το σημείο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μη συμβατικές δυνάμεις, οι οποίες δε 

φέρουν εθνικά σύμβολα ταυτοποίησης. «Αυτοί οι δρώντες διαθέτουν τεχνολογίες που 

συνήθως παραχωρούνται σε πολιτοφυλακές εθνών-κρατών, επιτρέποντάς τους να 

αντιμετωπίζουν οργανωμένες στρατιωτικές επιθέσεις σε κατά μέτωπον εμπλοκές» 

(Lasconjarias και Jacobs, 2015, σελ.3)4. 

                                                           
4
 https://www.files.ethz.ch/isn/190786/rp_112.pdf (accessed in 26/09/2017). 

https://www.files.ethz.ch/isn/190786/rp_112.pdf
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           3. Ευελιξία των επιχειρησιακών διαταγών 

           Οι υβριδικές επιχειρήσεις δεν διεξάγονται στο παραδοσιακό πεδίο μάχης, 

αλλά σε ένα διευρυμένο, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει και τον άμαχο πληθυσμό 

της τοπικής κοινωνίας. Επομένως, ακόμα και στο τακτικό επίπεδο, οι αποστολές 

πρέπει να εκτελούνται με ευελιξία εντός των προθέσεων της διοίκησης μεν, με τη 

μέγιστη προσοχή και ασφάλεια δε, στοχεύοντας στις αδυναμίες του αντιπάλου. 

           4. Απεξάρτηση από τη συγκεντρωτική διοικητική μέριμνα 

           Απεξάρτηση η οποία αντικαθίσταται από την εκμετάλλευση τοπικών πόρων 

δεδομένου του εύρους του πεδίου μάχης και της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων. 

Οι στρατιωτικές αποστολές ποικίλουν σε μέγεθος και τρόπο δράσης, οπότε η 

διοικητική μέριμνα συναντά σημαντικά εμπόδια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

της προς το προσωπικό. Επομένως, συμφέρει περισσότερο από άποψη οικονομίας 

χρόνου και πληρότητας η χρήση τοπικών διαθέσιμων πόρων.   

           5. Οπλικά συστήματα 

            Σε τέτοιες συγκρούσεις, οι μελλοντικοί αντίπαλοι (κράτη, κρατικές ομάδες ή 

αυτοχρηματοδοτούμενοι φορείς) διατηρούν πρόσβαση σε σύγχρονες στρατιωτικές 

ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφημένων συστημάτων εντολών, 

φορητών πυραύλων επιφανείας-αέρα και άλλων σύγχρονων φονικών συστημάτων 

και διεξάγουν παρατεταμένες εξεγέρσεις μέσω επιδρομών, χρησιμοποιώντας 

αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές. Ωστόσο, η εξελιγμένη τεχνολογία από μόνη της 

δεν εγγυάται την επικράτηση έναντι των αντιπάλων. Οι δρώντες, που εμπλέκονται σε 

υβριδικές επιχειρήσεις, χρειάζονται έναν κατάλληλο και κοινώς αποδεκτό 

επιχειρησιακό σχεδιασμό και δόγμα που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη και τη δράση 

των συμβατικών δυνάμεων. Μια ικανή στρατιωτική δύναμη, είτε συμβατική είτε όχι, 

πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να συντηρεί αποτελεσματικά τα οπλικά 

συστήματα  με συντονισμένο τρόπο ως μέσο επίτευξης στρατηγικών στόχων. 

          6. Εσωτερική αποσταθεροποίηση του εχθρού 

           Εσωτερική αποσταθεροποίηση του εχθρού η οποία επιτυγχάνεται μέσω 

πλήγματος στο κέντρο βάρους του, το οποίο δεν περιορίζεται σε counter force 

χτυπήματα όπως στον συμβατικό πόλεμο, αλλά πλέον μπορεί να αφορά και στην 

υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού, στην επιρροή των θρησκευτικών ιδεών, των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και της κατάρρευσης της πολιτικής ηγεσίας. Πρόκειται 

για τη συνολική στοχοποίηση της κρατικής υπόστασης. 
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           7. Προπαγάνδα/παραπληροφόρηση 

           Η κοινωνική ανομοιομορφία και αναταραχή είναι ένας δεδομένος παράγοντας, 

που υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Στο συγκεκριμένο πεδίο, ο υβριδικός 

πόλεμος χρησιμοποιεί συνδυασμούς από συμβατικά και ασύμβατα μέσα, για να 

υπονομεύσει το ίδιο το κρατικό σύστημα, να απονομιμοποιήσει τον κρατικό 

μηχανισμό και την πολιτική ηγεσία. Στοχεύει στη μαζική κινητοποίηση, γι’ αυτό και 

ένα από τα κύρια μέσα, αν όχι το κυριότερο, που θέτει σε εφαρμογή είναι η 

προπαγάνδα. 

           8. Κυβερνοχώρος 

           Μια ακόμα πτυχή που αναφέρεται σε νοηματοδοτήσεις του υβριδικού πολέμου 

είναι το δίκτυο. Σε αντίθεση με τις περισσότερες μορφές συμβατικού πολέμου, ο 

υβριδικός δεν περιορίζεται στο φυσικό πεδίο μάχης. Οι δρώντες εκμεταλλεύονται 

κάθε ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τόσο παραδοσιακά όσο και σύγχρονα εργαλειακά 

μέσα, για να αναπτύξουν νέες καινοτομίες βασισμένες στα δικά τους συμφέροντα, 

μέσα και σκοπούς. Η στρατηγική της πολιτικής υπονόμευσης λειτουργεί ώστε να 

απομονώσει και να εξασθενήσει έναν αντίπαλο, υποσκάπτοντας τη νομιμοποίησή 

του σε πολλαπλά πεδία. «Με βάση αυτό το μοντέλο, ο πόλεμος λαμβάνει χώρα όχι 

μόνο σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, έχει σύγχρονες επιρροές σε διαφορετικά 

πεδία μάχης και χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες τακτικές και τεχνικές» (Deep, 2015, 

σελ.1)5. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Εσθονίας, η οποία τον Απρίλιο του 

2007 έγινε στόχος μιας σειράς επιθέσεων που έπληξαν ιστοσελίδες κρατικών 

οργανώσεων, όπως το Κοινοβούλιο της Εσθονίας, τράπεζες, ραδιοτηλεοπτικοί 

φορείς και υπουργεία καθιστώντας ανίκανη την παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό. 

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαφωνίας της χώρας με τη Ρωσία, με 

αφορμή τη μετεγκατάσταση του Χάλκινου Στρατιώτη του Ταλίν, γεγονός που οδήγησε 

τις υποψίες για την ευθύνη των επιχειρήσεων προς τη ρωσική κυβέρνηση. Ωστόσο, η 

ηγεσία της Εσθονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν μπόρεσαν να 

συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, οπότε οι ευθύνες δεν έχουν 

αποδοθεί επίσημα στη Ρωσία. 

 

                                                           
5
 http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/189134/pdf (accessed in 26/09/2017). 

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/189134/pdf
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            9. Δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου, μαχητών και αμάχων.  

           Τα κράτη αδυνατούν πλέον να ελέγχουν αποτελεσματικά την επικράτειά τους 

και να ασκούν εξουσία μέσα σε αυτή, ενώ παράλληλα μη κρατικοί δρώντες 

αμφισβητούν την αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους να ασκήσει βία και εξουσία 

στο εσωτερικό του. Οι δράσεις της μιας πλευράς μπορεί να θεωρούνται ως υβριδικές 

ενέργειες μόνο από τον αμυνόμενο, ο οποίος προετοιμάζει ανάλογη αντεπίθεση, 

στάση που δε διακρίνει την κατάσταση πολέμου από την ειρήνη. Ακόμα, στόχος 

υβριδικών συγκρούσεων καθίσταται συνήθως και ο τοπικός πληθυσμός, ενώ 

παράλληλα στρατολογούνται πολίτες, προκειμένου να συμμετέχουν βοηθητικά σε 

επιχειρήσεις, επομένως ούτε οι μαχητές διακρίνονται ξεκάθαρα από τους αμάχους. 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

          Τα παραπάνω χαρακτηριστικά γίνονται γενικώς αποδεκτά από τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα, με προσθήκες, συγχωνεύσεις ή αφαιρέσεις ορισμένων 

λεπτομερειών. Πολλοί ερευνητές αλλά και μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν 

επιχειρήσει να παραθέσουν έναν ορισμό, στον οποίο θα βασιστούν τα στρατιωτικά 

δόγματα αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών στο μέλλον. Ιδιαίτερα γλαφυρός είναι 

ο καθηγητής Lindley σε κείμενό του για το NATO Defence College:  

           «Καθορισμένος ως η άρνηση των πρότυπων κανόνων και των αρχών των 

διεθνών σχέσεων για την επιδίωξη στενών συμφερόντων, ο υβριδικός πόλεμος στον 

σημερινό κόσμο έχει στρατηγικές φιλοδοξίες και χρησιμοποιεί ένα μίγμα 

παραπληροφόρησης, αποσταθεροποίησης και εκφοβισμού για να αναγκάσει έναν 

αντίπαλο να συμμορφωθεί με αυτά. Ο βασικός σκοπός του υβριδικού πολέμου είναι 

να κρατήσει έναν αντίπαλο πολιτικά, στρατιωτικά και κοινωνικά εκτός ισορροπίας» 

(Lindley, 2015, σελ.1)6. 

           Ακολουθούν οι ερευνητές Lasconjarias και Jacobs, οι οποίοι συγχώνευσαν τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους στη φράση: «Ο όρος υβριδικός πόλεμος περιγράφει 

μια μορφή βίαιης διαμάχης με συμβατικά και μη συμβατικά μέσα πολέμου, τα οποία 

δεν περιορίζονται στο πεδίο της μάχης ή σε μία συγκεκριμένη φυσική περιοχή» 

(Lasconjarias και Jacobs, 2015, σελ.3). 

                                                           
6
 http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=814 (accessed in 4/11/2017). 

http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=814
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           Σε παρόμοιο πλαίσιο κινείται και η αντίληψη περί υβριδικής απειλής, η οποία 

συνίσταται στη «δράση κάθε αντιπάλου, ο οποίος εφαρμόζει ταυτόχρονα και 

προσαρμοστικά ένα μίγμα από συμβατικά όπλα, ασύμμετρες τακτικές, τρομοκρατία και 

εγκληματικότητα στο πεδίο της μάχης προκειμένου να πετύχει τους πολιτικούς του 

σκοπούς» (Hoffman, 2009, σελ.15)7. 

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

            Όπως φαίνεται από την ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων του 

υβριδικού πολέμου, πρόκειται για εχθρικές ένοπλες ή μη συγκρούσεις, οι οποίες δεν 

πληρούν το όριο του πολέμου και δεν αναγνωρίζονται επίσημα ως «πόλεμος» από 

τα εμπλεκόμενα μέρη. Η αιτία εμφάνισής του τουλάχιστον με τα μέσα και τις 

μεθόδους του 21ου  αιώνα, βασίζεται στη διεθνή πρακτική μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Καταστατικό Ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 

1945, δεσμεύει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη με την εξής ρήτρα του Άρθρου 2(4):  

«Όλα τα μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν στις διεθνείς σχέσεις τους την απειλή ή τη 

χρήση βίας ενάντια στην εδαφική ακεραιότητα ή την πολιτική ανεξαρτησία 

οποιουδήποτε κράτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασυμβίβαστο με τους 

σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών»8. 

           Πιο συγκεκριμένα, τα ιδρυτικά μέλη του ΟΗΕ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

θέλησαν να αποτρέψουν τα μέλη της διεθνούς κοινότητας από τη χρήση βίας, 

κρίνοντας ως παράνομη την κήρυξη πολέμου. Ωστόσο, η ρήτρα δεν είναι απόλυτη 

καθώς ο πόλεμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό περιορισμένες συνθήκες, 

κυρίως για αμυντικούς σκοπούς και πάντα έπειτα από σχετική απόφαση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην ουσία, από το 1945, η κήρυξη πολέμου θεωρείται 

παράνομη, χωρίς να λείπουν περιπτώσεις όπως ο Πόλεμος των Έξι Ημερών (1967), 

ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ (1973) κ.ά. όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε 

τη διεξαγωγή πολέμου. Ανάλογο παράδειγμα είναι η Απόφαση 678, με την οποία 

νομιμοποιήθηκε ο Πόλεμος του Κόλπου το 19909. Στις μέρες μας, τα κράτη 

αποφεύγουν συνειδητά να κλιμακώσουν ενδεχόμενες αναπόφευκτες εντάσεις ως την 

                                                           
7
 http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ (accessed in 1/11/2017). 

8
 https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf, (accessed in 4/11/2017). 

9
 http://www.refworld.org/docid/3b00f16760.html (accessed in 4/11/2017).  

http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
http://www.refworld.org/docid/3b00f16760.html
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κήρυξη πολέμου, για μια σειρά από λόγους οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με 

την ανθρωπιστική, την οικονομική και τη διπλωματική προσέγγιση. Οι διαφορές 

ανάμεσα στα κράτη μπορεί να έχουν περιοριστεί, όμως δεν έχουν εξαλειφθεί 

πλήρως, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και μη κρατικοί δρώντες που τείνουν προς τη 

χρήση βίας.  

           Ο υβριδικός πόλεμος αποτελεί εκδοχή κεκαλυμμένου πολέμου, ο οποίος 

συνήθως δεν μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα, άρα ούτε και να κηρυχθεί παράνομος 

από τη διεθνή κοινότητα, επειδή δεν πληροί τις παραδοσιακές προϋποθέσεις 

διεξαγωγής πολέμου10. 

            Συμπερασματικά, ο υβριδικός πόλεμος είναι ένας συνδυασμός 

χαρακτηριστικών που υπάγονται σε διαφορετικές θεωρίες. Είναι πολυδιάστατος, 

στοιχειοθετείται από την απώλεια του μονοπωλίου του κράτους στην άσκηση βίας, 

διεξάγεται μεταξύ συμβατικών και ασύμμετρων δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, 

ενσωματώνει τη διάσταση των πληροφοριών, των δικτύων καθώς και της επιρροής 

των τοπικών κοινοτήτων. Κάθε εμπλεκόμενος δρων που διεξάγει υβριδικές 

επιχειρήσεις επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της υποστήριξης του τοπικού 

πληθυσμού, η οποία συνεπάγεται και άλλες σημαντικές προϋποθέσεις, όπως η 

εξωτερική νομιμοποίηση εκ μέρους της διεθνούς κοινής γνώμης και δευτερευόντως η 

εσωτερική νομιμοποίηση. «Τελικός αντικειμενικός σκοπός είναι μέσω της 

εκμετάλλευσης των αδυναμιών και της υπονόμευσης των δυνατοτήτων του εχθρού, 

να πεισθεί η πολιτική του ηγεσία ότι οι στόχοι της είναι ανέφικτοι ή ότι το κέρδος από 

την επίτευξή τους υστερεί κατά πολύ από το κόστος» (Hammes, 2004, σελ.15)11. Ο 

κίνδυνος, έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται ο Δυτικός Κόσμος, «προκύπτει και αυξάνεται 

από το δρώντα, κρατικό ή μη, ο οποίος θα επιλέξει τις μεθόδους, τα μέσα και τη 

στρατηγική που εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις 

                                                           
10

 Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής πολέμου είναι: 1) ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί από μια νομικά 

αναγνωρισμένη αρχή, 2) η αιτία του πολέμου πρέπει να συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο, 3) πρέπει να 

διεξαχθεί με πρόθεση να εγκαθιδρυθεί ένα νέο καθεστώς που θα εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον, 4) πρέπει να 

υπάρχουν εύλογες πιθανότητες επιτυχίας, 5) πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο η αναγκαία στρατιωτική δύναμη 

και οι πολίτες να μη συμμετέχουν, 6) πρέπει να είναι η τελευταία λύση, εφόσον όλες οι διπλωματικές 

προσπάθειες έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/war/justwartheoryrev2.shtml (accessed in 26/10/2017). 

11
 http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/FROM%20FOURTH%20GENERATION%20to%20hybrid.pdf 

(accessed in 26/10/2017). 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/war/justwartheoryrev2.shtml
http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/FROM%20FOURTH%20GENERATION%20to%20hybrid.pdf
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του» (Hoffman, 2009, σελ.15). Επομένως, η ανάγκη για αντιμετώπιση των υβριδικών 

απειλών εμφανίζεται επιτακτική, όμως το κρίσιμο ερώτημα σε αυτό το σημείο αφορά 

τους πιθανούς φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ 

           Ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Robert Gates, τόνισε κατά τη διάρκεια 

της θητείας του (2006-2011) και ενόψει του ζητήματος των υβριδικών επιχειρήσεων 

της Ρωσίας «Οι μελλοντικές στρατιωτικές προκλήσεις δεν μπορούν να ξεπεραστούν 

μόνο με στρατιωτικά μέσα και ξεπερνούν την παραδοσιακή λειτουργία οποιασδήποτε 

κρατικής υπηρεσίας. Απαιτούν από την κυβέρνησή μας να λειτουργεί με ενότητα, 

ευελιξία και δημιουργικότητα και θα απαιτήσει πολύ περισσότερους πόρους για μη 

στρατιωτικά μέσα εθνικής εξουσίας» (Gates, 2008, σελ.xi) υποστηρίζοντας όπως 

πολλοί ερευνητές ότι οι πολυπαραγοντικές υβριδικές απειλές, απαιτούν εξίσου 

πολύπλευρα μέσα αντιμετώπισης. Η επιστημονική κοινότητα καταλήγει στο 

συμπέρασμα πως η στρατιωτική άμυνα δεν είναι αρκετή, οπότε πλέον ερευνώνται 

μεν η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τα λοιπά διαθέσιμα εργαλεία.  

           Το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. αποτελούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό 

χώρο τούς δύο άμεσα ενδιαφερόμενους δρώντες για την εξέλιξη του υβριδικού 

πολέμου. Ανάλογα με το εύρος και την ισχύ, περιμένει κανείς από τους δύο φορείς να 

αναλάβουν αρμοδιότητες εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων τους. Όσον αφορά 

στα θέματα άμυνας, συχνά η δράση του ΝΑΤΟ ταυτίζεται με αυτή της Ε.Ε., θεωρία η 

οποία προβληματίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα. Βασίζεται στα κοινά σύνορα καθώς 

και στην απουσία κοινής αμυντικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ένωσης. Σκοπός προς 

το παρόν δεν είναι να αποδειχτεί η επιστημονική βάση της θεωρίας, λαμβάνεται όμως 

ως δεδομένο η συνεργασία των φορέων.  

            Ο όρος Comprehensive approach = ολιστική/ολοκληρωμένη προσέγγιση 

νοηματοδοτεί μία από τις προτεινόμενες μεθόδους αντιμετώπισης των υβριδικών 

απειλών. Κίνητρο για την ανάπτυξη της θεωρίας αποτελεί και η λογική των 

πολλαπλών ανοιχτών μετώπων, όπως αναφέρθηκε από το NATO Defense College 

το 2015. (Lindley, 2015, σελ.1) Το ΝΑΤΟ αντιλαμβάνεται απειλές στα νότια και 

ανατολικά σύνορά του, όμως οικονομικά δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία 

δύο διαφορετικών αμυντικών επιχειρήσεων με ό,τι η καθεμία συνεπάγεται, οπότε η 

ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης επιτρέπει την παράλληλη αντιμετώπιση 

των εχθρικών σημείων, εάν συσταθεί αποτελεσματικά.  
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           Η ολιστική προσέγγιση συνεπάγεται την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων 

πόρων και μέσων που διαθέτει ένα κράτος. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, 

προκρίνεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων, ώστε να αποτρέπονται οι 

συγκρούσεις αλλά και να προασπίζονται τα εθνικά ζωτικά συμφέροντα. 

Δευτερευόντως, η πολιτική ηγεσία μπορεί να προσεγγίσει έμμεσα τα γειτονικά 

ασθενή κράτη και να ενισχύσει τις κυβερνήσεις τους (οι οποίες στο εξής θα 

εντάσσονται στη φίλια σφαίρα επιρροής), ώστε να μην καταρρεύσουν δημιουργώντας 

εστίες αποσταθεροποίησης στην περιφέρεια. Επίσης, στο επιχειρησιακό επίπεδο 

προτείνεται η αναθεώρηση των στρατιωτικών επιχειρησιακών δογμάτων, 

προκειμένου να ενσωματώνονται τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις 

υβριδικές απειλές και να προβλέπονται επιχειρήσεις που θα διεξάγονται ταυτόχρονα 

καλύπτοντας πολλαπλά πεδία. Τέλος, η κινητοποίηση του πληθυσμού κρίνεται ως 

εξίσου σημαντικός παράγοντας που συνθέτει την ολιστική προσέγγιση. Η τοπική 

κοινωνία διαθέτει συνήθως τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο στην αντιμετώπιση όσο 

και στην παροχή υποστηρικτικών δράσεων για τη διεξαγωγή ανάλογων 

επιχειρήσεων. 

            Η comprehensive approach είναι θεωρία με πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί 

να οδηγήσει σε νικηφόρα αποτελέσματα, εάν σχεδιαστεί κατάλληλα. Παράλληλα, 

όπως σε όλες τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από σύνολο δρώντων, δεν λείπουν οι 

διαφωνίες και οι διαφορετικές προσεγγίσεις από την πολιτική ηγεσία των κρατών. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία σε συνδυασμό με την 

κινητοποίηση της κοινωνίας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο σύνολο των 

μέσων για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

           Ακολουθεί η παρουσίαση του έργου της Ε.Ε., η οποία σαφώς δεν μπορεί να 

μείνει αμέτοχη, καθώς νιώθει να απειλείται η ίδια. Η Ρωσία δρα στα ανατολικά 

σύνορα της Ε.Ε., με τις Βαλτικές χώρες να έχουν θορυβηθεί και να αναζητούν 

πρόοδο στη συνεργασία εναντίον ενός κοινού και εγγύς αντιπάλου. Η ανακοίνωση 

του 2016 που παρουσιάζει ένα «Κοινό Πλαίσιο για την Καταπολέμηση των Υβριδικών 

Απειλών» αποδεικνύει τον ενεργό ρόλο που καλείται να παίξει και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Είναι από τα τελευταία κατά σειρά βήματα και στοιχειοθετεί την ολοένα και 

περισσότερο αυξανόμενη συμμετοχή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
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αποσταθεροποίησης, από την παραπληροφόρηση μέχρι τις επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο. Διακρίνονται ενέργειες διαφορετικής ισχύος δύο τύπων. Πρώτον, τα 

μέτρα κατά της παραπληροφόρησης, ήδη από το 2015, διακρίνονται ως «ήπιου» 

χαρακτήρα και έχουν ληφθεί σε αντίδραση προς τις εκστρατείες παραπληροφόρησης 

που εξαπολύει η Ρωσία στο πλαίσιο των υβριδικών της επιχειρήσεων. Δεύτερον, η 

δράση «σκληρής» ισχύος που αναλαμβάνει η Ε.Ε. είναι η παραδοσιακή εφαρμογή 

κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων. Στη συνέχεια της ανάλυσης, θα φανεί η 

ιδιαίτερα «στενή συνεργασία που απαιτείται μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών 

δημόσιων παραγόντων και μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ 

τούτου, οι στρατηγικές επικοινωνίες και οι κυρώσεις είναι κρίσιμες περιπτώσεις στη 

μελέτη της αντίδρασης της Ε.Ε. σε υβριδικές απειλές και στη σημασία μιας συνολικής 

προσέγγισης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών» (Cusumano et al, 2017, 

σελ.145-146). 

           Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση αποτέλεσε άξονα συζητήσεων της Ε.Ε. αρχικά 

το 2005, όταν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο EU Concept for 

Comprehensive Planning, στο οποίο δηλώνονται ξεκάθαρα η αντίληψη και το εύρος 

της εφαρμογής της θεωρίας από την Ένωση. «Ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός 

είναι μια συστηματική προσέγγιση, που αποσκοπεί στον σχεδιασμό του απαιτούμενου 

αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των πυλώνων και των δραστηριοτήτων όλων 

των αρμόδιων φορέων της Ε.Ε. στον προγραμματισμό διαχείρισης κρίσεων. 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας συντονισμένης και συνεκτικής 

αντίδρασης σε μια κρίση βάσει μιας συνολικής ανάλυσης της κατάστασης, ιδίως όταν 

εμπλέκονται περισσότερα από ένα μέσα της Ε.Ε. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την 

εξέταση των αλληλεξαρτήσεων, των προτεραιοτήτων και της αλληλουχίας των 

δραστηριοτήτων και αξιοποιεί τους πόρους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, 

μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανασκόπηση της προόδου» 

(Politico-Military Group, 2005, σελ.4)12 είναι το πλαίσιο του ορισμού που αποδίδεται 

στην ολιστική προσέγγιση και παρατηρείται ότι η θεωρία αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση γενικά των κρίσεων, αφού δε συγκεκριμενοποιούνται οι υβριδικές 

απειλές, σε αντίθεση με την κατηγορηματική στάση του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας και 

του ISIL.  

                                                           
12

 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013983%202005%20INIT (accessed in 

26/10/2017). 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013983%202005%20INIT
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           Το Κοινό Πλαίσιο για την Καταπολέμηση των Υβριδικών Απειλών από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας που ανακοινώθηκε το 2016, έχει 

στόχο να πραγματοποιήσει μια προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων πολιτικών, ώστε 

να ενσωματωθούν στην πρακτική της ολιστικής προσέγγισης, ενισχύοντας την 

ανθεκτικότητα της Ε.Ε. και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ καθώς και με τρίτα κράτη 

συμμάχους, περιλαμβάνοντας συλλογικές δράσεις και όχι αρμοδιότητες για κάθε 

κράτος μέλος ξεχωριστά. Ορίζει ως πρωταρχικούς σκοπούς της εφαρμογής των 

προτάσεων τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 

την πρόληψη,  την αντιμετώπιση κρίσεων και την ανάκαμψη. 

          Με την παράλληλη ανάλυση των δύο κειμένων αποδεικνύεται αρχικά, πως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, σχεδιάζοντας 

προπαρασκευαστικές ενέργειες. Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε μια 

κρίση είναι ο στόχος και απαιτεί προκαταρκτικό σχεδιασμό σε πρώτο στάδιο και 

στρατηγικό σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης στη συνέχεια. Αυτός επικεντρώνεται σε 

ειδικό θέμα και αναφέρεται σε συγκεκριμένο ζήτημα που προκύπτει, δηλαδή μπορεί 

να είναι πλήρης, αλλά δεν αποτελεί συνολικό δόγμα πρόληψης όλων των κρίσεων. 

Σε επόμενο στάδιο και ενώ συγκεκριμενοποιηθεί η κρίση, τότε μπορεί και ο 

σχεδιασμός να λάβει μια πιο συνολική διάσταση, με άξονα το μεμονωμένο 

περιστατικό, πριν αυτό μετατραπεί σε ένοπλη σύγκρουση.  

          Ακολουθεί ο προσδιορισμός και η ανάλυση της κατάστασης, προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν και σύμφωνα με ποια κριτήρια αποτελεί κρίση και το εύρος των 

αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Σύμφωνα με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων της 

Ε.Ε. η ανάπτυξη ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου βασίζεται στην έγκαιρη 

εξέταση και στη λεπτομερή κατανόηση της αναδυόμενης κρίσης μέσω μιας κοινής 

αξιολόγησης. Τα διαδοχικά βήματα περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών από 

διάφορες πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και 

άλλοι διεθνείς οργανισμοί, ώστε το πρόβλημα να αναλυθεί από όλες τις οπτικές 

γωνίες και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κάλυψη όλων των παραγόντων, κυρίως 

των πολιτικών, που επηρεάζουν την εν λόγω κρίση. Το Κοινό Πλαίσιο του 2016 

προτείνει μια «Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της Ε.Ε. που θα παρέχει ένα 

ενιαίο πλαίσιο για την ανάλυση των υβριδικών απειλών, ενώ θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του Κέντρου ανάλυσης πληροφοριών της Ε.Ε. (INTCEN) στην Ευρωπαϊκή 
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Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)» (Ευρωπαική Επιτροπή, 2016, σελ.4)13. 

Ιδανικά, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (διεθνείς οργανισμοί, αντιπροσωπείες της 

Ένωσης) και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα παρέχουν τις πληροφορίες τις οποίες η 

Μονάδα θα συγκεντρώνει,  θα αναλύει και θα διανέμει στους ενδιαφερόμενους. Στην 

ουσία, καθήκον της Μονάδας θα είναι να δρα ως σύνδεσμος των υφιστάμενων 

φορέων σε ευρω-ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, εφόσον και τα ίδια τα μέλη 

χρειάζεται να δημιουργήσουν πλαίσιο επαφής και αλληλεπίδρασης με τη Μονάδα 

Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών. Παρόλο που αυτή η διαδικασία είναι πλήρης και 

συμβάλλει σε μια συνολική προσέγγιση της κατάστασης, απαιτεί μεγάλο χρονικό 

διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί, οπότε καθυστερεί η αντιμετώπιση στην πράξη. 

Ειδικά εφόσον προβλέπει τη σύμπραξη φορέων εκτός της Ε.Ε. η πρόοδος των 

συζητήσεων επιμηκύνεται σημαντικά εις βάρος της άμεσης επιβολής μέτρων 

αντίδρασης. 

           Από το Κοινό Πλαίσιο προκύπτει ότι η Ε.Ε. δεν έχει αναλωθεί ιδιαίτερα στη 

διάκριση μεταξύ τρομοκρατίας και υβριδικών απειλών, ενώ βασίζεται περισσότερο 

στην οικονομική ισχύ της και όχι στην ανάπτυξη συμβατικών δυνάμεων. Παράλληλα, 

φαίνεται ότι δεν προχωρά στον εντοπισμό συγκεκριμένων αντιπάλων, δεν 

κατονομάζει επίσημα τους εχθρικούς δρώντες, όμως επικεντρώνεται στη βελτίωση 

της δικής της θέσης ως προς το εξωτερικό περιβάλλον. Γι’ αυτό προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν «περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

τονίζοντας έτσι την αντιτρομοκρατία και την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών» 

(Cusumano et al, 2017, σελ.148). 

            Ακόμα, δίνεται έμφαση στον τομέα της πληροφόρησης, ο οποίος γίνεται 

αντιληπτός ως ένα σημαντικό εργαλείο αποσταθεροποίησης. Ανεπίσημα, η Ρωσία 

θεωρείται πως χρησιμοποιεί την επιρροή της σε κατευθυνόμενα τηλεοπτικά 

προγράμματα, «χρηματοδοτεί ερευνητικά κέντρα ώστε αυτά να υποστηρίζουν 

συμφέρουσες θέσεις και στελεχώνει τις υπηρεσίες της με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό 

                                                           
13

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EL (accessed in 

31/09/2017). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EL
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ειδικών στο χειρισμό των δικτύων» (Chivvis, 2017, σελ.3)14. Από όλες αυτές τις 

ενέργειες, τη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η φημολογούμενη δυνατότητα της 

ρωσική ηγεσίας να κατευθύνει αποτελέσματα εκλογών στον ευρωπαϊκό χώρο. Με 

παράδειγμα τα αμερικανικά ΜΜΕ που διεξήγαγαν έρευνες για την υποτιθέμενη 

εμπλοκή ρωσικών εκστρατειών παραπληροφόρησης στις προεδρικές εκλογές του 

2016 στις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στην Ε.Ε. κινητοποιήθηκαν 

προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες υποθέσεις στις ολλανδικές, γαλλικές και 

γερμανικές εκλογές του 2017, εφόσον η ανάγκη δράσης κατά των εχθρικών 

εκστρατειών ενημέρωσης αποδεικνύεται ολοένα και πιο επιτακτική.  

           Η στρατηγική επικοινωνία είναι ένα «σύνολο δραστηριοτήτων που 

διεξάγονται σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και εντοπίζει 

αποτελεσματικούς αγωγούς για την προώθηση, ανάπτυξη και διατήρηση 

συγκεκριμένων συμπεριφορών. Έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στο στρατιωτικό σχεδιασμό 

όσο και στις δημόσιες σχέσεις από κράτη και οργανισμούς, αποτελώντας «ήπιας» 

ισχύος μέσο εξωτερικής πολιτικής, το οποίο αυξάνει την ικανότητα του δρώντα να 

πείσει προωθώντας τις βασικές θέσεις του και όχι να ασκεί πιέσεις» (Cornish et al, 

2011, σελ.3)15. 

           Το 2015 δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Δράσης στη Στρατηγική Επικοινωνία16 

από την Ε.Ε., ως αντίδραση στις εκστρατείες παραπληροφόρησης που διεξήγε η 

Ρωσία ήδη από το 2014, έχοντας διττό σκοπό. Αφενός να βελτιώσει την εικόνα της 

Ένωσης στο διεθνές περιβάλλον και αφετέρου να αντικρούσει ανακριβείς 

πληροφορίες για το εσωτερικό της. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις 

πυλώνες: Πρώτον, την αποτελεσματική επικοινωνία και προώθηση των αξιών της 

Ε.Ε. προς τους γείτονές της στην Ανατολή. Δεύτερον, την ενίσχυση του τομέα των 

μέσων ενημέρωσης μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων τους. Τέλος, την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παραπληροφόρηση και την 

                                                           
14

 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT468/RAND_CT468.pdf (accessed in 

31/09/2017). 

15
 Steve Tatham, Strategic Communications: A Primer, ARAG Special Series 8/28, Defence Academy of the 

United Kingdom (2008), p. 7. Quoted in Paul Cornish, Julian Lindley-French and Claire Yorke, ‘Strategic 

Communications and National Strategy’, Chatham House Report, September 2011.  

16
 http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf (accessed in 31/09/2017). 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT468/RAND_CT468.pdf
http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf
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ικανότητα της Ε.Ε. να την αντιμετωπίσει. Με άξονα τα ανατολικά σύνορα, το πρώτο 

απτό αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική επικοινωνία ήταν η ίδρυση 

του Κέντρου της East StratCom της Ε.Ε. το καλοκαίρι του 2015. Το Κέντρο έχει ως 

καθήκον την ανάπτυξη προϊόντων και εκστρατειών επικοινωνίας εξηγώντας τις 

πολιτικές της Ε.Ε. στην περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Το Κέντρο έως 

τώρα έχει διευρύνει το πεδίο εργασίας του, ώστε να περιλαμβάνει τη διαχείριση 

ψευδών πληροφοριών που αφορούν όχι μόνο την Ανατολική Ευρώπη αλλά και άλλες 

χώρες, στις οποίες διεξήχθησαν εκλογές μέσα στο 2017. Πλέον ως Ειδική Ομάδα 

«East and Arab-Stratcom» (Ανατολική και Αραβική Στρατηγική Διοίκηση) έχει ως 

στόχο να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών μέσων και να 

προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων, 

προσπάθεια που πραγματοποιείται μέσω του δικτύου παραπληροφόρησης, στο 

οποίο αναφέρονται ψευδείς πηγές πληροφόρησης από όλα τα κράτη-μέλη της 

ένωσης και είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμπειρογνώμονες.  

          Προτάσεις για διεύρυνση των μέτρων: Πέρα από την αξιόλογη δράση των 

Ειδικών Ομάδων, υπάρχουν ορισμένα μέτρα σχετικά με την πληροφόρηση, τα οποία 

η Ε.Ε. δύναται να λάβει, βοηθώντας με το δικό της τρόπο στην καταπολέμηση της 

εσωτερικής διάβρωσης που επιφέρουν ο διχασμός και οι ανακρίβειες. 

           Η Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις τρέχουσες αδυναμίες, προωθεί τη 

«βελτιστοποίηση της χρήσης διερμηνέων και μεταφραστών που κατέχουν άριστα τις 

σχετικές γλώσσες εκτός Ε.Ε. και ειδικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να 

μπορούν να παρακολουθούν πληροφορίες και να εξασφαλίζουν στοχευμένη 

επικοινωνία μεταξύ των φορέων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης» 

(Ευρωπαική Επιτροπή, 2016, σελ.5). Παράλληλα, τα ίδια τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με περισσότερο σκεπτικισμό τις ειδήσεις 

που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να διατηρούν ιδιαίτερα συντηρητική στάση, πριν 

προχωρήσουν σε διάδοσή τους. Σε συνεργασία, μάλιστα, με τις στρατιωτικές αρχές, 

είναι θεμιτό να εντοπίζονται με ακρίβεια οι ψευδείς πληροφορίες και κατόπιν οι 

αληθείς να διαδίδονται εμπιστευτικά μεταξύ των αρχών.  

            Δεύτερον, η Ε.Ε. θα μπορούσε να συνδράμει στη δημιουργία ή ανάπτυξη 

αξιόπιστων εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης, αντί αυτών που χρηματοδοτούνται 

από εχθρικούς δρώντες. Σε μια προσπάθεια να επικρατήσουν των πηγών που 
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επιδίδονται στην παραπληροφόρηση, τα νέα δίκτυα θα ακολουθούν φίλια πολιτική 

ακολουθώντας, όμως, το διπλωματικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο επιβάλλει τη μη 

σκιαγράφηση συγκεκριμένων εχθρικών φορέων, προς αποφυγήν άμεσων 

διαπληκτισμών.  

              Τέλος, η συνηθέστερη πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει η Ένωση, 

ελλείψει κοινής αμυντικής πολιτικής, είναι η επιβολή κυρώσεων σε όσους φορείς 

αποδεδειγμένα διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκών 

συνόρων. Για όσους εδρεύουν σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., μπορεί να ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του. Σε αυτό το σημείο, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα νομικά 

όρια της επιβολής σχετικών μέτρων, καθώς το δικαίωμα στην ελευθερία της 

πληροφόρησης, δε θα ήταν αποδεκτό να θεωρηθεί ότι καταπατάται, και μάλιστα από 

την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, η καταναγκαστική δράση κατά 

συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να θεωρείται ως έσχατη λύση. 

             Όσον αφορά στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, αυτά μπορεί να έχουν 

τη μορφή κυρίως «οικονομικών περιορισμών, απαγορεύσεων ταξιδίων και 

μετακινήσεων και εμπάργκο όπλων» (Cusumano et al, 2017, σελ.157). Πρόκειται για 

κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα, διότι οι περιορισμένες, στρατιωτικές, αμυντικές 

δυνατότητες της Ε.Ε. δεν επιτρέπουν τη διατήρηση συμβατικής υπεροχής. Προς το 

παρόν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις ως μέσο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, 

διότι η υβριδικότητα εντάχθηκε μόλις το 2016 στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την 

εξωτερική πολιτική. Ένα παράδειγμα πολιτικής, η οποία προϋπήρχε αλλά πλέον 

μπορεί να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες, είναι «η 

πολιτική για την αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση (CTF). Σύμφωνα με αυτή, 

επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε μη κρατικούς φορείς που εμπλέκονται σε 

καταναγκαστικές και ανατρεπτικές δραστηριότητες» (Cusumano et al, 2017, σελ.160) 

που δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως πόλεμος. Μοιάζει να αναφέρεται στις 

υβριδικούς δρώντες, όμως οι διευκρινίσεις είναι απαραίτητες, ώστε να θεωρηθεί ότι η 

συγκεκριμένη πολιτική απευθύνεται και λειτουργεί αποκλειστικά στην περίπτωση 

υβριδικών απειλών. Επίσης, η Ε.Ε. έχει χρησιμοποιήσει την επιβολή κυρώσεων, για 

παράδειγμα, στην περίπτωση της Λιβύης, προκειμένου να αποδυναμωθεί ο 

Muammar Gaddafi και εν συνεχεία να εγκαθιδρυθεί ένα νέο καθεστώς. Ή ακόμα και 

εναντίον της Συρίας, έτσι ώστε ο Bashar Al-Assad να πεισθεί να προχωρήσει σε 

διαπραγματεύσεις με τη διεθνή κοινότητα. Αυτές είναι καταστάσεις στις οποίες τα 



 - 22 - 

 

περιοριστικά μέτρα εφαρμόστηκαν για την αποτροπή του εκτροχιασμού των 

διαδικασιών οικοδόμησης της ειρήνης και οικοδόμησης του κράτους, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, στοχεύοντας σε συγκρούσεις, οι οποίες ορίζονται ως 

εκείνοι οι παράγοντες που υπονομεύουν ή προτίθενται να υπονομεύσουν τη 

σταθερότητα μιας συγκεκριμένης χώρας. Επομένως, ούτε σε αυτήν την περίπτωση 

γίνεται λόγος για επιβολή κυρώσεων ως μέσο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών από 

την Ε.Ε., διαπίστωση που επιβεβαιώνει την ανάγκη για προσαρμογή των ήδη 

υφιστάμενων πολιτικών, ώστε να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες άμυνας.  

           Προτάσεις για υβριδική χρήση των κυρώσεων: Αρχικά, οι παράγοντες που 

μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην εφαρμογή κυρώσεων είναι ο 

στρατός, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η αστυνομία, οι τελωνειακές υπηρεσίες, οι 

τράπεζες και το δικαστικό σώμα. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του δημόσιου τομέα απαιτείται 

καλύτερος συντονισμός, διότι μόνο μια ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση θα 

ήταν επαρκής για τη συγκέντρωση όλων των παραγόντων, ενώ η ελλιπής 

επικοινωνία μεταξύ τους θα πλήξει σοβαρά την αποτελεσματικότητα των 

καθεστώτων κυρώσεων. Από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι οι 

τράπεζες, οι βιομηχανίες και οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ζωτική σημασία για την 

εφαρμογή κυρώσεων, απαιτείται αδιάκοπη εταιρική σχέση, ισχυρότερος συντονισμός 

και ενίσχυση των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών, βήματα που θα 

διευκόλυναν τη διαδικασία λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων. 

            Επιπλέον, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση των κυρώσεων, 

οποιοσδήποτε σχεδιασμός θα ήταν αναποτελεσματικός, ίσως και επιζήμιος, εάν δε 

προϋποθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες ελέγχου και εφαρμογής των δημόσιων 

θεσμών. Η Ε.Ε. χρειάζεται να διαδραματίσει πιο ισχυρό ρόλο σε αυτό το θέμα, με 

άξονα κυρίως τη συγκέντρωση και ανταλλαγή δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών-

μελών, προκειμένου να «μειώσει τον χρόνο και τους πόρους που δαπανώνται για την 

αντιμετώπιση της άνισης εφαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ»  (Cusumano et al, 2017, 

σελ.163). 

            Τέλος, οι διαδικασίες ελέγχου και επιβολής της υπάρχουσας νομοθεσίας 

παρουσιάζουν κενά και η μη συνεκτική χρήση κυρώσεων και άλλων πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγορεύουν την αναγκαιότητα για μεγαλύτερη εξουσία των 

θεσμικών οργάνων. Αυτά θα ενσωματώσουν τις κυρώσεις στο ευρύτερο πλαίσιο των 
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μέσων εξωτερικής πολιτικής με τον ίδιο στόχο, ώστε να αποτελέσουν ολοκληρωμένα 

μέσα αντιμετώπισης. Σε επόμενο στάδιο, τα κράτη-μέλη με τη συμπερίληψη των 

στρατιωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφοριών, θα πρέπει να 

συνεργαστούν με τα εκ νέου δομημένα θεσμικά όργανα και με άλλους φορείς 

επιβολής στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της Ε.Ε. 

            Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης σχετικά με την ευρωπαϊκή προσέγγιση 

των υβριδικών απειλών, είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο η Ε.Ε. και οι εταίροι 

της αντιμετωπίζουν το φαινόμενο. Απειλές για την Ένωση είναι οι προσπάθειες 

αποσταθεροποίησης, οπότε προβλέπει μέσα για την ενίσχυσή της ανθεκτικότητάς 

της, όπως η αντίδραση στις επιχειρήσεις παραπληροφόρησης της Ρωσίας, παρόλο 

που καθυστέρησε να εισαγάγει πολιτικές μεθόδους. Αν και το εύρος εφαρμογής 

κυρώσεων παραμένει ανεπαρκές, τα περιοριστικά μέτρα εξακολουθούν να είναι το 

συνηθέστερο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ε.Ε. διαθέτει τα μέσα ώστε να 

αναπτύξει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ διαφόρων πολιτικών και στρατιωτικών 

φορέων, για να καταπολεμήσει τις απειλές αποσταθεροποίησης έναντι των κρατών- 

μελών της, των χωρών της ευρωπαϊκής γειτονίας και της ευρύτερης διεθνούς τάξης. 

ΝΑΤΟ 

           Η Βορειοατλαντική συμμαχία δεν αναγνώρισε αμέσως τα χαρακτηριστικά του 

υβριδικού πολέμου. Η ουκρανική κρίση ήταν μια ισχυρή προειδοποίηση και ένδειξη 

για τις προθέσεις και τις δυνατότητες που είχαν αναπτυχθεί. Έκτοτε έχουν ξεσπάσει 

πολλαπλές συγκρούσεις υβριδικού τύπου και το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία 

κατάσταση την οποία δεν είναι προετοιμασμένο να αντικρούσει. Οι υπάρχοντες 

μηχανισμοί του ΝΑΤΟ δεν είναι σχεδιασμένοι για ασαφείς απειλές και η στρατηγική 

συνολικής προσέγγισης που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση δεν έχει συσταθεί σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει ως εχθρικούς υβριδικούς δρώντες 

τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το ISIL και, κυρίως, τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, 

στόχοι των ρωσικών υβριδικών απειλών όπως τους αντιλαμβάνεται το ΝΑΤΟ, 

φαίνεται να είναι οι εκλογές στα δυτικά ευρωπαϊκά κράτη, η προσπάθεια ένταξης 

στην Ε.Ε. χωρών των Βαλκανίων και δευτερευόντως, η διατήρηση της ρωσικής 

επιρροής στην Κεντρική Ευρώπη καθώς και οι μειονοτικοί ρωσικοί πληθυσμοί στα 

κράτη της Βαλτικής, ενώ δεν έχουν τερματιστεί ούτε οι επιχειρήσεις στην Ανατολική 

Ουκρανία. Ωστόσο, μόλις το 2014 το ΝΑΤΟ αναγνώρισε την ανάγκη αντίδρασης 
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έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, υιοθετώντας το Readiness Action Plan στη 

Σύνοδο Κορυφής στην Ουαλία, το οποίο όμως δεν αποτέλεσε σύνολο συγκεκριμένων 

κατευθυντήριων γραμμών αλλά ένα πολιτικό μέτρο που επιβεβαιώνει τη δέσμευση 

για παροχή βοήθειας από τη συμμαχία σε όποιο κράτος-μέλος δεχτεί επίθεση. Παρά 

τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2015, οι δράσεις του ΝΑΤΟ 

κρίνονται ακόμα ανεπαρκείς.  

           Προκλήσεις: Αρχικά, το πρόβλημα φαίνεται να ξεκινά από την ίδια τη 

Συμμαχία. Γενικότερα, το ΝΑΤΟ προβάλλει μια ιδιαίτερα επικριτική στάση προς τις 

ενέργειες τόσο του κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά όσο και προς τις δραστηριότητες 

της διεθνούς κοινότητας. Στη δεδομένη στιγμή, κατά την οποία αντιμετωπίζει 

ισχυρούς κλονισμούς από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να επικεντρωθεί 

στην επίτευξη εσωτερικής συνοχής και διάδοσης των κοινών αξιών, και να καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαλείψει όλους τους παράγοντες που καθιστούν 

ανεπαρκείς τις αμυντικές του ικανότητες. Εύστοχα τονίζεται από τον Uwe Hartmann, 

Συνταγματάρχη του Γερμανικού Στρατού, πως «Η πραγματική απειλή για το ΝΑΤΟ 

είναι τα ίδια τα μέλη της» (Hartmann, 2017, σελ.4). 

           Εκτενέστερα, το πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία των κρατών-μελών να 

αναλάβουν συλλογική δράση, καθώς οι απόψεις διαφέρουν σχετικά με την αιτία των 

υβριδικών απειλών και το περιεχόμενό τους. Το ζήτημα που επιφέρει τις πιο έντονες 

συζητήσεις είναι το οικονομικό. Δεδομένου ότι οι χώρες δεσμεύονται να διαθέτουν το 

2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες, ενόψει σχεδιασμού πολύπλευρων 

επιχειρήσεων, ο προϋπολογισμός για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών του 

ΝΑΤΟ ανεβαίνει, ενώ κράτη, όπως η Τσεχία και η Ουγγαρία, δεν έχουν συναντήσει 

ακόμα ούτε το αρχικό 2% του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, δημιουργούνται πιέσεις που 

οδηγούν σε περαιτέρω δεσμεύσεις από τα μέλη, τα οποία αποδεικνύονται εξαιρετικά 

συντηρητικά σε οικονομικά θέματα και διαβρώνεται το επίπεδο αλληλεγγύης και 

συνεργασίας. Πρακτικά, εφόσον δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη εξίσου στον 

προϋπολογισμό, δεν υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των στρατηγικών στόχων που 

θέτει του ΝΑΤΟ και της δυνατότητάς του να τους ικανοποιήσει. 

            Τέλος, στον στρατιωτικό τομέα, από τα πιο άμεσα προβλήματα είναι μεταξύ 

άλλων η Μόσχα, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει τη χρήση μέτρων που θα αποτρέπουν 

την πρόσβαση από το ΝΑΤΟ στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα, δράση που 
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απειλεί ανοιχτά χώρους ζωτικών συμφερόντων της Συμμαχίας. Η απειλή αυτή θέτει 

την ανάγκη για συντονισμένη παρουσία στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά, που 

θα μπορούσε όχι μόνο να αμφισβητήσει και να συγκρατήσει τις ρωσικές επιχειρήσεις, 

αλλά και να προβεί σε σημαντική προβολή ισχύος στην περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, 

το NATO Defence College προτείνει τη «σύσταση και διατήρηση πλήρως 

εξοπλισμένων Μόνιμων Μονάδων από την αεροπορία, το ναυτικό και τον στρατό 

ξηράς» (Lindley, 2015, σελ.1). Ωστόσο, η χρήση μόνο συμβατικών δυνάμεων δεν 

επαρκεί για να αντιμετωπιστούν πολυπαραγοντικές επιχειρήσεις, οπότε η 

στρατιωτική μόνο προετοιμασία του ΝΑΤΟ δεν δύναται εγγυημένα να αποκρούσει 

υβριδικές απειλές. Χρειάζεται να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη πολιτική πέρα από τα 

στρατιωτικά δόγματα. 

           Αντιμετώπιση: 

           1. Δομή δυνάμεων:  Με τον υβριδικό πόλεμο τα δεδομένα με βάση τα οποία 

έχει δομηθεί η αμυντική πολιτική των κρατών, έχουν μεταβληθεί. Η δυσκολία του 

ΝΑΤΟ και γενικότερα της Δύσης να αντιμετωπίσει τις υβριδικές απειλές, έγκειται στην 

αδυναμία προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα που υπαγορεύουν παράγοντες εκτός 

των συμβατικών. Μέχρι τώρα αντικειμενικός σκοπός της Δυτικής στρατηγικής 

κουλτούρας ήταν η επίτευξη συμβατικής υπεροχής, διότι αυτήν αναγνωρίζει ως 

προϋπόθεση νίκης. Με τις νέες μεταβλητές που εισάγονται, μάλλον οι παραδοσιακές 

στρατιωτικές θεωρίες δεν επαρκούν πλέον. Οι ίδιες οι στρατιωτικές δυνάμεις 

χρειάζονται λειτουργικές μεταβολές ώστε να καλύπτουν πολλαπλές αποστολές και 

στους εφτά τομείς (αέρας, θάλασσα, ξηρά, διάστημα, διαδίκτυο, πληροφόρηση και 

γνώση), εφόσον διεξάγονται σε παράλληλο χρόνο και τόπο. Σε τακτικό επίπεδο οι 

δυνάμεις χρειάζονται να είναι προετοιμασμένες τόσο για μάχη εκ του συστάδην όσο 

και για αντιμετώπιση αντιπάλου που καταφεύγει σε απρόβλεπτες τακτικές και 

ανορθόδοξες μεθόδους. Τα αστικά κέντρα και η προστασία του άμαχου πληθυσμού 

πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των αντικειμενικών σκοπών όπως και οι 

υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών. Η ισχυρή δύναμη πυρός, η ευελιξία ως προς το 

είδος του εκάστοτε αντιπάλου και η δυνατότητα άμεσης διεξαγωγής πολλαπλών 

αποστολών είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των στρατιωτικών δυνάμεων, 

σύμφωνα με τις εξελίξεις που προκύπτουν από τις υβριδικές επιχειρήσεις.  

           Σαφώς, εκτός από τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα για την ενίσχυση της 

δύναμης πυρός, απαιτείται και η περαιτέρω εκπαίδευση του στρατιωτικού 
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προσωπικού, για να είναι σε θέση να χειριστεί τις νέες προκλήσεις. Η ετοιμότητα και 

η ικανότητα είναι αποτελέσματα επαγγελματικής προσέγγισης και επιδεικνύονται από 

έμπειρα στελέχη με την κατάλληλη εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και στο 

επίπεδο του χαμηλόβαθμου προσωπικού. Το υβριδικό περιβάλλον δεν είναι 

ξεκάθαρο και χρειάζονται επαγγελματίες με προσαρμοστικότητα και 

αποφασιστικότητα για να το χειριστούν. Η ανάλογη μόρφωση και προετοιμασία 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσαρμογής των στρατιωτικών εγχειριδίων και 

εκπαίδευσης με συγκεκριμένη θεματολογία.  

            2. Γνώση του εχθρού: Αναγκαία προϋπόθεση ανεξάρτητα από το είδος του 

πολέμου που διεξάγεται είναι η γνώση του αντιπάλου, η οποία ανοίγει το δρόμο για 

κατάλληλη και αποτελεσματική προετοιμασία και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του υβριδικού πολέμου σε μέσα και τεχνικές, είναι 

σημαντικό η στρατιωτική ηγεσία να κατανοήσει εις βάθος τις πιθανές πηγές 

προέλευσης των υβριδικών απειλών, ώστε να συνδυάσει τις μεθόδους απόκρουσης, 

που μπορεί να περιλαμβάνουν συμβατικές στρατιωτικές μονάδες, επιχειρήσεις 

ειδικών δυνάμεων, διαδικτυακές επιχειρήσεις και ανάλογη τεχνολογία.  

            3. Συλλογή πληροφοριών: Πλέον με τις  νέες τεχνολογίες και μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι υβριδικοί δρώντες, καθιστούν τη διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών ιδιαίτερα περίπλοκη. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των πληροφοριών 

στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν μέσα απόκρυψης των 

φίλιων ανταλλαγών δεδομένων καθιστώντας την υποκλοπή τους δύσκολη υπόθεση 

για τον αντίπαλο. Παράλληλα, ίσης χρησιμότητας θα ήταν και τεχνολογίες ή/και 

μέθοδοι απόκτησης έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με τις κινήσεις 

και δράση της άλλης πλευράς. Η ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη τέτοιου είδους τεχνολογιών θα συνεισφέρει σημαντικά 

στον τομέα των πληροφοριών.  

           4. Συμμαχίες: Το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη αμυντική συμμαχία στο διεθνές 

περιβάλλον, επομένως μοιραία αντιλαμβάνεται την εξάλειψη διεθνών απειλών ως 

αποκλειστική του αρμοδιότητα. Ωστόσο, το πεδίο των υβριδικών επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα διευρυμένο, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η σύμπραξη με 

άλλους δρώντες. Δεν θα πρέπει να υποτιμάται η συμβολή διεθνών φορέων όπως 

Mediterranean Dialogue, Istanbul Co-operation Initiative, Partners Across the Globe 
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και Partnership for Peace, οι οποίοι μπορούν να δράσουν επικουρικά σε συνεργασία 

με το ΝΑΤΟ, έπειτα από τον απαραίτητο σχεδιασμό και συντονισμό των 

επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο κύριος σύμμαχός του, καθώς τα 

περισσότερα κράτη ανήκουν και στους δύο οργανισμούς. Παραμένοντας στο πολιτικό 

επίπεδο και πάντα με άξονα την εκπλήρωση των νατοϊκών-ευρωπαϊκών 

συμφερόντων έναντι των υβριδικών επιχειρήσεων με στόχο τα ευρωπαϊκά κράτη, η 

ανάγκη για εσωτερική συνοχή και ανθεκτικότητα παρουσιάζεται επιτακτική. Η Ρωσία 

μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πολιτισμικά κοινά στοιχεία με τις χώρες αυτές που 

απορρέουν από την περίοδο που αυτά εντάσσονταν στη σφαίρα επιρροής της 

Σοβιετικής Ένωσης αλλά και την προφανή οικονομική αρωγή που χρειάζονται εν 

μέσω οικονομικής κρίσης. Το «αδύναμο θεσμικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της 

κρατικής ανθεκτικότητας και η ομολογουμένως περιορισμένη πολιτική επιθυμία για 

την ενδυνάμωσή του» (Chivvis, 2017, σελ.9) καθιστούν τα Δυτικά Βαλκάνια επιρρεπή 

στις ρωσικές προσπάθειες για εσωτερική κατάρρευση. Σε αυτήν την περίπτωση η 

Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ φαίνεται να είναι οι υπερασπιστές της ευρωπαϊκής ενότητας. Από 

τη μία πλευρά, η Ε.Ε. θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης των κρατών-

μη μελών, προκειμένου να τα συμπεριλάβει στη δική της σφαίρα προστασίας. Από 

την άλλη, το ΝΑΤΟ μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες για ανθεκτικότητα 

χρηματοδοτώντας προγράμματα που θα λειτουργούν στις εν λόγω περιοχές, με έργο 

την οικοδόμηση ισχυρότερο θεσμικού πλαισίου και τη δημιουργία περιβάλλοντος 

ανθεκτικότητας. Επίσης, η Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει σημαντικά στους τομείς της 

πληροφόρησης, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο μέρος του κεφαλαίου, 

παραχωρώντας τεχνογνωσία και χρόνο στο ΝΑΤΟ να αναπτυχθεί στους 

στρατιωτικούς τομείς, ενώ η αίσθηση ότι απειλούνται και οι δύο από τις υβριδικές 

επιχειρήσεις της Ρωσίας και άρα πρέπει να δράσουν συλλογικά εναντίον του κοινού 

αντιπάλου, προσφέρει εξέχον κίνητρο συνεργασίας. 

            5. Πυρηνική ισχύς: Σε έκθεση διάσκεψης του NATO Defence College τον 

Μάιο του 2015 (Lindley, 2015, σελ.1), έγινε λόγος για τη δυνητική εφαρμογή μιας 

πολιτικής «σκληρής» ισχύος, η οποία σχετίζεται με την πυρηνική ισχύ. Η θεωρία 

συνιστά τη μη απόκρυψη των πυρηνικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η 

Ρωσία αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αποτροπής που μπορεί να πετύχει η πυρηνική 

απειλή, οπότε ουδέποτε θα επιχειρήσει να κλιμακώσει αρκετά ώστε να πετύχει 

κυριαρχία. Πρόκειται για μια νέα αποτρεπτική στάση που η Συμμαχία καλείται να 
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υιοθετήσει με τον απώτερο σκοπό της πολιτικής να συνοψίζεται σε πέντε στοιχεία: 

Αρχικά, να δηλώνεται ξεκάθαρα το μήνυμα περί πυρηνικής πρωτοκαθεδρίας του 

ΝΑΤΟ. Δεύτερον, να αποτραπεί ο πυρηνικός εκβιασμός, ώστε να χρησιμοποιούνται 

άλλου είδους ελιγμοί. Τρίτον, να επαναπροσδιοριστεί η στάση της Συμμαχίας όσον 

αφορά τη χρήση πυρηνικών, ως αυστηρά αμυντική. Ακόμα, να τεθούν σε λειτουργία 

ορατά πυρηνικά συστήματα, για να καταστούν σαφείς οι πυρηνικές δυνατότητες και 

τέλος, να θεμελιωθεί εκ νέου η αποτροπή σε αξιόπιστες πυρηνικές και συμβατικές 

συνιστώσες. Ως εκ τούτου, θα καταστεί σαφές ότι το ΝΑΤΟ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

δεν δρα ελλείψει γνώσης και αντίληψης σχετικά με το ρόλο των πυρηνικών όπλων 

στην αποτροπή, δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να αναπτύξει το πυρηνικό της 

οπλοστάσιο, ενώ παράλληλα είναι πρόθυμο να εφαρμόσει «σκληρή» ισχύ. Ως 

αποτίμηση, αυτή η πρόταση φαίνεται να χρησιμοποιεί αρκετά ακραία μέσα που 

ξεφεύγουν της διπλωματικής οδού. Το πρώτο βήμα έγινε από τη Ρωσία, όταν 

προχώρησε στην απειλή πρώτου πυρηνικού πλήγματος για να φανεί ανυποχώρητη 

και εξαιρετικά πρόθυμη να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες. Ήταν ξεκάθαρη 

πρόκληση για τη Συμμαχία και τη διεθνή ασφάλεια, οπότε είναι αναμενόμενο και το 

ΝΑΤΟ να τάσσεται ανοιχτά εναντίον της Ρωσίας με τρόπους που δεν θεωρούνται 

ιδιαίτερα διπλωματικοί, όμως η προσφυγή στα πυρηνικά μέσα θα πρέπει να είναι η 

έσχατη λύση.  

            Συμπερασματικά, για να επικρατήσει στον υβριδικό πόλεμο, το ΝΑΤΟ πρέπει 

να επιστρέψει στις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζει τη μέχρι τώρα δράση του, 

μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος αλλά και εξελίσσοντάς τες. Αυτό 

συνεπάγεται την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τη 

δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών πτυχών της 

ασφάλειας και της άμυνας. Κεντρική θέση στη διεξαγωγή υβριδικού πολέμου από τη 

Συμμαχία θα πρέπει να έχει η αξιόπιστη αποτροπή με όλα τα διαθέσιμα μέσα, 

εξασφαλίζοντας υπερβολικό κόστος ως συνέπεια της επιθετικότητας για τον 

αντίπαλο. 

            Επομένως, εισάγονται νέα δεδομένα στη διεθνή πραγματικότητα που το 

ΝΑΤΟ καλείται να διαχειριστεί, διότι εξ ορισμού θεωρεί πως επωμίζεται τη 

μεγαλύτερη ευθύνη για την παγκόσμια ασφάλεια. Αντιμετωπίζει κάποια θεσμικά 

εμπόδια στο εσωτερικό του περιβάλλον, όμως η Συμμαχία διαθέτει πλεονεκτήματα 

που προωθούν την στρατιωτική αντίδραση και πρέπει να αξιοποιηθούν ως άμυνα 
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κατά των υβριδικών απειλών. Αυτά περιλαμβάνουν «τον πληθυσμό, την ποιότητα 

των ενόπλων δυνάμεων της Συμμαχίας και τη νομιμότητα της αποστολής της» 

(Lindley, 2015, σελ.11). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αυτή την περίοδο κρίσης 

πρέπει να ολοκληρώνεται με συντονισμό και ιδιαίτερη ταχύτητα, προκειμένου να 

ενισχυθούν αυτά τα πλεονεκτήματα.  

Η πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία θεωρείται πλέον απαραίτητη στο πεδίο 

του σχεδιασμού των επιχειρήσεων των διεθνών φορέων στο πλαίσιο των προτάσεων 

για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

           Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάστηκαν τρόποι αντιμετώπισης των υβριδικών 

απειλών, με την ολιστική προσέγγιση να είναι πιθανόν η πιο ολοκληρωμένη θεωρία 

που έχει προταθεί ως τώρα και βασίζεται, χωρίς να ταυτίζεται απόλυτα, στη λογική 

της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας (civil-military cooperation, CIMIC). Σύμφωνα 

με αυτήν, ο πολιτικός τομέας εξετάζεται ως μέρος του θεάτρου επιχειρήσεων των 

στρατιωτικών δυνάμεων και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις πολιτικο-στρατιωτικές 

σχέσεις, οι οποίες αφορούν στην αλληλεπίδραση του στρατού με την κοινωνία. Η 

θεωρία αναπτύχθηκε με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα, νόμους και αξίες που 

οδήγησαν αρχικά στη συγχώνευση και σταδιακά στην αλληλοεπικάλυψη του 

κοινωνικού με τον στρατιωτικό τομέα. «Καθώς οι υβριδικές απειλές μπορούν να 

επιδράσουν τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο, μια 

ολιστική/ολοκληρωμένη προσέγγιση σε συνδυασμό με την CIMIC που περιλαμβάνει 

πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες προτείνεται ως η καταλληλότερη πολιτική» 

(NATO, 2010, σελ.6)17. 

           Οι απαρχές της Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας δεν εντοπίζονται στη 

μεθοδολογία αντιμετώπισης του υβριδικού πολέμου, αλλά στην «Αμερικανική 

Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων που συστάθηκε το 1943 για να αντιμετωπίσει τα 

ζητήματα που προέκυπταν σχετικά με τη διεξαγωγή συμβατικού πολέμου σε αστικές 

περιοχές με μη εκκενωθέντα πληθυσμό» (Zaalberg 2008, σελ.5). Στόχος ήταν 

αφενός να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις του πολέμου στον 

άμαχο, τοπικό πληθυσμό και αφετέρου να εξασφαλιστεί η υποστήριξή του προς τις 

ένοπλες δυνάμεις για το υπόλοιπο των επιχειρήσεων. Το δόγμα εξελίχθηκε και 

υιοθετήθηκε έκτοτε στις ειρηνευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, τη δεκαετία 

του 1990 καθώς και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.  

            Το ΝΑΤΟ με δημοσίευσή του το 2013 ορίζει τρεις βασικούς ρόλους της 

Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας: σαν θεσμός, λειτουργεί ως «Πολιτικός-

στρατιωτικός σύνδεσμος, προσφέρει Υποστήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και μεριμνά 

για την Υποστήριξη των πολιτικών φορέων και του περιβάλλοντος τους. Η πολιτική-

στρατιωτική αυτή σύνδεση στοχεύει στη μείωση του κόστους συναλλαγών και στη 

                                                           
17

 http://www.act.nato.int/images/stories/events/2010/20100826_bi-sc_cht.pdf (accessed in 13/11/2017). 

http://www.act.nato.int/images/stories/events/2010/20100826_bi-sc_cht.pdf
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δημιουργία επιχειρησιακής συνοχής μεταξύ των σχετικών φορέων» (NATO, 2013, 

σελ.24)18. 

            Το 2014 το ΝΑΤΟ εισήγαγε έναν νέο όρο ως παραπλήσιο της Πολιτικο-

Στρατιωτικής Συνεργασίας, αυτόν της Πολιτικο-Στρατιωτικής Αλληλεπίδρασης (civil-

military interaction, CMI), τον οποίο νοηματοδοτεί ως «μια ομάδα δραστηριοτήτων 

που βασίζεται στην επικοινωνία, το σχεδιασμό και το συντονισμό, μεταξύ όλων των 

στρατιωτικών οργάνων του ΝΑΤΟ και διεξάγονται με διεθνείς και τοπικούς μη 

στρατιωτικούς φορείς, τόσο κατά τη διάρκεια των νατοϊκών επιχειρήσεων όσο και 

κατά την προετοιμασία τους, και οι οποίες αυξάνουν αμοιβαία την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα των αντίστοιχων δράσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» 

(Civil Military Cooperation Centre of Excellence, 2014, σελ.8)19. 

           Είναι ξεκάθαρο ότι το ΝΑΤΟ αντιλαμβάνεται τη CIMIC ως «μια κοινή 

λειτουργία που περιλαμβάνει ένα σύνολο δυνατοτήτων αναπόσπαστο για την 

υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της αποστολής και που επιτρέπει στους ηγέτες 

του ΝΑΤΟ να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα CMI με διάφορους μη 

στρατιωτικούς φορείς» (Civil Military Cooperation Centre of Excellence, 2014, σελ.8). 

            Εκ πρώτης όψεως, οι ορισμοί CIMIC και CMI φαίνεται να έχουν πολλές 

ομοιότητες και αλληλοεπικαλύψεις, γεγονός που μπορεί εύλογα να οδηγήσει σε 

παρανόηση, αφού ακόμα και οι ίδιοι οι εισηγητές και οι εκτελεστές των σχεδίων 

συχνά αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με τη διανομή καθηκόντων και τον 

διαχωρισμό αρμοδιοτήτων. Παρόλο που ο αντικειμενικός σκοπός παραμένει ο ίδιος 

σύμφωνα και με τις δύο θεωρίες, η κύρια διαφορά μεταξύ CMI και CIMIC έγκειται στο 

ότι η CMI είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται από όλους τους 

στρατιωτικούς φορείς, ενώ η CIMIC είναι μια λειτουργία που εκτελείται από ειδικά 

εκπαιδευμένες στρατιωτικές μονάδες. Ένα από τα καθήκοντα αυτών των μονάδων 

CIMIC, ωστόσο, είναι να επιτρέψουν τη CMI. Ως εκ τούτου, η CIMIC διευκολύνει το 

έργο της CMI, με τη λογική της αποτελεσματικής «συνεργασίας», που ανοίγει το 

δρόμο για μια προσοδοφόρα «αλληλεπίδραση». 

                                                           
18

 Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation http://www.cimic-coe.org/wp-

content/uploads/2014/06/AJP-3.4.9-EDA-V1-E1.pdf. (accessed in 18/10/2017).  

19
 http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/CIMIC-Military-Police-Interaction-Status-Report-

CCOE-CD.pdf (accessed in 19/10/2017). 

http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/AJP-3.4.9-EDA-V1-E1.pdf
http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/AJP-3.4.9-EDA-V1-E1.pdf
http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/CIMIC-Military-Police-Interaction-Status-Report-CCOE-CD.pdf
http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/CIMIC-Military-Police-Interaction-Status-Report-CCOE-CD.pdf
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ΝΑΤΟ 

           Η CIMIC αποτελεί την τρέχουσα πολιτική αντιμετώπισης των υβριδικών 

απειλών που ακολουθεί και επεκτείνει το ΝΑΤΟ, αφού έχει πλεονεκτήματα και 

προσφέρει οφέλη. Η συνεργασία των τομέων μπορεί να χρηματοδοτήσει το 

σχεδιασμό περίπλοκων επιχειρήσεων και τις αποστολές συλλογής και αξιολόγησης 

πληροφοριών της κοινωνικής δυναμικής στο θέατρο επιχειρήσεων. Το κάθε πεδίο 

επικεντρώνεται στη λειτουργία του: η πολιτική παρακολουθεί και μεριμνά για τον 

τοπικό πληθυσμό και τις κοινωνικές μεταβολές, ενώ η στρατιωτική διάσταση δίνει 

έμφαση στις κινήσεις του αντιπάλου. Οι επιχειρησιακές δυνάμεις, για παράδειγμα, 

διαθέτουν πολύτιμες εκτιμήσεις για τους στόχους, την κοινωνική δυναμική και την 

κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα, γνώση που επιτρέπει την προσαρμογή των 

λειτουργιών τους για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα. Συνεπώς, η NATO CIMIC έχει 

τη δυνατότητα να δράσει ως «πολλαπλασιαστής δυνάμεων για συμβατικά και μη 

συμβατικά μέσα» (Rinelli και Duyvesteyn 2017, σελ.29) παρέχοντας στο ΝΑΤΟ την 

ευκαιρία να πράξει με άξονα την προστασία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

πληθυσμού. 

           Προκλήσεις: Η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία χρειάζεται γνώσεις, χρόνο 

και χρήμα για να επιτευχθεί. Όπως φαίνεται, ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος καθώς 

το ΝΑΤΟ ήδη υστερεί σημαντικά, δεδομένου ότι οι υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας 

έχουν αναπτυχθεί εκτενώς. Υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν την αποτελεσματική 

πραγματοποίηση του σχεδίου, προκλήσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και 

καθιστούν τη μέχρι τώρα νατοϊκή δράση ανεπαρκή. 

            Αρχικά, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σχετίζεται με την εκπαίδευση. 

Οι κυριότεροι τομείς έλλειψης ειδικών κατευθυντήριων γραμμών αφορούν τη 

συμμετοχή των μη στρατιωτικών παραγόντων και την εγκαθίδρυση της πολιτικής 

διάστασης στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ένα παράδειγμα είναι οι ασκήσεις που 

οργανώνουν διάφορες ηγεσίες στο ΝΑΤΟ. Ενώ καλούνται να συμμετάσχουν μη 

κυβερνητικοί φορείς, όπως οι ΔΟ και ΜΚΟ, είναι συχνά απρόθυμοι να 

παρακολουθήσουν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη πόρων στο πλαίσιο των 

ΜΚΟ, αλλά συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι οι μη στρατιωτικοί φορείς δεν 

περιλαμβάνονται σωστά στον σχεδιασμό και την εκτέλεση αυτών των ασκήσεων και 
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επομένως ούτε αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά τους, ούτε είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις ανάλογες απαιτήσεις. 

            Επιπλέον, η φύση των φορέων είναι εξ ορισμού διαφορετική, με 

χαρακτηριστικά που ίσως να μην γίνονται άμεσα αντιληπτά ή και αποδεκτά από την 

άλλη πλευρά. Οι πολιτικοί δρώντες, όπως οι ΜΚΟ, οι ΔΟ ή, στην προκειμένη 

περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας έχοντας 

ξεχωριστούς σκοπούς. Ενώ το ΝΑΤΟ ως κατεξοχήν στρατιωτικός φορέας 

επικεντρώνεται περισσότερο στη συμβατική δύναμη και υπεροχή έναντι του 

αντιπάλου, οι πολιτικοί παράγοντες στοχεύουν σε ανθρωπιστικά μέσα, όπως η 

ανθρωπιστική βοήθεια και η ανακούφιση του τοπικού πληθυσμού από καταστροφές, 

που μπορεί να προκύψουν από τις υβριδικές επιχειρήσεις. Οι δράσεις τους 

περιλαμβάνουν ακόμα τη σταθεροποίηση των κατεστραμμένων κρατικών υποδομών, 

την ανέγερση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων, όπου αυτό είναι δυνατό, 

και γενικότερα τη δημιουργία κοινωνικών και αναπτυξιακών έργων. Αυτές οι πτυχές 

δεν αντικατοπτρίζουν τη συνήθη δράση του ΝΑΤΟ, όμως η πολιτικο-στρατιωτική 

συνεργασία συνίσταται στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση όλων 

των μέσων στο σχέδιο αλληλεπίδρασης. 

            Προκλήσεις για την αποτελεσματικότητα του CMI μπορούν επίσης να 

βρεθούν στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και του προγραμματισμού. Το 

σύστημα που ακολουθείται από το ΝΑΤΟ τείνει να είναι αρκετά γραφειοκρατικό και οι 

κανονισμοί ασφαλείας παρακωλύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις οντότητες εκτός του ΝΑΤΟ, αφού είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί ως 

προς τη διανομή τους. Γενικότερα, ένα καλό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για 

την αλληλεπίδραση με μη στρατιωτικούς φορείς κρίνεται αναγκαίο, αλλά η ίδια η 

δομή του ΝΑΤΟ αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία του. Από την άλλη πλευρά και 

σχετικά με τη συλλογή των πληροφοριών (που προηγείται της ανταλλαγής τους), θα 

ήταν αυτονόητη η σύμπραξη των δρώντων όπως και για την εκπλήρωση των λοιπών 

στόχων. Ωστόσο, το ίδιο το ΝΑΤΟ, σε Δόγμα για την Πολιτικο-Στρατιωτική 

Συνεργασία που διατυπώθηκε το 2013, λαμβάνει αυστηρή στάση αναφορικά με τη 

χρησιμοποίηση πολιτικών φορέων για τον συγκεκριμένο σκοπό, την οποία και 

απορρίπτει ευθέως. Το επιχείρημα θεμελιώνεται στην άποψη πως η εμπλοκή 

πολιτικών οντοτήτων στη συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό των δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ, «θα οδηγήσει μοιραία σε διαρκή διαφωνία και ένταση μειώνοντας έτσι τη 
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συνεργασία και τα αποτελεσματικά βήματα προς την επιθυμητή τελική κατάσταση» 

(NATO, 2013, σελ.48). 

             Η Βορειοατλαντική συμμαχία συστάθηκε με άξονα την αντιμετώπιση 

συμβατικών δυνάμεων, οπότε είναι αναμενόμενο οι στρατιωτικοί σχεδιαστές να μην 

γνωρίζουν τη συμβολή που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι μη στρατιωτικοί 

φορείς. Στην προσπάθεια συνεργασίας με τον πολιτικό τομέα, υπάρχει επίσης 

έλλειψη δυνατοτήτων για την ανάλυση του πολιτικού περιβάλλοντος, που απαιτείται 

για τον επαρκή σχεδιασμό μιας επιχείρησης του ΝΑΤΟ. «Ήδη πριν από την έναρξη 

μιας επιχείρησης, το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με το ποιοι είναι 

οι μη στρατιωτικοί παράγοντες σε έναν τομέα και τι κάνουν, παράλειψη που έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη συνεργασία της CMI με αυτούς τους φορείς» (Rinelli και 

Duyvesteyn 2017, σελ.29). 

             Συμπερασματικά, η κύρια πρόκληση του ΝΑΤΟ είναι η έλλειψη 

ευαισθητοποίησης σε θέματα CMI. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αρκετές άλλες 

ελλείψεις, όπως η έλλειψη καθοδήγησης σχετικά με τη CMI, η ανεπαρκής εκπαίδευση 

της CMI, τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών με τους μη 

στρατιωτικούς φορείς και την απουσία πολιτικών συμβουλών κατά τον 

προγραμματισμό και την κατάρτιση των επιχειρήσεων. Οι προκλήσεις που 

εντοπίστηκαν παραπάνω μπορούν να ξεπεραστούν βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες στην CMI στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και λαμβάνοντας διάφορα μέτρα για τη 

βελτίωση της ακρίβειάς της. 

            Αντιμετώπιση: Η ηγεσία του ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπη με ζητήματα που 

απαιτούν άμεση επίλυση. Οι αδυναμίες είναι φανερές και γίνονται ήδη προσπάθειες 

προς τον βελτιωμένο σχεδιασμό του δόγματος. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Δόγμα 

του ΝΑΤΟ για την Πολιτικο-στρατιωτική Συνεργασία, ο αμυντικός σχεδιασμός 

επικεντρώνεται σε τρία βασικά σημεία:  

           Σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, το ΝΑΤΟ στοχεύει στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των διεθνών παραγόντων, μέσω 

βελτίωσης της συνεκτικής εφαρμογής των μέσων διαχείρισης κρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στρατιωτικού και πολιτικού σχεδιασμού της. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, προτεραιότητα είναι η συνεργασία με άλλους διεθνείς 

παράγοντες στον γενικό σχεδιασμό για πολύπλοκες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα 
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απαιτηθεί μεγάλος βαθμός πολιτικο-στρατιωτικής αλληλεπίδρασης, ως εκ τούτου το 

ΝΑΤΟ στοχεύει στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με 

τους εταίρους, τον ΟΗΕ (και άλλους σχετικούς ΔΟ), τις κυβερνητικές οργανώσεις, τις 

ΜΚΟ και τους τοπικούς φορείς. Τέλος, σε τακτικό επίπεδο, οι διοικητές δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ απαιτείται να έχουν την εξουσία να δημιουργήσουν αποτελεσματική 

συνεργασία, σε συντονισμό με τις αυτόχθονες τοπικές αρχές και άλλους διεθνείς 

παράγοντες κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων, παράλληλα με την ενίσχυση της 

ικανότητας της Συμμαχίας να προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις 

σταθεροποίησης και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης σε όλες τις φάσεις μιας 

σύγκρουσης, σε συνεννόηση με άλλους φορείς. 

            Αρχικά, συνίσταται μια αποσαφήνιση του CMI κατά την αναθεώρηση του 

πολιτικού-στρατιωτικού δόγματος του ΝΑΤΟ. Το νέο σχέδιο θα πρέπει πρώτα να 

εξηγεί ποιος ακριβώς πρόκειται να είναι ο βοηθητικός ρόλος της CIMIC στη CMI σε 

σχέση με τις βασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της CMI (συντονισμός, 

προγραμματισμός και επικοινωνία), με τρόπο που να γίνεται κατανοητός από το 

αρμόδιο προσωπικό. Επιπλέον, το CMI θα πρέπει στο εξής να ενσωματωθεί 

κατάλληλα, ώστε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των ενεργειών του 

κοινού άρθρου 520 και ακόμη περισσότερο στην αντιμετώπιση των υβριδικών 

απειλών, εφόσον πρόκειται για διεθνή δράση. 

           Το επόμενο κρίσιμο πεδίο είναι αυτό της συνεργασίας με τους εκπροσώπους 

του πολιτικού τομέα, των φορέων εκτός του ΝΑΤΟ για τους οποίους το προσωπικό 

θα πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης κοινής δράσης. 

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε αρμόδιο τμήμα του ΝΑΤΟ μπορεί να συνεργαστεί με 

διαφορετικούς οργανισμούς, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν αυτές οι διμερείς 

συμπράξεις σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθεί το σχετικό 

σχέδιο που θα υπαγορεύει τις κατευθυντήριες γραμμές παράλληλης πορείας, 

διεξαγωγής ασκήσεων από κοινού και ανάπτυξης ισχυρών βάσεων συνεργασίας. 

                                                           
20

 «Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων από αυτούς 

στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και συνεπώς συμφωνούν ότι, αν συμβεί 

μια τέτοια ένοπλη επίθεση, καθένας από αυτούς, 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 άμεσα, μεμονωμένα και σε 

συνεννόηση με τα άλλα μέρη, τα μέτρα που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλων 

δύναμη, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την ασφάλεια της περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού».  
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Επιπλέον, σημαντική είναι η ανάγκη προληπτικής δέσμευσης μεταξύ όλων των 

παραγόντων, πριν και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι 

παράγοντες εργάζονται για ένα κοινό αποτέλεσμα και ιδανικά αμοιβαία 

συμφωνημένους στόχους. Ο λόγος γίνεται αναφορικά με την ενότητα δράσης που 

είναι και η βασική πτυχή του CIMIC. Η σύνδεση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών 

δρώντων καθ 'όλη τη διάρκεια μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη, «διότι παρέχει τη 

βάση για μεγαλύτερη ενότητα της προσπάθειας και της συνοχής για την επίτευξη των 

στόχων του ΝΑΤΟ. Θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη  της αναγκαίας 

αλληλεπίδρασης, με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη του σχεδιασμού και της 

διεξαγωγής συνεκτικών και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι οι 

στρατιωτικές δυνάμεις διαθέτουν εξ ορισμού περισσότερες δυνατότητες ευελιξίας στις 

αποφάσεις τους από ό,τι οι πολιτικοί παράγοντες, είναι συνήθως σε θέση να 

αναλάβουν πρωτοβουλία για τη δημιουργία μηχανισμών σύνδεσης που θα 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής συνολικής ενότητας 

προσπαθειών, όμως δεν θα πρέπει να προχωρούν στον σχεδιασμό των δράσεων 

χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη συμβολή των εκπροσώπων των πολιτικών φορέων» 

(NATO, 2013, σελ.36). 

           Νωρίτερα έγινε αναφορά στην απροθυμία των μη στρατιωτικών φορέων να 

συμμετέχουν σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ, εμποδίζοντας έτσι την αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Για να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να επενδύσει στην 

λεπτομερή ενημέρωση των οργανισμών σχετικά με τις επιχειρήσεις και στον άρτιο 

συντονισμό των εκπαιδευτικών ασκήσεων. Έτσι, οι διεθνείς φορείς θα γνωρίζουν 

ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να υποστηρίξουν και θα μπορούν να 

επιλέξουν το εύρος της συνεργασίας τους με το ΝΑΤΟ. Παραμένουν προκλήσεις 

όσον αφορά στη διαχείριση των πληροφοριών μεταξύ της συμμαχίας και των 

εξωτερικών φορέων, όμως θα μπορούσε να συσταθεί ένας κοινός χώρος ανταλλαγής 

πληροφοριών προσβάσιμος από όλους τους συμμετέχοντες.  

          Το σύνολο των προτάσεων αναθεώρησης περιλαμβάνει και τις «διαδικασίες 

συλλογής, ανάλυσης, διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες 

αποδεικνύονται κρίσιμες για την πρόβλεψη ή και την πρόληψη συγκρούσεων. Σε 

αυτές συμμετέχουν οργανισμοί που δεν συνδέονται παραδοσιακά με στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες επιβολής του νόμου και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Τα πρώτα στάδια μιας αναδυόμενης κρίσης συχνά 
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προβληματίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με τα αίτια και τον ρυθμό εξέλιξής της, 

οπότε απαιτείται πλήρης κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και μια 

προληπτική προσέγγιση, η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία για τη διαχείριση των 

απρόβλεπτων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ζωτικής 

σημασίας πληροφοριών μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών φορέων. Εάν ιδανικά 

βελτιωθούν όλες οι πτυχές του κύκλου λήψης αποφάσεων, θα μειωθεί ο χρόνος 

μεταξύ της πρόβλεψης ενός κινδύνου ή μιας απειλής και του ορισμού και της 

επακόλουθης εκτέλεσης της αντίδρασης. Όλες οι ενέργειες σχετικά με τις 

πληροφορίες θα έχουν ως στόχο να παρέχουν σε όλους τους εταίρους πληροφορίες 

σημαντικές γι’ αυτούς μεμονωμένα και δεν θα αναλώνονται στη συγκέντρωση 

πληροφοριών στα πλαίσια της συνεργασίας. Ωστόσο, η απαιτούμενη πληροφόρηση 

θα αφορά και τη φύση των διάφορων τύπων πολιτικών οργανώσεων που μπορούν 

να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Όσο οι υβριδικοί δρώντες 

εξελίσσουν τους στόχους, τα μέσα και τις μεθόδους τους, «οι πληροφορίες για τους 

αντιπάλους θεωρούνται ξεπερασμένες και ανεπαρκείς, οπότε η γνώση για αυτές τις 

πολιτικές οργανώσεις θα πρέπει να εμπλουτιστεί» (Van der West et al, 2017, 

σελ.52), προκειμένου τα σχέδια αντιμετώπισης να είναι διαρκώς ενημερωμένα και να 

προσαρμόζονται ανάλογα εγκαίρως. 

          Σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό το αρμόδιο προσωπικό 

να γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία των επιχειρήσεων και το πεδίο συνεργασίας 

με φορείς εκτός του ΝΑΤΟ. Αρχικά, προτείνεται η ενσωμάτωση των θεμάτων CMI σε 

άλλα δόγματα του ΝΑΤΟ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση και 

κινητοποίηση του προσωπικού. Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του δόγματος CIMIC 

θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση, που θα αφορά σε όλους τους 

τομείς δράσης και όχι σε συγκεκριμένα μόνο τμήματα και για την οποία θα απαιτείται 

εμβάθυνση στις τεχνικές αντιμετώπισης ασυνήθιστων και ανορθόδοξων μεθόδων. 

Πιο συγκεκριμένα, το αρμόδιο προσωπικό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην 

καθιέρωση και διατήρηση σχέσεων με τους πολιτικούς παράγοντες στα κατάλληλα 

επίπεδα, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και 

στον ολοκληρωμένο προγραμματισμό για την αποτελεσματική διεξαγωγή των 

επιχειρήσεων. Ακόμα, θα μπορούσε να μεριμνά για τη διευκόλυνση ταυτόχρονου και 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού μεταξύ των συμβατικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και των 

φίλιων πολιτικών παραγόντων, συμμετέχοντας σε ομάδες πολιτικού σχεδιασμού και 
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αξιολόγησης. Η εν λόγω διαδικασία συνεπάγεται την αξιολόγηση του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αναγκών και των ελλείψεων 

που δυσχεραίνουν την επίλυση άμεσων θεμάτων. Σε επόμενο στάδιο, διευκόλυνση 

στη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων θα αποτελούσε η ανταλλαγή εκπροσώπων 

μεταξύ των φορέων, προκειμένου η λήψη των αποφάσεων να γίνεται ταχύτερα και η 

ανταλλαγή πληροφοριών ακριβέστερα. 

           Όσον αφορά στη στρατιωτική στήριξη των πολιτικών παραγόντων και του 

περιβάλλοντος τους, ο οποίος εν τέλει είναι ο λόγος για το σχεδιασμό της πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας, θα διεξαχθεί γενικά μόνον εφόσον δημιουργηθούν οι 

συνθήκες που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση της στρατιωτικής αποστολής. 

Μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πόρων, όπως πληροφορίες, 

προσωπικό, υλικό, εξοπλισμό, επικοινωνίες, εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία ή κατάρτιση και μπορεί να εκτελεστεί από όλα τα στοιχεία του στρατού. 

          Τέλος, με άξονα τις οργανωτικές μεταβολές που χρειάζεται να γίνουν εντός του 

ΝΑΤΟ για να βελτιωθεί η εσωτερική αλληλεπίδραση, είναι φανερό ότι είναι αναγκαία 

η καλύτερη οργάνωση και ο συντονισμός των επιχειρήσεων, μέσω ξεχωριστών 

ομάδων εργασίας. Δεδομένου ότι είναι οικονομικά, κυρίως, ασύμφορη η υποστήριξη 

δύο διαφορετικών επιχειρήσεων για το ανατολικό και το νότιο θέατρο στα οποία το 

ΝΑΤΟ αναγνωρίζει υβριδικές απειλές, η συνεργασία ίσως αποκαλύψει ότι πολιτικές 

που ακολουθούνται γενικά στο Νότο μπορούν να έχουν αποτελέσματα και στην 

Ανατολή και το αντίστροφο. Η ενίσχυση αυτών των ομάδων με άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό θα βελτιώσει τη συνοχή της δράσης του ΝΑΤΟ και οι δράσεις θα είναι 

συντονισμένες στα θέατρα επιχειρήσεων, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά το κόστος 

των αποστολών. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

           Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Αφενός η 

ικανότητά της στο εξωτερικό πολιτικό επίπεδο ενισχύθηκε από θεσμικές καινοτομίες 

και από την αυξημένη συμμετοχή της στη διεκπεραίωση διεθνών ζητημάτων. 

Αφετέρου διάφοροι παράγοντες δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική 

εξωτερική πολιτική της ΕΕ και την αποτελεσματικότητά της, όπως οι συνήθως 

μετριοπαθείς εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, η παρατεταμένη κρίση χρέους στην 
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ευρωζώνη και η διευθέτηση ζητημάτων «χαμηλής πολιτικής», αντί για αποφασιστική 

στάση έναντι περισσότερο επιτακτικών θεμάτων. 

           Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Νοέμβριο του 2005 το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε το EU Concept for Comprehensive 

Planning, με το οποίο τέθηκαν οι βάσεις για τη μετέπειτα δράση της ακολουθώντας 

την Ολιστική Προσέγγιση. Δεν αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ε.Ε. να δράσει 

στον τομέα της αμυντικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά το συγκεκριμένο σχέδιο 

παρουσιάζεται πιο ολοκληρωμένο και με σημαντικές λεπτομέρειες. Είναι ένα μέρος 

της γενικότερης θεωρίας της  Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας, την οποία η 

Ένωση αναφέρει πάντα ως Πολιτικο-Στρατιωτικό Συντονισμό (Civil-Military Co-

ordination, CMCO), διακρίνοντας τον ορισμό από αυτόν που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ.  

             Όπως αναφέρεται: «ο Πολιτικο-Στρατιωτικός Συντονισμός (CMCO) στο 

πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ αντιμετωπίζει την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού των 

δράσεων όλων των σχετικών φορέων της Ε.Ε. που συμμετέχουν στον 

προγραμματισμό και στη μετέπειτα εφαρμογή της αντίδρασης της Ε.Ε. στην κρίση» 

(Politico-Military Group, 2005, σελ.5)21. Το σχέδιο, στη συνέχεια, αναγνωρίζει την 

ανάγκη για ενότητα δράσης σεβόμενη πάντα την ακεραιότητα κάθε παράγοντα και τη 

συμβολή των ειδικών εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση κρίσεων. 

           Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το δόγμα για τον Πολιτικο-Στρατιωτικό Συντονισμό 

και την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στοχεύει στη διαχείριση κρίσεων, χωρίς να 

παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων. Η αντιμετώπιση 

κρίσεων συνεπάγεται την άμεση κινητοποίηση των πόρων της Ε.Ε. για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών εξωτερικών κρίσεων που προκαλούνται από 

ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές. Συνεπώς, η τοποθέτηση της Ένωσης 

σχετικά με τη συνεργασία πολιτικών και στρατιωτικών φορέων δεν συμπίπτει 

ακριβώς με αυτήν του ΝΑΤΟ, αφού έχει περισσότερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα.  

           Η Συνθήκη της Λισαβόνας 2007 (σε ισχύ από το 2009) έθεσε τα θεμέλια για τη 

σύσταση του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων (Crisis Response System, CRS) 

εκφράζοντας την επιθυμία να επιτευχθεί ουσιαστική ενίσχυσης της «ανταπόκρισης» 

                                                           
21

 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013983%202005%20INIT (accessed in 

20/10/2017). 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013983%202005%20INIT
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στις προκλήσεις εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Η δράση του Μηχανισμού 

καλύπτει κρίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια και τα συμφέροντα της 

Ε.Ε. Μπορεί να πρόκειται για περιστατικά εκτός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν τις αντιπροσωπείες της Ένωσης ή οποιοδήποτε άλλο 

περιουσιακό στοιχείο ή πρόσωπο της Ε.Ε. σε τρίτη χώρα. Περιλαμβάνει εξίσου την 

κρίση που συμβαίνει εντός της Ε.Ε., εάν αυτή έχει εξωτερική διάσταση και οι 

λειτουργίες του κυμαίνονται από την πρόληψη και την ετοιμότητα στην αντίδραση και 

την ανάκαμψη, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής ικανότητας αντίδρασης και 

διαχείρισης κρίσεων της Ε.Ε.  

           Η έννοια της αντιμετώπισης κρίσεων, όπως υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, εξασφαλίζει πλήρη συνοχή μεταξύ των διαφόρων φορέων της Ε.Ε. που 

θα τους επιτρέπει να διεξάγουν τις ανάλογες δραστηριότητές τους με βάση ένα κοινό 

τελικό στόχο. Αντίστοιχα, η δράση που θα σχεδιαστεί ξεχωριστά για την κάθε κρίσιμη 

κατάσταση θα πρέπει να προσδιορίζει τους κρίσιμους δεσμούς και τις 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων καθηκόντων, προσδιορίζοντας με σαφήνεια 

το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να 

λαμβάνονται υπόψη οι θεμελιώδεις αρχές που ενστερνίζονται τα κράτη-μέλη της 

Ένωσης, «όπως ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς και καλής γειτονίας καθώς και η βούληση των εκάστοτε τοπικών 

φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα νομιμότητας και εξάρτησης» 

(Politico-Military Group, 2005, σελ.8). 

           Όπως στο κεφάλαιο για την υιοθέτηση της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης εκ 

μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε αναφορά στον περιορισμένο χρονικό 

ορίζοντα της λήψης αποφάσεων, ανάλογη είναι η δυσκολία και στη δράση του 

Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων. Για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, 

για την αποτροπή κλιμάκωσης απαιτείται ταχεία αντίδραση στις αναδυόμενες κρίσεις, 

όπως και για την προώθηση του διαλόγου και της ανασυγκρότησης και για την 

προστασία των πολιτών της Ε.Ε. Σε άλλους τομείς της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι 

κρίσιμη η ικανότητα των φορέων της Ένωσης να αναλαμβάνουν αποφάσεις σε 

πραγματικό χρόνο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα περιστατικά κρίσεων που 

οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς ενέργειες. Όταν πρόκειται για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, οι οποίες εξ ορισμού δεν παρέχουν δυνατότητα πρόβλεψης, η 
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Ε.Ε. καλείται να επιδείξει ταχύτητα και συντονισμό, ώστε να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες.  

           Ο Μηχανισμός Αντιμετώπισης Κρίσεων καταλήγει στη διατύπωση ενός 

σχεδίου δράσης αναφορικά με την κρίση, δεδομένου ότι ορισμένοι εξωτερικοί 

παράγοντες δεν θα πρέπει να παραγκωνίζονται από την ανάγκη για ταχύτατη 

ανταπόκριση.  Σύμφωνα με το EU Concept for Comprehensive Planning, ο 

σχεδιασμός αυτός εξελίσσεται γύρω από τρεις άξονες: (Politico-Military Group, 2005, 

σελ.4) 

           Πρώτον, το σχέδιο διαμορφώνεται εντός στρατηγικού πλαισίου. Σε κάθε 

στάδιο του σχεδιασμού είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η εξασφάλιση της 

νομιμότητάς του, δηλαδή οι αντιλήψεις της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την 

αποστολή που η Ε.Ε. προτίθεται να φέρει εις πέρας. Ακόμα, οι αρμοδιότητες των 

εμπλεκόμενων φορέων δεν είναι απεριόριστες, επομένως οι δράσεις που θα 

υπαγορεύονται από το σχέδιο θα πρέπει να κινούνται εντός των νομικών πλαισίων 

για τις ελευθερίες και τα καθήκοντά τους. Υπάρχουν πάντα και οι τοπικοί πληθυσμοί, 

οι οποίοι δεν μένουν αμέτοχοι στη διαμόρφωση των εξελίξεων, επομένως η 

προθυμία των ανθρώπων να αποδεχθούν και ενδεχομένως να συμμετάσχουν στο 

σχέδιο θα αποτελεί απαραίτητα κατευθυντήρια γραμμή. 

           Δεύτερον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ικανότητες, οι οποίες 

διαφοροποιούνται από τον πληθυσμό. Σχετίζονται με την ύπαρξη ή όχι των βάσεων, 

προκειμένου η τοπική κοινότητα να διαθέτει έναν τομέα ασφάλειας, ικανό να 

αποκαταστήσει και να διασφαλίσει τη σταθερότητα μετά την επέμβαση για βοήθεια 

της Ε.Ε. Ζητούμενα για μια αυτόνομη τοπική κοινότητα είναι η αποτελεσματική 

διακυβέρνηση, η κοινωνική και οικονομική υποδομή και το λειτουργικό κράτος 

δικαίου. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε σε δεύτερο στάδιο 

εξετάζεται η περαιτέρω συνδρομή της Ε.Ε. μέχρι αυτό να αποκατασταθεί.  

           Τρίτον, το σχέδιο αντιμετώπισης της αναδυόμενης κρίσης θα πρέπει να 

μεριμνά για την επίλυση υποκειμενικών ζητημάτων. Είναι πιθανό να κριθεί 

ανεπιτυχές, εάν δεν έχει καταφέρει, αρχικά, να προσδιορίσει και, στη συνέχεια, να 

εξαλείψει αποτελεσματικά τα υποκειμενικά αίτια που οδήγησαν στην κρίση. Αυτά 

μπορεί να μεταβάλλονται διαρκώς, άρα το σχέδιο χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα 
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ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα για την επίτευξη των απαραίτητων κάθε 

φορά αποτελεσμάτων. 

         Συμπερασματικά, μια εκτενής διαδικασία ανάλυσης της κρίσης καθώς και η 

επανεξέτασή της θα ενημερώνει τους συντελεστές του σχεδίου σχετικά με τις άμεσες 

εξελίξεις, για να διευκολύνεται η έγκαιρη προσαρμογή του ανάλογα με τις μεταβολές 

στους τομείς που αναφέρθηκαν. «Αυτό θα πρέπει να είναι μια κοινή δραστηριότητα, 

στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της Ε.Ε. σε μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση που θα καλύπτει όλους τους τομείς» (Politico-Military Group, 2005, 

σελ.10). 

          Προκλήσεις: Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αντιλαμβάνονται απειλές στο διεθνές 

περιβάλλον και η επιτακτική ανάγκη για προστασία έχει οδηγήσει εγκαίρως σε 

συνεργασία για την αποτροπή ή και την αντιμετώπισή τους. Αν και ο Μηχανισμός 

Αντιμετώπισης Κρίσεων προς το παρόν έχει θετικά αποτελέσματα, η γενικότερη 

δράση της Ένωσης παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς υπάρχουν παράγοντες 

που καθυστερούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον ανάλογο 

προγραμματισμό. Όπως και στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελείται από κυρίαρχα κράτη με διαφορετική ισχύ, διαφορετική αντίληψη για τα 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και διαφορετικές δυνατότητες ως προς την υλοποίηση 

των προγραμμάτων. 

           Αρχικά, όσον αφορά στον στρατιωτικό τομέα, η οικονομική κρίση αποτρέπει 

καθοριστικά την υλοποίηση φιλόδοξων προγραμμάτων. Οι τρέχουσες περικοπές του 

προϋπολογισμού αποθαρρύνουν τα κράτη-μέλη από τη συνεργασία σε 

δραστηριότητες ασφάλειας και άμυνας, δεδομένου ότι για τη χρηματοδότηση των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων, μόνο το 10% προέρχεται από κοινό μηχανισμό  και το 

υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από κάθε κράτος ξεχωριστά. Εις βάρος των 

ισχυρότερων μελών γίνεται η άνιση κατανομή εισφορών, καθιστώντας μεγαλύτερη 

την πιθανότητα «να εγκαταλείψουν σταδιακά τις προοπτικές ευρωπαϊκής 

συνεργασίας και να στραφούν προς διμερείς συμφωνίες ή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ» 

(Greco et al, 2010, σελ.102). 

           Επίσης, ο Μηχανισμός Αντιμετώπισης Κρίσεων είναι αρκετά πλήρης ώστε να 

περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα μέσα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, πρόληψης συγκρούσεων, 
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όμως τέτοιου είδους δράσεις ακόμα δεν ενσωματώνονται αποτελεσματικά στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση κρίσεων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος 

επικάλυψης των αρμοδιοτήτων καθώς και ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών ως 

προς την ηγεσία, ενώ ούτε ο διοικητικός προγραμματισμός είναι όσο ξεκάθαρος θα 

έπρεπε.  

           Όπως στο κεφάλαιο για την υιοθέτηση της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης εκ 

μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε αναφορά στον περιορισμένο χρονικό 

ορίζοντα της λήψης αποφάσεων, ανάλογη είναι η δυσκολία και στη δράση του 

Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων. Για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, 

για την αποτροπή κλιμάκωσης απαιτείται ταχεία αντίδραση στις αναδυόμενες κρίσεις, 

όπως και για την προώθηση του διαλόγου και της ανασυγκρότησης και για την 

προστασία των πολιτών της Ε.Ε. Σε άλλους τομείς της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι 

κρίσιμη η ικανότητα των φορέων της Ένωσης να αναλαμβάνουν αποφάσεις σε 

πραγματικό χρόνο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα περιστατικά κρίσεων που 

οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς ενέργειες.  Όταν πρόκειται για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, οι οποίες εξ ορισμού δεν παρέχουν δυνατότητα πρόβλεψης, η 

Ε.Ε. καλείται να επιδείξει ταχύτητα και συντονισμό, ώστε να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες.   

          Τέλος, η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει επανειλημμένα πως τα κράτη 

διστάζουν να παραχωρήσουν σε οργανισμούς αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας. Οι εθνικές κυβερνήσεις επιμένουν να διατηρούν τον 

αποκλειστικό έλεγχο αυτών των τομέων, διότι απαιτούν εμπιστευτικότητα και 

μονομερή λήψη αποφάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο έγκειται και η καχυποψία έναντι των 

πραγματικών προθέσεων των άλλων κρατών, η αδιαλλαξία πολλές φορές ως προς 

την ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων και η συντηρητική στάση προς 

οτιδήποτε απαιτεί συνεργασία σε ζητήματα «υψηλής» πολιτικής. Συνεπώς, είναι 

αναμενόμενο τα βήματα προς μια κοινή εξωτερική πολιτική να χρειάζονται 

διευρυμένου εύρους συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες λήψης 

των αποφάσεων, ώστε οι προτάσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να 

αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη βούληση κάθε κράτους. 
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           Αντιμετώπιση: Τα κράτη-μέλη εν μέσω οικονομικής δυσπραγίας επιμένουν 

για μείωση των κρατικών προϋπολογισμών, ενώ παράλληλα, οι κυβερνήσεις δεν 

μπορούν να αγνοήσουν την ανάγκη για αμυντική συνεργασία. Χρειάζεται ο 

σχεδιασμός μιας πολιτικής που θα καλύπτει και τις δύο απαιτήσεις, ο οποίος θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει την καθιέρωση αποτελεσματικότερων μηχανισμών 

χρηματοδότησης για αποστολές της Ε.Ε. μέσω ενός συστήματος συγκέντρωσης 

ορισμένων πόρων (προμήθειες, τεχνολογία, προσωπικό), που θα χρησιμοποιούνται 

σε μόνιμη βάση στις επιχειρήσεις εντός και εκτός της Ένωσης.  

           Ακόμα, σχετικά με τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, απαιτείται η 

καθιέρωση μιας επίσημης διαδικασίας αξιολόγησης και απολογισμού τόσο της 

τρέχουσας όσο και της παλαιότερης δράσης της Ε.Ε. «για να διαπιστωθεί κατά 

πόσον αντιστοιχούν τόσο στην εντολή των αποστολών όσο και στο εξελισσόμενο 

περιβάλλον ασφάλειας στο θέατρο επιχειρήσεων» (Greco et al, 2010, σελ.110). Έτσι, 

θα αποφεύγονται τα λάθη του παρελθόντος, οι πόροι θα κατανέμονται ορθολογικά, 

ενώ ένας αποτελεσματικός φορέας σχεδιασμού και διοίκησης θα έχει τη δυνατότητα 

έγκαιρης προσαρμογής των επιχειρήσεων στις εξελίξεις. Χρειάζονται δομές που θα 

υποστηρίζουν τις ομάδες σε διοικητικά και οικονομικά θέματα, θα μεριμνούν για την 

πρόσληψη και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και θα αναλαμβάνουν τη 

διαχείριση όποιων ζητημάτων προκύψουν εντός των αποστολών. 

          Τέλος, η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση 

του ρόλου της Ε.Ε. στη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και την 

προώθηση της διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη-

μέλη είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν κάθε πτυχή της κοινής πολιτικής, οπότε 

οι συλλογικές αποφάσεις, οι κοινές προσπάθειες αλλά και οι ολοκληρωμένες εθνικές 

δυνατότητες είναι οι τρόποι με τους οποίους η Ένωση μπορεί να εκπληρώσει τις 

δεσμεύσεις της. Εκτός από τη ενίσχυση της διαλλακτικότητας,  της συνεργασίας και 

της ρεαλιστικής προσέγγισης, τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τις 

δράσεις και τις δυνατότητές τους, να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που είναι σε θέση 

να φέρουν εις πέρας, να αναζητούν λύσεις για τα κοινά προβλήματα και να 

προχωρούν στον καθορισμό συλλογικών στόχων. Ενόψει δραστικών μέτρων 

απαιτείται μια καινοτόμος και προνοητική προσέγγιση που θα οδηγήσει τα κράτη 
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στην παράβλεψη των μεταξύ τους διαφορών και θα προωθήσει την καθιέρωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αξιόπιστου δρώντος στο διεθνές περιβάλλον.   

           Berlin Plus Agreement:22 Η Πολιτικο-Στρατιωτική Συνεργασία δεν αφορά μόνο 

στη δράση του ΝΑΤΟ ή της Ε.Ε. ξεχωριστά. Το 2003 ολοκληρώθηκε η Συμφωνία 

ασφαλείας μεταξύ των δύο φορέων και πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

ρυθμίσεων, το οποίο επιτρέπει στην Ε.Ε. να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις ικανότητες του ΝΑΤΟ για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συμφωνία Berlin Plus βελτιώνει εμφανώς την εταιρική 

σχέση εργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές 

διαβουλεύσεις, συνεργασία και διαφάνεια στις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και 

οικοδόμησης της ειρήνης. Αναλυτικά, η Συμφωνία καλύπτει την ανταλλαγή 

διαβαθμισμένων πληροφοριών βάσει αμοιβαίων κανόνων προστασίας της 

ασφάλειας. Ακόμα, εξασφαλίζει την πρόσβαση στις ικανότητες προγραμματισμού του 

ΝΑΤΟ, παράλληλα με τη διαθεσιμότητα πόρων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ για 

πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπό την ηγεσία της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, 

περιλαμβάνει διακανονισμούς για συνεκτικές και αμοιβαία ενισχυτικές απαιτήσεις 

όσον αφορά τις ικανότητες, και ιδίως την ενσωμάτωση των στρατιωτικών αναγκών 

και ικανοτήτων που ενδέχεται να απαιτούνται για στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Παραδείγματα εφαρμογής της Συμφωνίας Berlin Plus είναι η επιχείρηση Concordia 

στην ΠΓΔΜ (Δεκέμβριος 2003) και η επιχείρηση EUFOR Althea στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη (2004-σήμερα).  

Ακόμα, από το 2016 η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ έχουν προωθήσει τη συνεργασία 

τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών με 42 πεδία συνεργασίας 

που αναφέρονται στο Κοινό Ανακοινωθέν που υπέγραψαν το Δεκέμβριο23 του 2017. 

Έκτοτε οι προσπάθειες των δύο οργανισμών έχουν ενταθεί, ώστε πρόσφατα 

προστέθηκαν 32 επιπλέον σημεία συνεργατικών δράσεων24, τα οποία αφορούν 

κυρίως την Πολιτικο-Στρατιωτική Συνεργασία σε θέματα εξωτερικής και εσωτερικής 

ασφάλειας και θα αναλυθούν περαιτέρω στο επόμενο κεφάλαιο. 

                                                           
22

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/berlinplus_/berlinplus_en.pdf 

(accessed in 27/11/2017). 

23
 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm (accessed in 07/12/2017). 

24
 http://www.consilium.europa.eu/media/31947/st14802en17.pdf (accessed in 07/12/2017). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/berlinplus_/berlinplus_en.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/31947/st14802en17.pdf
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ΟΗΕ 

           Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κινητοποιήθηκε στο εύρος των δυνατοτήτων 

του για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών. Η απόδοση ευθυνών για όσες 

καταστάσεις λαμβάνουν τις διαστάσεις του υβριδικού πολέμου καθίσταται εξαιρετικά 

περίπλοκη, όχι μόνο για περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αλλά και για τον ΟΗΕ, ο οποίος περιορίζεται στο χειρισμό των κρίσεων που 

ακολουθούν τις υβριδικές συγκρούσεις. Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας έχει ad hoc ενταχθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ για αποστολές διατήρησης 

της ειρήνης ακολουθώντας τους ορισμούς που υιοθετεί το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.  

           Συγκεκριμένα, η UN-CIMIC νοηματοδοτείται ως «μια λειτουργία του 

στρατιωτικού προσωπικού που συμβάλλει στη διευκόλυνση της επαφής μεταξύ των 

στρατιωτικών και πολιτικών συνιστωσών μιας ολοκληρωμένης αποστολής, καθώς και 

με τους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς παράγοντες στην περιοχή της 

αποστολής, προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι της αποστολής του ΟΗΕ» (UN 

Department of Peacekeeping, 2010, σελ.14)25, επομένως είναι ξεκάθαρος ο 

κεντρικός ρόλος των στρατιωτικών δυνάμεων χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται η 

ακριβής λειτουργία τους. 

           Σε αυτό το σημείο παρατηρούνται ασάφειες και αλληλοεπικάλυψη 

αρμοδιοτήτων με τον άλλο όρο που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ, αυτόν του πολιτικο-

στρατιωτικού συντονισμού (UN-CMCoord) στα πρότυπα της Ένωσης και αναφέρεται 

στον «ουσιαστικό διάλογο και αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών 

φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι απαραίτητες για 

την προστασία και την προώθηση ανθρωπιστικών αρχών, την αποφυγή του 

ανταγωνισμού, την ελαχιστοποίηση ασυνέπειας και, κατά περίπτωση, την επίτευξη 

κοινών στόχων» (OCHA, 2008, σελ.20)26. Ο ορισμός παρουσιάζεται πιο σαφής, 

αφού επικεντρώνεται σε κρίσεις και φυσικές καταστροφές, όπως ο Μηχανισμός 

Αντιμετώπισης Κρίσεων που συστάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη 

δράση του ΟΗΕ, οι δύο λειτουργίες έχουν ξεχωριστούς θεματοφύλακες και από 

                                                           
25

 http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/DPKO%20UN-CIMIC%20(2010).pdf (accessed in 28/11/2017). 

26
 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA_in_2008_web.pdf (accessed in 23/11/2017). 

 

http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/DPKO%20UN-CIMIC%20(2010).pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA_in_2008_web.pdf


 - 47 - 

 

κοινού θέτουν στην πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στενότερα όρια από αυτά της 

γενικευμένης ανθρωπιστικής δράσης των Ηνωμένων Εθνών.  

           Οι αποστολές UN-CIMIC περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας, της διευκόλυνσης 

της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, της παρακολούθησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας των αμάχων, του αφοπλισμού, της 

αποστράτευσης, του επαναπατρισμού και της επανένταξης, λειτουργίες 

σχεδιασμένες για πληθυσμούς και περιοχές στις οποίες υπάρχει πρόβλημα 

σταθερότητας.  

           Αρχές: Αρχικά, η βάση πάνω στην οποία πραγματοποιούνται οι επιχειρήσεις 

των ομάδων UN-CIMIC είναι η αρχή της αμεροληψίας. Απαραίτητη για την αποδοτική 

συνεργασία και την ενίσχυση των ανθρωπιστικών αποστολών σύμφωνα με τα 

πρότυπα του ΟΗΕ σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

αμεροληψία συνεπάγεται την υποχρέωση των ομάδων να μη προβαίνουν σε 

διακρίσεις και να μην ευνοούν καμία εμπλεκόμενη πλευρά. Ωστόσο, δε θα πρέπει να 

συγχέεται με την ουδετερότητα ή την αδράνεια κατά τη διάρκεια των αποστολών27. 

           Επιπλέον, οι προσπάθειες των διεθνών οργανισμών για σταθερότητα και 

ανάκαμψη δεν θα ευδοκιμήσουν, εάν η ίδια η τοπική κοινότητα δεν συνεργαστεί για 

τη διατήρηση του νέου καθεστώτος. Βασική αρχή των αποστολών UN-CIMIC είναι να 

δρουν πάντοτε με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού και με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αναλογία με τα ξένα πρότυπα, για να μην αποθαρρυνθεί ο λαός και να 

δεχτεί την ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, επιδιώκουν στενή συνεργασία με τις 

κυβερνητικές αρχές, ώστε να εξασφαλίσουν την εύνοια της ηγεσίας, η οποία θα 

ενισχύσει την εξάπλωση της ειρηνευτικής διαδικασίας.  

           Ακόμα, ο στρατιωτικός παράγοντας συμβάλλει αφενός στη διαχείριση της 

επιχειρησιακής και τακτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών φορέων σε όλες τις φάσεις της διατήρησης της ειρήνης, και αφετέρου 

                                                           
27

 “United Nations peacekeeping operations must implement their mandate without favour of prejudice to any 

party. Impartiality is crucial to maintaining the consent and cooperation of the main parties but should not be 

confused with neutrality or inactivity. United Nations peacekeepers should be impartial in their dealings with 

the parties to the conflict, but not neutral in the execution of their mandate” (D. o. Operations 2012) 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/civil_affairs_handbook.pdf  (accessed in 23/11/ 2017). 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/civil_affairs_handbook.pdf
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στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση της αποστολής. Για 

την εκπλήρωση των λειτουργιών στον στρατιωτικό τομέα, απαιτείται η πλήρης 

κατανόηση των δυνατοτήτων και του εύρους των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων 

του πολιτικού τομέα, είτε πρόκειται για συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, είτε για 

άλλες εξουσιοδοτημένες ομάδες του ΟΗΕ ή ακόμα και για σύμπραξη με τις τοπικές 

αστυνομικές αρχές. 

           Τέλος, ένας αποτελεσματικός τρόπος δράσης των ομάδων πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας είναι να μεγιστοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

διαθέτουν, όπως οι δυνατότητες στον τομέα της συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών, η φυσική ασφάλεια, ο προγραμματισμός και το κατηρτισμένο 

προσωπικό. Έτσι, μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις θετικές συνέπειες των 

προσπαθειών τους και να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τους διαθέσιμους πόρους 

στο δεδομένο χρονικό διάστημα δράσης της αποστολής. 

           Προκλήσεις: Ο ΟΗΕ διεξάγει ως επί το πλείστον ανθρωπιστικές και 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις μέσω της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και αυτό εξ 

ορισμού αποτελεί διφορούμενο πεδίο για την πλευρά των ανθρωπιστών και αυτή των 

στρατιωτικών. Οι μεν αντιμετωπίζουν με δισταγμό το πώς μπορεί ο στρατός να 

εμπλακεί σε έναν τομέα αμιγώς ανθρωπιστικό, τον οποίο δεν έχει την εμπειρία να 

χειριστεί, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω συγκρούσεις. Παράλληλα, όσοι τάσσονται 

στο πλευρό των ανθρωπιστών θα ήθελαν να αποφεύγουν την από κοινού δράση με 

στρατιωτικές ομάδες, διότι δεν επιθυμούν οι δικές τους ανθρωπιστικές πράξεις να 

συγχέονται με ενέργειες του στρατού. Οι δε εκπρόσωποι του στρατιωτικού πεδίου 

θεωρούν ότι οι συμβατικές δυνάμεις είναι σχεδιασμένες για να χειρίζονται 

καταστάσεις μεγαλύτερης επικινδυνότητας και με περισσότερη δράση στο πεδίο της 

μάχης, επομένως δεν θα ήθελαν ο ρόλος του στρατού να υποβιβαστεί σε 

επιχειρήσεις που αποκλίνουν από την αρχική λειτουργία του. Οι προσεγγίσεις 

παρουσιάζουν κενά, ενώ φαίνεται πως και οι δύο αγνοούν τη συμβολή που θα 

μπορούσε να παρέχει η άλλη πλευρά, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους 

φορείς, οπότε η συνεργασία μεταξύ τους καθίσταται μη αποτελεσματική.   

           Δεύτερον, το αρχικό βήμα των μέχρι τώρα επιχειρήσεων ήταν να διαχωρίσουν 

τον πληθυσμό από μέλη αντιστασιακών ή τρομοκρατικών οργανώσεων της περιοχής, 

γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την αρχή της αμεροληψίας. Η 
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αναπτυξιακή βοήθεια είχε αποδέκτες τον άμαχο πληθυσμό, καθώς θεωρείται πως η 

φτώχεια και ο αναλφαβητισμός είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε εξεγέρσεις, 

οπότε οι ανθρωπιστικές ενέργειες στόχευαν κυρίως στην ανασυγκρότηση και την 

ανάπτυξη. «Η ιδέα είναι ότι η μικρής κλίμακας βοήθεια βάσει σχεδίου μπορεί να 

συμβάλει στην επίτευξη στρατιωτικών και πολιτικών στόχων. Οι κοινοτικές 

δραστηριότητες αποκατάστασης και ανασυγκρότησης, για παράδειγμα, μπορούν να 

θεωρηθούν απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της τοπικής περιοχής, την εδραίωση 

των στρατιωτικών κερδών και την παροχή στρατιωτικής προστασίας» (Gordon, 

2006). Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες των στρατιωτικών δυνάμεων να 

διαχωρίσουν τον πληθυσμό από τις εστίες συγκρούσεων, στην πράξη δυσχεραίνουν 

την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε πληθυσμούς που έχουν ανάγκη 

και θέτουν σε κίνδυνο τους αποδέκτες, διότι οι κοινότητες που δέχονται βοήθεια από 

το στρατό μπορεί να θεωρηθεί ότι τάσσονται υπέρ κάποιας πλευράς στη σύγκρουση, 

εκθέτοντάς τους έτσι στον κίνδυνο αντίδρασης από άλλα εμπόλεμα μέρη. 

           Επίσης, η αυξανόμενη πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας ασκεί 

σημαντικές πιέσεις στον στρατό, για να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των 

περιουσιακών στοιχείων του, που θα διατεθούν προς χρήση από τις ανθρωπιστικές 

αποστολές. Σύμφωνα με το Δόγμα «Χρήση στρατιωτικών και πολιτικών αμυντικών 

περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων των 

Ηνωμένων Εθνών σε σύνθετες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» που 

αναδημοσιεύθηκε το 2006 από τον ΟΗΕ, η χρήση αυτών περιορίζεται από τα πλαίσια 

της διεθνούς πολιτικής σε καταστάσεις «έσχατης ανάγκης»28. Ωστόσο, οι πολιτικοί 

φορείς λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις και συχνά επιμένουν για διάθεση υψηλών 

ποσών και μεγάλου αριθμού στρατιωτικού προσωπικού για ανθρωπιστικές 

δραστηριότητες, ακόμα και όταν οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών 

καταστροφών δεν πληρούν τα κριτήρια της «έσχατης ανάγκης». 

                                                           
28

 Τα κριτήρια που καθιστούν μια κατάσταση «έσχατης ανάγκης» είναι: μοναδική ικανότητα (των 

στρατιωτικών πόρων) - δεν υπάρχουν κατάλληλοι εναλλακτικοί πόροι για τους πολίτες, επικαιρότητα - ο 

επείγων χαρακτήρας των καθηκόντων απαιτεί άμεση δράση, σαφής ανθρωπιστική κατεύθυνση - πολιτικός 

έλεγχος της χρήσης στρατιωτικών πόρων, περιορισμένης χρονικής διάρκειας - η χρήση στρατιωτικών πόρων 

για τη στήριξη ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων είναι σαφώς περιορισμένη σε χρόνο και κλίμακα. (OCHA, The 

Use of Military and Civil Defence Assets To Support United Nations Humanitarian Activities in Complex 

Emergencies 2006) 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/01.%20MCDA%20Guidelines%20March%2003%20Rev1%20Jan06_

0.pdf (accessed in 4/11/2017). 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/01.%20MCDA%20Guidelines%20March%2003%20Rev1%20Jan06_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/01.%20MCDA%20Guidelines%20March%2003%20Rev1%20Jan06_0.pdf
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           Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, πρόκληση για την εξέλιξη 

της δράσης των ομάδων UN-CIMIC αποτελεί το ζήτημα της ανταλλαγής 

πληροφοριών. Παρόλο που υπάρχει δόγμα καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση 

των πληροφοριών29, η αλληλεπίδραση ανθρωπιστικού και στρατιωτικού τομέα 

αποκλίνει σημαντικά. Από την πλευρά τους, κάποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

εμφανίζονται διστακτικές ως προς τη διανομή πληροφοριών προς στρατιωτικές 

αποστολές ή ακόμα και προς τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, διότι θεωρούν 

πως θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση στρατιωτικού στόχου.  Η στάση τους 

δυσχεραίνει την ολοκλήρωση συζητήσεων για ομάδες προστασίας, καθώς δεν 

συμφωνούν με τη συμμετοχή στρατιωτικών φορέων και προβληματίζονται έντονα 

σχετικά με την πληροφόρηση. Ως αποτέλεσμα, οι πιθανότητες αποχώρησης των 

ΜΚΟ από τις ανθρωπιστικές αποστολές αυξάνονται, ενώ η συμβολή τους στην 

παροχή πληροφοριών σταδιακά μειώνεται. 

         Μια άλλη πτυχή που αποδεικνύει τη σημασία ανταλλαγής πληροφοριών 

έγκειται στα διαφορετικά χρονικά πεδία δράσεων του ανθρωπιστικού και του 

στρατιωτικού τομέα. Από τη μία πλευρά, οι στρατιωτικές δυνάμεις συνήθως 

συστήνονται και δρουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απαιτούν άμεση 

στρατιωτική παρέμβαση. Αντίθετα, οι ειρηνευτικές αποστολές πολύ πιθανόν να 

δρουν στην εν λόγω περιοχή (για παράδειγμα, αναπτύσσοντας αναπτυξιακά 

προγράμματα ή ακόμα και επειδή το κράτος υποδοχής δεν έχει επιτρέψει 

στρατιωτική παρουσία στην επικράτειά του) πριν παρουσιαστεί η ανάγκη για 

στρατιωτική παρέμβαση, δηλαδή προτού η κατάσταση κλιμακωθεί τόσο ώστε να 

χρειάζεται η συμβολή συμβατικών δυνάμεων. Αυτή είναι η συνήθης πρακτική, η 

οποία μπορεί να έχει παρεμποδιστική αλλά και θετική επιρροή στην εξέλιξη των 

επιχειρήσεων.  

           Αφενός, η πρώιμη παρουσία ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανισμών 

μπορεί να θεωρηθεί εμπόδιο για τη συνεργασία με τους στρατιωτικούς φορείς, διότι 

δεν εγγυάται την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, δεν διευκολύνεται η κοινή δράση, 

δεν υιοθετούνται επαρκώς τα σχετικά πρωτόκολλα και η συνεργασία ακόμα και στο 

επίπεδο του προσωπικού δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο του 

ΟΗΕ, όπου συστήνονται ομάδες UN-CIMIC και η δράση των δύο φορέων θα έπρεπε 

                                                           
29

 https://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2012.pdf (accessed in 4/11/2017). 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2012.pdf
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να είναι ταυτόχρονη, οι προκλήσεις αυτές παραμένουν, καθώς συνηθίζεται το 

ανθρωπιστικό τμήμα της αποστολής να αναπτύσσεται γρηγορότερα και πιο εύκολα.  

           Αφετέρου, σύμφωνα με τη θετική προσέγγιση, η οποία φαίνεται να επικρατεί 

στη διεθνή πρακτική και στη λειτουργία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας υπό 

την ηγεσία του ΟΗΕ, η παρουσία ανθρωπιστικού φορέα πριν από αυτή του 

στρατιωτικού προσφέρει στους πρώτους «μια εξειδικευμένη κατανόηση των τοπικών 

αναγκών καθώς και των σχετικών πολιτιστικών εμποδίων» (ATHA 2008, σελ.8)30. Η 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία βασίζεται στη βαθύτερη κατανόηση 

των προκλήσεων στην περιοχή και των ιδιαιτεροτήτων του τοπικού πληθυσμού, θα 

μπορούσε να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στις εισερχόμενες στρατιωτικές 

δυνάμεις. Παρόλο που το προσωπικό των ανθρωπιστικών ομάδων χρειάζεται να 

καλλιεργήσει εμπιστοσύνη με τον λαό μετά από συνεχή αλληλεπίδραση, θα πρέπει 

να είναι έμπειρο, ώστε να διαχειρίζεται προσεκτικά τις πληροφορίες που απαιτούν 

εμπιστευτικότητα, καθώς σε θέματα ασφάλειας του πληθυσμού ίσως η ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις στρατιωτικές δυνάμεις να είναι απαραίτητη. Η ισορροπία 

ανάμεσα στην επιτακτική ανάγκη για παροχή προστασίας και στην εξασφάλιση 

εμπιστευτικότητας είναι λεπτή, όμως αν διασφαλιστεί η μη υπονόμευση του 

πληθυσμού ή του προσωπικού των αποστολών, η παροχή κρίσιμων πληροφοριών 

στους στρατιωτικούς φορείς θα μπορούσε να είναι καταλυτικής σημασίας για την 

εξέλιξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 

           Τέλος, φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι του ανθρωπιστικού τομέα παρουσιάζουν 

συντηρητική στάση για τα περισσότερα από τα ζητήματα που αφορούν τη 

συνεργασία με στρατιωτικούς φορείς. Αναγνωρίζουν τη δυσκολία διάκρισης μεταξύ 

στρατιωτικής και ανθρωπιστικής δράσης και εκτιμούν πως η πίεση ορισμένων 

κρατών ή διεθνών οργανισμών για προσεγγίσεις με μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης 

δυσχεραίνει τη διάκριση ακόμα περισσότερο. Ο προβληματισμός πηγάζει από τη 

διαφορετική οπτική κάθε πλευράς. Οι ανθρωπιστικοί φορείς δρουν με άξονα την 

προστασία του πληθυσμού και ακολουθούν αναπτυξιακή και ειρηνευτική προσέγγιση. 

Παράλληλα, θεωρούν ότι τα κίνητρα των στρατιωτικών παραγόντων προέρχονται 

από την πολιτική ηγεσία και αποσκοπούν στην εκπλήρωση κρατικών συμφερόντων. 

Αυτή η καχυποψία δεν ευνοεί την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων και 

                                                           
30

 http://www.atha.se/sites/default/files/atha_thematic_brief_cimic_0.pdf (accessed in 14 /10/2017). 

http://www.atha.se/sites/default/files/atha_thematic_brief_cimic_0.pdf
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εμπιστοσύνης, δημιουργώντας χάσματα στη συνεννόηση και εν τέλει στη πρακτική 

αντιμετώπιση των προκλήσεων. 

           Αντιμετώπιση: Ίσως οι προβληματισμοί των ανθρωπιστικών φορέων να 

βασίζονται σε πραγματικά εμπόδια, ίσως και να είναι αποτέλεσμα μιας υπερβολικής 

ενδεχομένως προσέγγισης. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία 

στο πλαίσιο του ΟΗΕ απαιτεί συνεργασία μεταξύ τους, οπότε, παρά τις προκλήσεις, 

οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να κάνουν βήματα προς μια κοινή κατεύθυνση. 

           Πρώτον, χρειάζεται επαναπροσδιορισμός του βαθμού αλληλεπίδρασης των 

αποστολών UN-CIMIC με τον τοπικό πληθυσμό. Δηλαδή, οριοθέτηση του εύρους 

των δυνατοτήτων και του μέτρου επιρροής που πρόκειται να ασκηθεί στον πληθυσμό 

της περιοχής, ώστε ο ΟΗΕ να επιτύχει τους ειρηνευτικούς σκοπούς του.  Υπό το 

πρίσμα των υβριδικών απειλών, αυτό μεταφράζεται ως διαχείριση, ίσως και εξάλειψη 

των εστιών από τις οποίες προκύπτουν οι μελλοντικοί υβριδικοί φορείς. Ο μεν 

ανθρωπιστικός τομέας μπορεί να συμβάλει με την ανέγερση εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, ενώ αρμοδιότητα του στρατιωτικού παράγοντα θα μπορούσε να είναι η 

εγκαθίδρυση ισχυρού καθεστώτος ασφάλειας. Τα «δυτικά» πρότυπα μόρφωσης και 

ανθεκτικότητας πιθανόν να αποτρέψουν αφενός τη μύηση του πληθυσμού σε 

επαναστατικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, αφετέρου τη δράση των εν λόγω 

οργανώσεων στην περιοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να καθοριστούν τα όρια επέμβασης 

των αποστολών στη διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

           Δεύτερον, είναι σημαντικό να διευκρινίζεται «ο τρόπος λειτουργίας της 

πολιτικής-στρατιωτικής συνεργασίας σύμφωνα με την αρχή της έσχατης ανάγκης και 

των λοιπών πρωτοκόλλων και οδηγιών που έχει εκδώσει ο ΟΗΕ. Εφόσον υπάρχουν 

διαφορετικού τύπου αποστολές (ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, ομάδες με 

εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας) που ακολουθούν ενδεχομένως διαφορετικά 

πλαίσια αντιμετώπισης κρίσεων» (Metcalfe et al, 2012, σελ.29)31, η καθοδήγηση 

σχετικά με τη σχέση που απαιτείται να αναπτυχθεί μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 

πιο ολοκληρωμένη και σε μεγαλύτερη αναλογία με τα δόγματα που υιοθετούν οι 

πολιτικοί και οι στρατιωτικοί φορείς.  

                                                           
31

 https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7679.pdf (accessed in 

4/11/2017). 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7679.pdf
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           Τέλος, το κενό γνώσης που παρατηρείται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της 

επιχείρησης σχετικά με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες που επικρατούν στο επίμαχο 

έδαφος, θα πρέπει να καλυφθεί με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων. Ίσως η σύσταση 

νέας ομάδας εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του ΟΗΕ για κάθε περιοχή ξεχωριστά 

να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την ήδη ασαφή συνεννόηση. Ωστόσο, υπό 

ορθολογική καθοδήγηση και με συνεπή συνεργασία, οι ειδικοί θα συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών ανάμεσα στην ηγεσία του τόπου 

και τις αποστολές UN-CIMIC, προκειμένου αυτές να γνωρίζουν και άρα να 

προετοιμαστούν κατάλληλα. Η εμπειρία από προηγούμενες εφαρμογές πολιτικής-

στρατιωτικής συνεργασίας φανερώνει την ανάγκη για διαφορετικό τόπο, τρόπο και 

χρόνο δράσης σε κάθε περίπτωση.  

           Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της δράσης των ομάδων πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας του ΟΗΕ (UN-CIMIC) φαίνεται πως τα Ηνωμένα Έθνη ακολουθούν μια 

προσέγγιση διαφορετική από αυτή του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό πως η δράση του ΟΗΕ δεν επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 

υβριδικών απειλών. Οι αποστολές του μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλουν έμμεσα 

στην αποδυνάμωση των φορέων που διεξάγουν υβριδικές επιχειρήσεις καθώς και 

στην αποκατάσταση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, κυριαρχεί η πολιτική 

βούληση για ειρηνευτική παρουσία σε εμπόλεμα κράτη και ανθρωπιστική βοήθεια σε 

καταστάσεις κρίσεων, είτε αυτές είναι πολιτικές είτε αποτέλεσμα φυσικών 

καταστροφών. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να συμβάλλουν στην 

ανθρωπιστική δράση μέσω της ικανότητάς τους να κινητοποιούν και να 

αναπτύσσουν γρήγορα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία και εμπειρογνωμοσύνη. Η 

ανθρωπιστική βοήθεια από την άλλη πλευρά, βασίζεται στις ανάγκες του πληθυσμού, 

αναπτύσσεται χωρίς να παίρνει μέρος σε διαφορές ή πολιτικές θέσεις σχετικά με τα 

υποκείμενα θέματα. Η κινητοποίηση των φορέων απαιτεί ορθολογισμό και 

μεθοδικότητα, ενώ τα αναμενόμενα ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία 

μεταξύ τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται  έτσι ώστε να μην διακυβεύονται οι αρχές 

της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και η ειρηνική αλληλεπίδραση με την τοπική 

κοινότητα. «Ο αποτελεσματικός και συνεπής ανθρωπιστικός πολιτικο-στρατιωτικός 
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συντονισμός αποτελεί κοινή ευθύνη, απαραίτητη για τη διαφύλαξη των 

ανθρωπιστικών αρχών και του ανθρωπιστικού χώρου λειτουργίας» (OCHA 2013)32. 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. ενσωματώνει στην εσωτερική της 

πολιτική μέρος των ρυθμίσεων για Πολιτικο-Στρατιωτική Συνεργασία που 

υπαγορεύονται από τους δύο οργανισμούς. Μέχρι αυτή τη στιγμή η δράση της δεν 

επεκτείνεται σε μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων και επικεντρώνεται στη διαχείριση της 

προσφυγικής ροής εν μέσω της προσφυγικής κρίσης, η οποία κυρίως λόγω 

γεωγραφικής θέσης, φέρνει τη χώρα αντιμέτωπη με καταστάσεις κρίσεως.  

Η Ελληνική Ομάδα Ταχείας Δράσης του ΝΑΤΟ (NATO Rapid Deployable 

Corps – Greece, NRDC-GR) διοργάνωσε τον Μάρτιο του 2017 ένα σεμινάριο CIMIC, 

με θέμα τη «Συνεργασία του ελληνικού στρατού με πολιτικές οντότητες κατά τη 

διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα». Σκοπός της συνάντησης ήταν 

να προσδιοριστούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές, με βάση την επιτυχημένη δράση 

των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τη στήριξη άλλων κρατικών και μη κρατικών 

φορέων, και να αποτελέσουν παράδειγμα στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων άλλων 

μελών του ΝΑΤΟ που ενδεχομένως κληθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε 

παρόμοιες περιπτώσεις.   

Η αποτίμηση της Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο είχε θετικό περιεχόμενο, αφού δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η καθοριστική 

επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων και η ταχεία ανταπόκριση κρατικών ή 

εθελοντικών φορέων και οργανισμών. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης και εξέλιξης των επιχειρήσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε νατοϊκό 

επίπεδο, καθώς οι προσφυγικές ροές συνεχίζονται και απαιτούν αποφασιστικές 

δράσεις. 

Συνεπώς, φαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει περιορισμένη εμβέλεια επιχειρήσεων, 

αναλαμβάνοντας τη διαχείριση καταστάσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η 

επιτακτική ανάγκη που καλεί την Ελληνική παρουσία στο Αιγαίο, αλλά και η έλλειψη 

                                                           
32

 http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CMCoord_11November2013_eng.pdf (accessed in 

14/10/2017). 

http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CMCoord_11November2013_eng.pdf
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επαρκών στρατιωτικών μέσων που θα επέτρεπαν τη διεύρυνση των δυνατοτήτων 

της, θέτουν τα όρια της ελληνικής συνεισφοράς στην επίλυση διεθνών ζητημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

           Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν τα μέτρα που έχει λάβει η διεθνής 

κοινότητα για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, με άξονα κυρίως τη δράση 

του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Μετά την Πολιτικο-Στρατιωτική 

Συνεργασία, η οποία ανάλογα με τον φορέα αποτελεί πρωταρχική πολιτική για την 

καταπολέμηση υβριδικών δρώντων, ακολουθεί η σύσταση περιβάλλοντος 

ανθεκτικότητας, θεωρία που βασίζεται στις από κοινού επιχειρήσεις πολιτικών και 

στρατιωτικών φορέων. 

           Δεν πρόκειται ακριβώς για στρατηγική ενάντια σε υβριδικές επιχειρήσεις, διότι 

τη δεδομένη χρονική στιγμή τα προγράμματα που έχουν ήδη συσταθεί για αυτό το 

σκοπό βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης, όπως φαίνεται και από την περίπτωση του 

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων ή της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης. Η 

οικοδόμηση περιβάλλοντος ανθεκτικότητας αφορά περισσότερο στην ικανότητα 

αντοχής μέσω της ενίσχυσης των υποδομών προκειμένου το σύστημα να καταστεί 

απρόσβλητο αλλά και να ανακάμψει ταχύτατα, εάν εν τέλει βρεθεί αντιμέτωπο με 

οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες. Τα ζητήματα για τα οποία μια οντότητα θα πρέπει 

να μεριμνήσει, όπως δηλώθηκαν τον Ιούλιο του 2016 στη Σύνοδο Κορυφής του 

ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, είναι εφτά και αφορούν αρχικά, τη διασφάλιση της συνέχειας 

της κυβέρνησης και των κρίσιμων κυβερνητικών μηχανισμών. Δεύτερον, τον 

ανθεκτικό ενεργειακό εφοδιασμό και κατόπιν τις ανθεκτικές πηγές τροφίμων και 

υδάτων, τα συστήματα μεταφοράς, ενώ ακολουθούν η ικανότητα αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης μετακίνησης ανθρώπων, η αντιμετώπιση μαζικών 

ατυχημάτων και τέλος, τα ελαστικά συστήματα επικοινωνιών. 

NATO 

           Η Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία έχει από νωρίς προβλέψει την ανάγκη για 

εσωτερική συνοχή ως μέσο αποτροπής. Στη Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία τον 

Ιούλιο του 2016 όρισε την ανθεκτικότητα ως «την ικανότητα της κοινωνίας να 

αντισταθεί και να ανακάμψει εύκολα και γρήγορα από τις κρίσεις, συνδυάζοντας 

πολιτικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και στρατιωτικούς παράγοντες. Η ανθεκτικότητα 
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είναι ο συνδυασμός της πολιτικής προετοιμασίας και της στρατιωτικής ικανότητας»33. 

(NATO, 2016, σελ.131). 

           Στην ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ (1949), στο Άρθρο 3, αποτυπώνεται η 

προσέγγιση της Συμμαχίας όσον αφορά στην έννοια της ανθεκτικότητας 

«Προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι της παρούσας 

Συνθήκης, τα συμβαλλόμενα μέρη, μεμονωμένα και από κοινού, με συνεχή και 

αποτελεσματική αυτοβοήθεια και αμοιβαία βοήθεια, θα διατηρήσουν και θα 

αναπτύξουν την ατομική και συλλογική τους ικανότητα να αντισταθούν σε ένοπλη 

επίθεση»34. Η ρήτρα απευθύνεται πρωτίστως σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά και 

προϋποθέτει την ανάπτυξη εσωτερικής άμυνας και σταθερότητας, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συλλογική ανθεκτικότητα.  

           Πρόκειται για παράλληλη δράση στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων, 

ωστόσο δεν θα πρέπει να συγχέεται με την Πολιτικο-Στρατιωτική Συνεργασία, 

παρόλο που η διαφορά μεταξύ τους είναι λεπτή. Στη μεν CIMIC οι δύο τομείς 

συνεργάζονται, όπως αναλύθηκε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο, η δε έννοια 

της ανθεκτικότητας συνεπάγεται δράσεις που εξαρτώνται η μία από την άλλη. 

Συγκεκριμένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την υπεράσπιση της 

επικράτειας και των πληθυσμών της Συμμαχίας εξαρτώνται από τον πολιτικό τομέα, 

ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει τη διοικητική μέριμνα, το σύστημα μεταφορών και τις 

δυνατότητες επικοινωνίας. Παράλληλα, αυτά τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία είναι 

ευάλωτα, τόσο σε εξωτερικές επιθέσεις όσο και σε εσωτερικές διαταραχές, οπότε 

απαιτείται η στρατιωτική ετοιμότητα για την υπεράσπισή τους. Η προσέγγιση του 

ΝΑΤΟ επικεντρώνεται στη μείωση των τρωτών σημείων που μπορεί να έχει κάθε 

κράτος και άρα το σύνολο των μελών του, για να μειώσει τον κίνδυνο επίθεσης. 

Συνεπώς, ένα υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας αποτελεί βασικό συστατικό ενός 

αξιόπιστου αποτρεπτικού παράγοντα. 

           Προκλήσεις: Για την οικοδόμηση περιβάλλοντος ανθεκτικότητας χρειάζεται 

παράλληλη ενίσχυση του στρατιωτικού και του πολιτικού τομέα, για να μπορεί ο ένας 

                                                           
33

 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-

Guide_2016_ENG.pdf (accessed in 15/11/2017).  

34
 https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf 

(accessed in 15/11/2017). 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf
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να στηρίζει τον άλλον. Το ΝΑΤΟ δεν είναι πολλές φορές αρμόδιο να κατευθύνει την 

εσωτερική πολιτική των μελών, οπότε εστιάζει στη διαχείριση του στρατιωτικού 

παράγοντα στον οποίο και παρατηρούνται οι δυσκολίες.   

           Αρχικά, από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, έχουν μειωθεί σημαντικά οι 

αμυντικοί προϋπολογισμοί, γεγονός που οδηγεί στη σταδιακή εξάρτηση από πολιτικά 

περιουσιακά στοιχεία. Ο εμπορικός τομέας και οι κρατικές υποδομές είναι πλέον οι 

παράγοντες που προσφέρουν στήριξη στις στρατιωτικές ενέργειες του ΝΑΤΟ. Όπως 

όλα τα προγράμματα, η διεξαγωγή επιχειρήσεων προϋποθέτει χρηματοδότηση και 

πόρους, άρα εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η αρωγή του πολιτικού 

τομέα δεν μπορεί να επαρκεί στο μέτρο που απαιτείται. Μια άλλη πτυχή της 

οικονομικής αδυναμίας είναι πως τα κράτη, αφενός έχουν μειώσει τις αμυντικές τους 

δαπάνες και αφετέρου δεν είναι συνεπή στην εκπλήρωση των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων, οπότε η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μειώνεται ακόμα 

περισσότερο. 

          Ακόμα, οι περισσότεροι κρατικοί πόροι και οι υποδομές (στρατιωτικές βάσεις, 

αεροδρόμια, λιμάνια, κ.ά) που εν τέλει διατίθενται από τα μέλη του ΝΑΤΟ ανήκουν 

και λειτουργούν από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος προχωρά σε ενέργειες που πολλές 

φορές εμποδίζουν τη συνεργασία με τη Συμμαχία, όπως η άρνηση χρήσης 

εξοπλισμών. Οι κανονισμοί λειτουργίας αλλάζουν και πρέπει να συντάσσεται νέα 

συμφωνία συνεργασίας, διαδικασία χρονοβόρα και απαιτητική.  Επιπλέον, «αστικά 

περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνταν για έκτακτη ανάγκη σε περιόδους κρίσεων 

έχουν μειωθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα αποτελούν οι εδαφικοί αμυντικοί 

μηχανισμοί που είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν μια πολεμική προσπάθεια κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά δεν υπάρχουν πλέον» (NATO 2016, σελ.132)35. 

Επομένως, προκύπτει ότι τα οικονομικά προβλήματα και οι δυσκολίες διαχείρισης 

των πόρων αφορούν τον στρατιωτικό αλλά και τον πολιτικό τομέα, εμποδίζοντας την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας.  

           Σχετικά με την εσωτερική νομοθεσία κάθε κράτους για τις καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, έχει διαμορφωθεί με βάση τα παραδοσιακά πρότυπα απειλών και 

πολέμου της Ψυχροπολεμικής περιόδου. Ενόψει υβριδικών απειλών, τα κυβερνητικά 

                                                           
35

 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-

Guide_2016_ENG.pdf (accessed in 2/12/ 2017). 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
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προγράμματα αποδεικνύονται λιγότερο αποτελεσματικά. Νωρίτερα έγινε λόγος για 

την αδυναμία του ΝΑΤΟ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που επιβάλλει ο 

υβριδικός πόλεμος, οπότε στο σημείο αυτό αποδεικνύεται ότι πρόκειται μεν για 

θεσμική δυσκολία της Συμμαχίας αλλά και για έλλειψη εσωτερικού εκσυγχρονισμού 

των μελών της.    

           Συνοπτικά, το ΝΑΤΟ εμποδίζεται να εγγυηθεί τη γρήγορη μεταφορά όλων των 

δυνάμεων και του εξοπλισμού που απαιτούνται σε οποιοδήποτε μέρος της 

Συμμαχίας αντιμετωπίζει άμεση απειλή ή επίθεση, εξασφαλίζοντας πλήρη και 

απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις υποδομές που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. 

Επομένως, δεν είναι σε θέση να προβλέψει, να εντοπίσει, να μετριάσει και να 

ανακάμψει από τις υβριδικές επιθέσεις με ελάχιστες ανασταλτικές επιπτώσεις στην 

κοινωνική, πολιτική και στρατιωτική συνοχή της Συμμαχίας. 

            Αντιμετώπιση: Η οικοδόμηση περιβάλλοντος ανθεκτικότητας που ξεκινά από 

το κράτος συνεπάγεται την έννοια της ολικής άμυνας, δηλαδή τη χρήση όλων των 

διαθέσιμων κρατικών πόρων για την εθνική άμυνα και την ενίσχυση της συμβολής 

του πολιτικού παράγοντα. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί ένα κοινό αίσθημα 

ευθύνης και ένα κοινό όραμα για ισχυρούς ηγέτες, που είναι διατεθειμένοι να 

αναλάβουν τον έλεγχο, προκειμένου να ενθαρρύνουν την καινοτομία, να 

προωθήσουν αποτελεσματικές αλλαγές και να διατηρήσουν την πρόοδο. Η ακλόνητη 

ηγεσία σε κρατικό επίπεδο και τα θεσμικά όργανα θα υποστηρίξουν την αναγκαιότητα 

συνεργασίας αλλά και θα προχωρήσουν στην εκπροσώπηση των εθνικών θέσεων 

κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των συνθηκών με τον ιδιωτικό και το στρατιωτικό 

τομέα. 

           Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος για την ολική άμυνα είναι η συμβολή 

του ιδιωτικού τομέα, εφόσον έχει στη διάθεσή του κρατικές υποδομές και 

περιουσιακά στοιχεία. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εντοπίζουν σε 

ποιο μέτρο η ιδιωτική ή ξένη ιδιοκτησία κρίσιμων εθνικών υποδομών μπορεί να 

παρεμποδίσει τη διαθεσιμότητα πόρων σε ένα αμφισβητούμενο περιβάλλον και να 

δράσει ανάλογα. Ο στρατιωτικός παράγοντας θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για 

δημιουργική αλληλεπίδραση με τον ιδιωτικό, ανταλλάσσοντας καίρια τμήματα του 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων, για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υποδομές και 

εξοπλισμό και διευκολύνσεις κατά τη διεξαγωγή τους. Επίσης, το ΝΑΤΟ δεν θα 
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πρέπει να παραβλέπει την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας, αλλά 

να την αναγνωρίσει και να την εκμεταλλευτεί για βελτίωση της συνεργασίας τους. 

Από κοινού μπορούν να ξεπεράσουν τα νομικά εμπόδια που προκύπτουν λόγω της 

μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα, ώστε οι 

δυνατότητες του ΝΑΤΟ να είναι περισσότερο ευέλικτες και να ανταποκρίνεται 

καλύτερα σε περιόδους κρίσης. 

           Επιπλέον, η έννοια της συνολικής άμυνας περιλαμβάνει την «αναγνώριση της 

ατομικής, εταιρικής και οργανωτικής ευθύνης μέσα σε ένα έθνος» (ΝΑΤΟ, 2017, 

σελ.2)36, οπότε θα πρέπει να αναπτυχθεί μια συλλογική προσέγγιση που θα 

απευθύνεται στις κοινωνίες των μελών και στους εταίρους της Συμμαχίας. Δεδομένου 

ότι τα υπάρχοντα προγράμματα αποδεικνύονται απαρχαιωμένα, οι εθνικές 

κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ανανεωμένη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που θα αποτελείται από σχέδια για τη διαχείριση κρίσεων, με τη 

συμβολή τόσο του στρατιωτικού όσο και του ιδιωτικού τομέα. Από τη μία πλευρά, 

μπορούν να ενισχύσουν την ενημέρωση σχετικά με την απειλή και την ανάγκη για 

επιτακτική αντιμετώπισή της, καθιστώντας έτσι το κοινωνικό κεφάλαιο ικανό να 

απορροφήσει τυχόν εσωτερικές αναταραχές. Από την άλλη, το ΝΑΤΟ χρειάζεται να 

διαμορφώσει παρόμοιου χαρακτήρα κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο, όμως, αυτή φορά 

θα περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη του, τονίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης και της 

διαφάνειας αναφορικά με το είδος της απειλής. Ακόμα, η εκπαίδευση των 

μεμονωμένων πολιτών σχετικά με την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις του 

σύγχρονου περιβάλλοντος μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε μια πιο ανθεκτική 

κοινωνία. Ανάλογες προσπάθειες υποστηρίζονται στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα 

Αριστείας του ΝΑΤΟ, χώροι που ενθαρρύνουν τη μεταφορά γνώσεων και προωθούν 

την καινοτομία. 

           Συνεπώς, η αναζήτηση εταίρων είναι απολύτως θεμιτή σε αυτό το στάδιο, με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί τον κύριο σύμμαχο για την οικοδόμηση 

αμοιβαίας ανθεκτικότητας. Ενάντια στις υβριδικές απειλές, που το ΝΑΤΟ θεωρεί πως 

προέρχονται από μη κρατικούς φορείς και τη Ρωσία, η ανθεκτικότητα εξυπηρετεί τη 

συλλογική άμυνα σε απειλές για τη συνοχή, την ανεξαρτησία και την ασφάλεια του. 
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 http://www.act.nato.int/images/stories/events/2017/resilience/resilience-wp.pdf (accessed in 3/12/2017). 

http://www.act.nato.int/images/stories/events/2017/resilience/resilience-wp.pdf
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

           Στο Κοινό Πλαίσιο για την Αντιμετώπιση των Υβριδικών Απειλών τον Απρίλιο 

του 2016 (Ευρωπαική Επιτροπή, 2016, σελ.4), εκτός από τη Στρατηγική 

Επικοινωνία, η Ένωση κάνει λόγο και για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Η 

προσέγγισή της δεν διαφέρει από αυτή του ΝΑΤΟ, καθώς αναφέρεται στην  

ικανότητα αντοχής στην πίεση και ανάκαμψης με ισχυρότερες αντιστάσεις. 

Επικεντρώνεται στην εξάλειψη τρωτών σημείων του συστήματος, με έμφαση στις 

αδυναμίες των βασικών υποδομών, των αλυσίδων εφοδιασμού και της επικοινωνίας. 

           Για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ) η 

Ένωση είχε κινητοποιηθεί ήδη από το 200637, για να σχηματίσει θωράκιση ενάντια 

πρωτίστως σε τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά και γενικότερα σε εξωτερικές απειλές. 

Δηλώνεται ξεκάθαρα η ανάγκη για υιοθέτηση προστατευτικών μέτρων από κάθε 

κράτος-μέλος που θα οδηγήσει στην προστασία όλης της επικράτειας της Ε.Ε. Το 

σχέδιο προέβλεπε και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναγνωρίζοντας ότι «η 

τρομοκρατία, οι εγκληματικές δραστηριότητες, οι φυσικές καταστροφές και οι λοιπές 

αιτίες ατυχημάτων δεν περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα. Οι απειλές δεν μπορούν 

να αντιμετωπισθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο» (Επιτροπή Ευρωπαικών κοινοτήτων 

2006, σελ.9)38, γεγονός που έθεσε τα θεμέλια για αυτό που τώρα αναγνωρίζει ως 

υβριδικές απειλές. Τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή από το 2006 χρειάζεται να 

προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε να 

ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ένωσης ενόψει των επιχειρήσεων από υβριδικούς 

φορείς. 

           Προκλήσεις: Σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, το οποίο προκρίνει τη στρατιωτική 

λειτουργία ως κρίσιμο παράγοντα οικοδόμησης περιβάλλοντος ανθεκτικότητας, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται περισσότερο στην προστασία των υποδομών 

ζωτικής σημασίας, με σκοπό την πρόληψη, την ετοιμότητα και την απόκριση σε 

περιπτώσεις κρίσεων.  
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0786&from=EN (accessed in 

3/12/2017). 

38
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0786&from=EL (accessed in 

3/12/2017). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0786&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0786&from=EL
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            Με αφετηρία τα ενεργειακά δίκτυα, είναι γεγονός πως η Ρωσία είναι ο κύριος 

πάροχος στερεών καυσίμων με ποσοστό 29,0% επί των συνολικών εισαγωγών της 

Ε.Ε. το 2014  και 37,5% φυσικού αερίου, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία και τις 

ΗΠΑ39. Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού της Ε.Ε. σε πρωτογενή 

ενέργεια προέρχονται από τον περιορισμένο αριθμό ενεργειακών εταίρων. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση της προσάρτησης της Κριμαίας, οι σχέσεις με τη 

Ρωσία εντάθηκαν και η Ένωση χρειάστηκε να στραφεί σε νέους προμηθευτές. Εάν 

δεν υπάρχουν πολλαπλές επιλογές πηγών ενέργειας, η ασφάλεια εφοδιασμού 

απειλείται. 

           Δεύτερον, σχετικά με τον τομέα των μεταφορών, υβριδικές επιθέσεις σε 

καίριες υποδομές (αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, λιμένες) μπορούν να προκαλέσουν 

σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού στο εσωτερικό της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, υιοθετήθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα το 

201440 και για τις αερομεταφορές το 201541, όμως οι πρόσφατες εξελίξεις κυρίως 

αναφορικά με το μεταναστευτικό ζήτημα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε 

αεροδρόμια ευρωπαϊκών πόλεων, έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για 

αναθεώρηση των κανονισμών. Οπότε, η ασφάλεια των αεροπορικών, χερσαίων και 

θαλάσσιων εμπορικών οδών θα πρέπει στο εξής να απασχολεί περισσότερο τον 

προγραμματισμό της Επιτροπής αναφορικά με την ανθεκτικότητα του δικτύου 

μεταφορών και εφοδιασμού. 

           Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των αμυντικών ικανοτήτων της Ε.Ε. προκύπτει 

το θέμα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της 

συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, όπως αναλύθηκε στο οικείο κεφάλαιο. Τα πρόσφατα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. στις 5 Δεκεμβρίου 201742, προσθέτουν νέες 

προοπτικές στη συνεργασία με το ΝΑΤΟ αναφορικά με την ενίσχυση των αμυντικών 

                                                           
39

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Energy_production_and_imports/el#.CE.95.CE.B9.CF.83.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.B3.CE.AD.C

F.82 (accessed in 30/11/2017). 

40
 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/20141216-action-plan_en.pdf 

(accessed in 30/11/2017). 

41
 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-598-EN-F1-1.PDF (accessed in 

30/11/2017). 

42
 http://www.consilium.europa.eu/media/31947/st14802en17.pdf (accessed in 10/12/2017). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/el#.CE.95.CE.B9.CF.83.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.B3.CE.AD.CF.82
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/el#.CE.95.CE.B9.CF.83.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.B3.CE.AD.CF.82
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/el#.CE.95.CE.B9.CF.83.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.B3.CE.AD.CF.82
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/20141216-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-598-EN-F1-1.PDF
http://www.consilium.europa.eu/media/31947/st14802en17.pdf
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δυνατοτήτων, δεδομένου ότι η άμυνα και η ασφάλεια της Ένωσης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται η 

συνεργασία και οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο προσωπικού, μέσω τακτικών 

συνεδριάσεων, για τη στρατιωτική κινητικότητα σε όλους τους τομείς (χερσαίες, 

θαλάσσιες, αεροπορικές) προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση και 

συνέργειες μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η 

κυκλοφορία και η διέλευση των συνόρων του στρατιωτικού προσωπικού και υλικού, 

με πλήρη σεβασμό των εθνικών αποφάσεων. Ακόμα, προβλέπεται η συνοχή των 

αποτελεσμάτων μεταξύ της Συντονισμένης Ετήσιας Αναθεώρησης της Άμυνας (Co-

ordinated Annual Review of Defence, CARD) και των αντίστοιχων διαδικασιών του 

ΝΑΤΟ (όπως η Διαδικασία Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ), όπου οι απαιτήσεις 

αλληλοεπικαλύπτονται αναγνωρίζοντας παράλληλα την διαφορετική φύση των δύο 

οργανισμών και τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Οι αποφάσεις στις οποίες 

κατέληξε το Συμβούλιο θα εκσυγχρονίσουν σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες της 

Ένωσης, όμως σε αυτό το στάδιο αναδύονται προβλήματα σχετικά με το ύψος των 

αμυντικών δαπανών, τα μέσα που έχουν οι κυβερνήσεις στη διάθεσή τους καθώς και 

τις διμερείς σχέσεις μεταξύ γειτονικών κρατών.  

           Επιπλέον, κρίσιμο πεδίο διεξαγωγής υβριδικών επιχειρήσεων είναι ο 

κυβερνοχώρος, με πληθώρα κυβερνοεπιθέσεων να εξαπολύονται κατά κρατικών 

μηχανισμών και συστημάτων. Η ασφάλεια του δικτύου αποτελεί μια ακόμα σημαντική 

προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για το παγκόσμιο 

εμπόριο υπηρεσιών. Ωστόσο, τα συστήματα πληροφοριών μπορούν να επηρεαστούν 

από συμβάντα ασφαλείας, όπως τα ανθρώπινα λάθη, τα φυσικά γεγονότα, οι τεχνικές 

αποτυχίες ή οι κακόβουλες επιθέσεις. Αυτό μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στην οικονομία της Ε.Ε. 

και να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική ευημερία. Με την προτεινόμενη οδηγία της 

Επιτροπής το 201343 για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ζητείται από τα 

κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο εθνικών ικανοτήτων, στήνοντας 

αρμόδιες ομάδες διαχείρισης, ομάδες ηλεκτρονικής αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών (Computer Emergency Response Teams, CERTs) και υιοθετώντας 

εθνικές στρατηγικές προστασίας. Η συνεργασία με την Ε.Ε. στο επίπεδο ανταλλαγής 
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 http://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_directive_en.pdf (accessed in 

29/11/2017). 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_directive_en.pdf
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πληροφοριών για ανίχνευση απειλών και απόκριση σε αυτές προκρίνεται ιδιαίτερα, 

όπως και η υποχρέωση εταιρειών, ιδιωτών και μη κρατικών φορέων να αναφέρουν 

εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίσουν στις ψηφιακές λειτουργίες τους. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία, αν και πλήρης από άποψη περιεχομένου, δεν έχει 

εγκριθεί ακόμα από το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε οι 

δράσεις που προτείνει είναι μεν ολοκληρωμένες αλλά δεν δύνανται να εφαρμοστούν. 

           Τα τελευταία δύο χρόνια σημαντικές πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δέχονται τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις οποίες θορυβείται η διεθνής κοινότητα. Η 

πρόκληση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων των οποίων η 

δράση έχει επεκταθεί εντός των μελών της Ε.Ε. δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στο 

προσκήνιο. Ο στενός δεσμός με τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος είναι γνωστά 

εδώ και πολλά χρόνια και οι ποινικοί νόμοι της Ε.Ε., η αστυνομική συνεργασία καθώς 

και η νομοθεσία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά. Ωστόσο, η ανησυχία 

εντείνεται με την εμφάνιση νέων τρομοκρατικών δρώντων που διεξάγουν 

επιχειρήσεις πιο συστηματικά και έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον πληθυσμό, καθώς 

και με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων ή και ιδιωτών που στοχεύουν στη 

διατάραξη της οικονομικής σταθερότητας μέσω μεταβίβασης χρηματικών ποσών, 

μετακίνησης κεφαλαίων και ανταλλαγής πληροφοριών. Οι σημερινές προκλήσεις 

στον τομέα της ασφάλειας απαιτούν επείγουσα, ταχεία και συνεκτική δράση για τον 

εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας και την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής 

της, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε διεθνές. 

            Αντιμετώπιση: Όσον αφορά στα ενεργειακά δίκτυα φαίνεται πως προέχει η 

απεξάρτηση της Ένωσης από τις μέχρι τώρα ενεργειακές πηγές και η προσέγγιση 

εναλλακτικών προμηθευτών. Είναι ενδιαφέρον πως ενώ η Ρωσία δεν κατονομάζεται 

στα επίσημα κείμενα ως υβριδικός φορέας που απειλεί τη σταθερότητα της Ε.Ε. 

εντούτοις επιδιώκεται η απομάκρυνση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, καθώς 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών. Παράλληλα, προτείνεται η 

εισαγωγή αργού πετρελαίου από τη Νιγηρία, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν και το 

Ιράκ και φυσικού αερίου από το Κατάρ και τη Λιβύη, για να καταστεί ασφαλέστερη η 

ενεργειακή πολιτική εισαγωγών και εξαγωγών της Ένωσης, μέσω της προμήθειας 

από διαφορετικά κράτη. Ακόμα, προωθείται η υιοθέτηση υψηλότερων προτύπων 
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ασφαλείας στις εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, που θα καταστήσουν 

ανθεκτικότερα τα υλικά και τις υποδομές έναντι ατυχημάτων ή επιθέσεων.  

           Επίσης, για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ανθεκτικότητας στον τομέα των 

μεταφορών είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των μέτρων που έχουν ήδη 

υιοθετηθεί με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων υποδομών ζωτικής σημασίας, 

της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, της εμπορικής ναυτιλίας και των θαλάσσιων 

φυσικών και ενεργειακών πόρων και των ανάλογων ζητημάτων του στρατού ξηράς 

και της αεροπορίας. Παράλληλα, θα χρειαζόταν μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής 

των μέτρων, για να προλαμβάνονται οι παρανοήσεις και να αποφεύγονται τυχόν 

αυθαιρεσίες. Πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση ορισμένων ζητημάτων από το 

κράτος, αντιμετωπίζονται συνήθως με συντηρητισμό από τον κρατικό μηχανισμό, 

οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβλέπει τη διαδικασία εφαρμογής των 

προγραμμάτων. 

            Το περιβάλλον ανθεκτικότητας δεν θα μπορούσε να συσταθεί χωρίς κάποιο 

επίπεδο αμυντικών ικανοτήτων. Η συνεργασία της Ε.Ε. με το ΝΑΤΟ συστήνεται σε 

νέο επίπεδο μετά τα πρόσφατα συμπεράσματα που ακολούθησαν τη συνεδρίαση του 

Συμβουλίου το Δεκέμβριο και παρέχει σημαντική βοήθεια, αλλά οι μηχανισμοί της 

Ένωσης αυτή τη στιγμή συναντούν δυσκολίες στη στήριξη ενός ανάλογου 

προγράμματος. Συνεπώς, θα μπορούσαν να δοθούν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Άμυνας, που ιδρύθηκε το 2004,  αυξημένες αρμοδιότητες για να διευρύνει το πεδίο 

δράσης του και να εντείνει τη στήριξή του για ευρωπαϊκά αμυντικά έργα συνεργασίας. 

Παρόλο που τον Μάιο του 2017 έγινε αναθεώρηση του προγράμματος του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Άμυνας, ώστε να συμβαδίζει περισσότερο με τους 

σκοπούς της ΚΕΠΠΑ και να δρα πιο αποτελεσματικά ως συντονιστής των 

συνεργατικών δράσεων για την άμυνα, μετά από περαιτέρω διεύρυνσή του θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως «καταλύτης για την ανάπτυξη στρατιωτικών 

ικανοτήτων, για παράδειγμα, με τη συντόμευση του κύκλου ανάπτυξης αμυντικής 

ικανότητας, την επένδυση σε τεχνολογίες, συστήματα και πρωτότυπα, το άνοιγμα 

αμυντικών επιχειρήσεων σε καινοτόμες εμπορικές τεχνολογίες που σχετίζονται με 

υβριδικές απειλές» (Ευρωπαική Επιτροπή 2016, σελ.10). 

            Η βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων επικοινωνιών και 

πληροφοριών στην Ευρώπη είναι σημαντική για την υποστήριξη της ψηφιακής 
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ενιαίας αγοράς. Για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, προτείνεται η κανονιστική 

προσέγγιση, η οποία συνίσταται σε νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση κοινού 

κοινοτικού νομικού πλαισίου για το δίκτυο και τις πληροφορίες, όσον αφορά τις 

δυνατότητες των κρατών μελών, τους μηχανισμούς συνεργασίας σε επίπεδο Ε.Ε. και 

τις απαιτήσεις για τους βασικούς ιδιωτικούς φορείς και τις δημόσιες διοικήσεις, 

ακολουθώντας το ιδιαίτερα ολοκληρωμένο πρόγραμμα της οδηγίας της Επιτροπής 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Έτσι, τα κράτη υπό ένα κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα αναλάβουν υποχρεώσεις που θα εξασφαλίσουν επαρκή 

εθνική ετοιμότητα, ενώ οι ενωσιακοί μηχανισμοί συνεργασίας θα δρουν επικουρικά 

προς τις κρατικές ομάδες, συμβάλλοντας στη συντονισμένη πρόληψη και 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών κινδύνων. Παράλληλα, οι ιδιωτικοί φορείς θα 

αποκτήσουν ισχυρό κίνητρο τήρησης των κανόνων ασφαλείας και η υποχρέωσή τους 

να αναφέρουν τα περιστατικά κυβερνοαπειλών θα είναι καθοριστικής σημασίας για 

την ετοιμότητα αντίδρασης. Η προσέγγιση εκτός από τα κράτη-μέλη ευνοεί και την 

ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνή δρώντα, αφού σε τελικό στάδιο και εφόσον 

υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα καθώς και μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής των μέτρων, η 

Ε.Ε. θα είναι σε θέση να επεκτείνει τη διεθνή της εμβέλεια και να γίνει ένας ακόμα πιο 

αξιόπιστος εταίρος για συνεργασία σε διμερές και πολυμερές επίπεδο.  

           Για την καταπολέμηση των απειλών του περιβάλλοντος ανθεκτικότητας που 

προκύπτουν από τη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων θα πρέπει να βρεθούν 

προτάσεις σε ζητήματα, όπως η αναστολή μεταφοράς κεφαλαίων και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων και η διακοπή των πηγών εσόδων των τρομοκρατικών 

επιχειρήσεων, παράλληλα με τη διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών, ώστε να 

συμβάλλουν στην ανίχνευση τρομοκρατών και να εμποδίζουν, στο μέτρο του 

δυνατού, τα εγκλήματα. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί η 

τρομοκρατία είναι πολύ διαφορετικοί. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από την 

κατάχρηση νόμιμων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπως φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, νομικών επιχειρήσεων ή συλλογών. Μπορούν επίσης να 

χρηματοδοτηθούν από εγκληματικές δραστηριότητες, κρατικές χορηγίες και 

δραστηριότητες σε αποτυχημένα κράτη καθώς και κατάχρηση του διεθνούς 

εμπορικού συστήματος. Στο Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Καταπολέμησης 

της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
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Φεβρουάριο του 201644 παρουσιάζεται πλήρης η προσέγγιση της Ένωσης σχετικά με 

τα δίκτυα τρομοκρατίας που λειτουργούν σε διάφορες χώρες και βασίζονται ως επί το 

πλείστον στη δυνατότητα χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών σε μια χώρα 

από τη βάση σε μια άλλη. Συνεπώς, ο περιορισμός και η παρακολούθηση των 

χρηματοπιστωτικών πράξεων μπορούν να εμποδίσουν τις κινήσεις των κεφαλαίων 

που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και να 

βοηθήσουν στην αναγνώριση τρομοκρατικών δικτύων. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει ευκαιρίες για καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να καταχραστούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για να 

αποκρύψουν τις πηγές χρηματοδότησής τους. Η Ε.Ε. θα πρέπει να αξιολογήσει τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν νέες πολιτικές, διότι επιβάλλεται να 

αντιμετωπίσει τους σχετικούς κινδύνους σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. 

Παράλληλα, για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες κινήσεις μετρητών χρειάζεται να 

ολοκληρωθεί το πλαίσιο της Ε.Ε. για την παρακολούθηση και τη δέσμευση των 

περιουσιακών στοιχείων της τρομοκρατίας με νομοθετικές προτάσεις και με ενίσχυση 

της αμοιβαίας αναγνώρισης των παραγγελιών δέσμευσης και δήμευσης. Τέλος, 

προκρίνεται η προώθηση της ικανότητας των κρατών μελών, της Επιτροπής και των 

οικονομικών φορέων να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις όσον 

αφορά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων μέσω της βάσης δεδομένων για τις 

χρηματικές κυρώσεις, ως τρόπο αποδυνάμωσης των πηγών χρηματοδότησης. 

           Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται τις ανησυχίες άλλων διεθνών δρώντων 

που επιδιώκουν ένα περιβάλλον ανθεκτικότητας, οπότε θα μπορούσε να ενισχύσει τη 

συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ. Πιο 

συγκεκριμένα, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. θα πρέπει να προσδιορίσουν από κοινού τις 

προσπάθειές τους για την ανθεκτικότητα έναντι των 7 βασικών απαιτήσεων45 για να 

κατανοήσουν τις περιοχές αλληλοεπικάλυψης και τους τομείς όπου η περαιτέρω 

                                                           
44

 http://www.statewatch.org/news/2016/feb/eu-com-action-plan-terr-financing.pdf (accessed in 

30/11/2017). 

45
 1) Διασφάλιση της συνέχειας της κυβέρνησης και των κρίσιμων κυβερνητικών μηχανισμών, 2)Ανθεκτικός 

ενεργειακός εφοδιασμός, 3) Ανθεκτικές πηγές τροφίμων και υδάτων, 4)Ανθεκτικά συστήματα μεταφοράς, 5) 

Ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης μετακίνησης ανθρώπων, 6) Αντιμετώπιση 

μαζικών ατυχημάτων, 7) Ελαστικά συστήματα επικοινωνιών. (NATO, NATO Summit Guide 2016) 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-

Guide_2016_ENG.pdf (accessed in 03/12/2017). 

http://www.statewatch.org/news/2016/feb/eu-com-action-plan-terr-financing.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
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συνεργασία μπορεί να προσθέσει θετικά αποτελέσματα. Σε περιφερειακό επίπεδο και 

σχετικά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, υπάρχει μεγάλη ανάγκη η Ε.Ε. να 

υποστηρίξει τους εταίρους, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν απειλές από τις ίδιες ομάδες που έχουν επιτεθεί στην Ε.Ε. Σημαντικό 

ρόλο θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της μεταφοράς κεφαλαίων της Ε.Ε., στα μέτρα που επιβάλλουν τα Ηνωμένα Έθνη, 

μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της έγκυρης ενημέρωσης μεταξύ Ε.Ε. και ΟΗΕ. 

Όσον αφορά τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, αποτελεί τον πιο ισχυρό αμυντικό σύμμαχο 

της Ένωσης, επομένως θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο φόρουμ μέσω του 

οποίου οι φορείς, από τον αστικό και τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να δρουν από 

κοινού, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να μεταφέρουν γνώση και να προωθούν τις 

βέλτιστες πρακτικές. Στη συνέχεια και έχοντας εντοπίσει τις αλληλεξαρτήσεις, θα 

μπορούσαν να αναπτύξουν περαιτέρω εργαλεία και μέσα για την Ε.Ε. με στόχο τη 

μείωση των τρωτών σημείων κρίσιμων υποδομών πολλών περιοχών. Ειδικότερα, το 

ΝΑΤΟ και η Ένωση θα πρέπει να εξετάσουν τη διεξαγωγή μιας πλήρους ανάλυσης 

των αναγκών κατάρτισης για να κατανοήσουν το μέτρο στο οποίο μπορούν να 

μετριαστούν οι αλληλεξαρτήσεις όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Τα έθνη και ο 

ιδιωτικός τομέας θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν στο πεδίο εφαρμογής εθνικών 

και εμπορικών ασκήσεων και αξιολογήσεων κινδύνου. Σε τελική ανάλυση, η 

εκπαίδευση και η κοινή συνειδητοποίηση επιτρέπουν τον συνεργατικό διάλογο που 

απαιτείται για να εφαρμοστούν τα αμοιβαία υποστηρικτικά εργαλεία και οι μηχανισμοί 

που απαιτούνται για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας.  

           Συνοψίζοντας, οι τομείς των ενεργειακών δικτύων, της σύμπραξης του 

στρατιωτικού και του ιδιωτικού παράγοντα, των μεταφορών, του εύρους των 

αμυντικών ικανοτήτων, του κυβερνοχώρου και της αποτελεσματικής συνεργασίας με 

άλλους διεθνείς φορείς, αποτελούν άξονες σχεδιασμού του προγράμματος της 

ανθεκτικότητας για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται πως είναι 

απαραίτητο να υιοθετηθεί μια συνολική προσέγγιση, που θα επιτρέψει την εφαρμογή 

όλων των διαθέσιμων μέσων και των πολιτικών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και να δοθεί 

στα κράτη μέλη των οργανισμών η καλύτερη δυνατή καθοδήγηση για την οικοδόμηση 

περιβάλλοντος ανθεκτικότητας. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

           Έχοντας αναλύσει διεξοδικά τη σημασία της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της 

Βορειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στις δύο 

περιπτώσεις προκύπτει ότι η έννοια  αντοχής στην πίεση και ανάκαμψης με 

ισχυρότερες αντιστάσεις έχει ως αφετηρία την εσωτερική σταθερότητα κάθε κράτους-

μέλους. Η Ελλάδα συμμετέχει στους εν λόγω οργανισμούς, οι οποίοι ακολουθούν 

συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές παρόλο που τα προγράμματά τους 

βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία εξέλιξης. Επομένως, εμφανίζεται ο προβληματισμός 

σχετικά με το ποια μέτρα θα μπορούσε η Ελλάδα να υιοθετήσει σύμφωνα με τη 

θεωρία της συνεργασίας στρατιωτικού και πολιτικού φορέα, για να εξασφαλίσει την 

απαιτούμενη εθνική ανθεκτικότητα. 

           Σύμφωνα με την προσέγγιση του πολιτικού φορέα, η προάσπιση των εθνικών 

συμφερόντων στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών σχέσεων, είναι προτεραιότητα για 

τη σύνθεση περιβάλλοντος ανθεκτικότητας. Μέσω της διπλωματίας, θα μπορούσε να 

εξασφαλίσει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Πρώτον, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, ο Ελληνικός λαός θα πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις κινήσεις της χώρας αλλά και τις 

εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο εξοικείωση του 

πληθυσμού με διεθνή θέματα αλλά και καταπολέμηση της προπαγάνδας των ΜΜΕ 

που εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και συντελούν σε περιπτώσεις μαζικής 

κινητοποίησης. Η αναδιαμόρφωση της εθνικής συνείδησης οδηγεί στην εσωτερική 

νομιμοποίηση των πολιτικών αποφάσεων και ο κόσμος ενδιαφέρεται να γνωρίσει 

περισσότερες πτυχές της διεθνούς υπόστασης του κράτους. Δεύτερον, η Ελλάδα θα 

πρέπει να διατηρήσει τη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς αλλά και να 

ενισχύσει την αλληλεπίδρασή της με αυτούς, καλλιεργώντας σχέσεις αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η αναζήτηση νέων συμμάχων και η παράλληλη 

διατήρηση των παλαιότερων συνίσταται ως πρωτεύουσα πολιτική ενέργεια, καθώς 

μέσα σε ασφαλές πλαίσιο μπορούν να διαμορφωθούν τα νέα προγράμματα 

αντιμετώπισης υβριδικών απειλών και ανθεκτικότητας. 

          Από την πλευρά του στρατιωτικού φορέα, τα εγχειρίδια θα πρέπει να 

αναβαθμιστούν ώστε να περιλαμβάνουν τις νέες προσεγγίσεις, εν μέρει όπως αυτές 

υπαγορεύονται από το ΝΑΤΟ. Έτσι θα συμβαδίζουν περισσότερο με τις συνεχώς 
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μεταβαλλόμενες υβριδικές απειλές και θα επικεντρώνονται στην προετοιμασία των 

επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το σχεδιασμό που προτείνει το ΝΑΤΟ, διότι ως 

κατεξοχήν αμυντική συμμαχία είναι αυτή, η οποία τη δεδομένη στιγμή διαθέτει 

προγράμματα προσαρμοσμένα όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα 

των υβριδικών απειλών. Ωστόσο, η προσέγγιση θα πρέπει να δομηθεί με άξονα τα 

εθνικά συμφέροντα, καθώς η ρευστότητα στο πεδίο επιχειρήσεων απαιτεί διευρυμένη 

ικανότητα άμεσης προσαρμογής που δεν θα μπορούσε να βασίζεται αποκλειστικά 

στην εκπλήρωση νατοϊκών πρωτοβουλιών.  

           Σχετικά με το προσωπικό τον Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα πρέπει να 

παραμελείται η εκπαίδευση τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Προέχει η επιμόρφωση σε θέματα υβριδικού πολέμου, διαχείρισης κρίσεων και 

περαιτέρω συνεργασίας με πολιτικούς φορείς, ώστε να γίνει κατανοητή η μη 

προβλέψιμη μορφή των υβριδικών επιχειρήσεων, η αναγκαιότητα άμεσης λήψης 

αποφάσεων και ταχείας επέμβασης, όπως και η αναγνώριση της συμβολής των 

πολιτικών παραγόντων. Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός από 

τον προφανή σκοπό που επιτυγχάνει, συμβάλλει σημαντικά και στην εξύψωση του 

ηθικού του προσωπικού, το οποίο παρουσιάζεται περισσότερο προετοιμασμένο και 

με συνείδηση της πραγματικότητας, ενώ αισθάνεται πως μπορεί να δράσει από 

κοινού με ομολόγους που εκπροσωπούν άλλα κράτη ή και διεθνείς δρώντες.  

           Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε 

μακροπρόθεσμα σχέδια ενίσχυσης και προώθησης των παραγόντων ισχύος, είτε 

πρόκειται για πρωτοβουλίες του πολιτικού είτε για επιχειρήσεις του στρατιωτικού 

τομέα. Οι οδηγίες του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. προϋποθέτουν την επιμέρους σταθερότητα 

και η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που θα πρέπει να ανταποκριθεί στην 

οικοδόμηση περιβάλλοντος εθνικής ανθεκτικότητας, διότι αναλόγως 

προσανατολίζονται και τα εθνικά της συμφέροντα.  
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                                             ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο υβριδικός πόλεμος συνιστά την κύρια αιτία ανησυχίας του Δυτικού κόσμου, 

διότι είναι απρόβλεπτος, πολύπλευρος και ταχύτατα εξελισσόμενος. Η διεθνής 

πραγματικότητα οδηγείται σε ένα νέο επίπεδο, στο οποίο η στρατιωτική υπεροχή, η 

εξασφάλιση συμμάχων και οι δεινές διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών δεν 

μπορούν να εγγυηθούν την εσωτερική, περιφερειακή και εν τέλει παγκόσμια 

ασφάλεια, αφού λιγότερο ισχυροί δρώντες επιλέγουν την καινοτόμο χρήση μη 

παραδοσιακών μέσων και τεχνικών.  

Οι χρονοβόρες προσπάθειες των ερευνητών να προσδιορίσουν τη μορφή και 

τα χαρακτηριστικά του ξεπερνιούνται από την εμφάνιση νέων μέσων και μεθόδων, 

διευρύνοντας το πεδίο έρευνας και περιορίζοντας το χρονικό περιθώριο ανάπτυξης 

αμυντικών μηχανισμών. Παραστρατιωτικές ομάδες, μη κρατικοί δρώντες, 

τρομοκρατικές οργανώσεις και άλλοι υβριδικοί φορείς δρουν αναπάντεχα, 

χρησιμοποιούν ανορθόδοξους πόρους, φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια τα θεσμικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν φορείς της διεθνούς κοινότητας, όπως η Βορειο-

Ατλαντική Συμμαχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, στην προσπάθειά 

τους να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υβριδικές απειλές.  

Η διεξαγωγή υβριδικών επιχειρήσεων σημαίνει και το τέλος των συγκρούσεων 

με τη μορφή που ιστορικά είχαν αποκτήσει. Πλέον αποκτούν ολοένα και περισσότερα 

υβριδικά χαρακτηριστικά, εξέλιξη αναμενόμενη, αφού έτσι εξυπηρετούνται πιο 

αποτελεσματικά οι επιδιώξεις των υβριδικών δρώντων. Η αναχαίτιση δράσεων που 

απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια έγκειται στην αποφασιστική αντιμετώπιση από 

διεθνείς φορείς. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επιδιώκεται μόνο η ενίσχυση στρατιωτικής 

ισχύος, διότι δεν θα ήταν αποτελεσματική έναντι απρόβλεπτων και καινοτόμων 

δράσεων. Είναι η προσαρμογή στις νέες τεχνικές και η ανάπτυξη υβριδικών μέσων 

εκείνοι οι τρόποι που θα σηματοδοτήσουν τη θωράκιση της απειλούμενης διεθνούς 

κοινότητας, βήματα που επιτυγχάνονται μέσα από ουσιαστική συνεργασία.  

Όσον αφορά την παρουσία της Ελλάδας στο περιφερειακό και το διεθνές 

επίπεδο και τις πρωτοβουλίες που καλείται να αναλάβει στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, η προώθηση της αλληλεπίδρασης με διεθνείς 
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φορείς, των οποίων αποτελεί μέλος, συνεπάγεται και την υιοθέτηση ορισμένων 

μέτρων στο εσωτερικό της.  

Συγκεκριμένα, η ηγεσία του τμήματος διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), από τη μία πλευρά συντάσσεται με τις 

δηλώσεις του ΝΑΤΟ και συμμερίζεται την άποψη πως η Ρωσία είναι ο κύριος δρων, 

που αυτή τη στιγμή διεξάγει υβριδικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, τονίζει πως υβριδικές 

απειλές δέχονται μόνο όσα κράτη έχουν στην επικράτειά τους σημαντικές 

ρωσόφωνες μειονότητες και συνορεύουν με τη Ρωσία, πλεονέκτημα που ευνοεί τις 

δυνατότητές της για μεταφορά οπλικών συστημάτων, καθώς και για εκπαίδευση και 

εγκατάσταση δικών της ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, η θεώρηση σχετικά με την  

ουσία του όρου «υβριδικές απειλές» δεν φαίνεται να συμβαδίζει με όσα 

αναγνωρίζουν οι διεθνείς φορείς, αφού θεωρείται ότι δεν υφίστανται υβριδικές 

απειλές αλλά υφίσταται  «υβριδικός πόλεμος», ο οποίος περιλαμβάνει συμβατικές και 

μη συμβατικές απειλές. Ειδικότερα, υιοθετείται η άποψη πως απειλές που μπορούν 

να χαρακτηριστούν υβριδικές, δεν συναντώνται απαραίτητα στο πλαίσιο διεξαγωγής 

υβριδικού πολέμου, αλλά μπορούν να είναι τμήμα μιας γενικότερης συγκρουσιακής 

σχέσης. Διακρίνονται επίπεδα κλιμάκωσης, εφόσον μια περίπτωση 

κυβερνοεπίθεσης, για παράδειγμα, δεν σημαίνει και τη διεξαγωγή ολοκληρωτικού 

πολέμου. Τέλος, ως ορισμός του υβριδικού πολέμου, με βάση τη διαφοροποίηση 

από τα άλλα σχετικά δόγματα, προτείνεται «η διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων 

από μη κρατικό δρώντα». Σε αυτό το σημείο δεν παραβλέπεται η πιθανή σύμπραξη 

κρατικού φορέα, όμως η περίπτωση ορίζεται ως «διεξαγωγή υβριδικού πολέμου 

μέσω αντιπροσώπου», ενδιαφέρουσα προσθήκη στη μέχρι τώρα διεθνή θεωρία. 

Εν κατακλείδι, εκτιμώ ότι η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει τη δική της ατζέντα 

σχετικά με τους υβριδικούς φορείς, από τους οποίους δέχεται απειλές, ατζέντα που 

σε πολλά σημεία ενδέχεται να διαφοροποιείται από την προσέγγιση του ΝΑΤΟ ή της 

Ε.Ε. Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από τις πρόσφατες εξελίξεις που συνθέτουν την 

επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς 

διευρύνονται οι θεωρίες που σηματοδοτούν τη στοχοποίηση της Τουρκίας ως 

υβριδικού δρώντος, που απειλεί την ελληνική ασφάλεια με ομοιότητες αντίστοιχες της 

¨Κριμαίας¨. Αυτές βασίζονται στη γενικότερη και αδιαμφισβήτητη αναθεωρητική 

στάση της Τουρκίας, ωστόσο η επίσημη αναγνώριση ενός κράτους με όχι ιδιαίτερα 

ειρηνικό ιστορικό παρελθόν ως απειλή για την εθνική ασφάλεια ενέχει διπλωματικούς 
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κινδύνους. Η πραγματικότητα δεν ενδείκνυται για βεβιασμένες κινήσεις της πολιτικής 

ηγεσίας, σε κάθε περίπτωση όμως, αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω ανάλυση των 

συνθηκών και για προώθηση σταθερής παρουσίας αδιάλλακτης ως προς τα εθνικά 

συμφέροντα, αλλά πρόθυμης να οικοδομήσει συνεργατικές σχέσεις.  
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