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 «∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα 

απέκτησα,  τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύµφωνα µε τους κανόνες 

και τις αρχές της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόµους που 

διέπουν την έρευνα και την πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ηλώνω επίσης 

υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέροµαι και 

παραπέµπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιµοποιώ και τα οποία 

δεν συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία µου».  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο αντικειµενικός σκοπός της διεθνούς κοινωνίας αφορά στην 

προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η σύγχρονη προσέγγιση της 

ειρήνης αφορά στην «ενεργητική ειρήνη», µε την έννοια της ουσιαστικής 

προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της «βιώσιµης» ανάπτυξης, 

και όχι απλά της έλλειψης πολέµου. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην έννοια 

της ασφάλειας την ανθρώπινη διάσταση που απαιτούν οι συνεχώς 

µεταβαλλόµενες προκλήσεις εντός του διεθνούς περιβάλλοντος. 

Η κυρίαρχη σήµερα τάση θεωρεί την εσωτερική έκρυθµη κατάσταση σε 

ένα κράτος ως απειλή, µε τον κίνδυνο επέκτασης µιας κρίσης να καθίσταται 

καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας όχι 

µόνο σε τοπικό ή περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η θεώρηση 

αυτή συνέχεται µε τις δράσεις της διεθνούς κοινότητας που αφορούν τόσο 

στην «πρόληψη των συγκρούσεων» όσο και στη «µετα-συγκρουσιακή 

οικοδόµηση της ειρήνης». 

Σήµερα, κράτη και διεθνείς οργανισµοί δραστηριοποιούνται για την 

ενίσχυση ενός κράτους, προκειµένου να βελτιώσουν τη δυσµενή κατάστασή 

του, στα πλαίσια του καινοφανούς όρου της «οικοδόµησης δυνατοτήτων» 

(«capacity building») που σηµατοδοτεί τη νέα «γενιά» ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, δίνοντας έµφαση στον προληπτικό χαρακτήρα των σχετικών 

ειδικών πολιτικών αποστολών, αλλά και τις συνεργασίες «ενδυνάµωσης 

εταίρων», που λαµβάνουν χώρα και θα πρωταγωνιστούν στις επόµενες 

δεκαετίες στη στρατηγική και τις πολιτικές της διεθνούς κοινότητας. 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το ρόλο του «capacity building» στη 

στρατηγική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ φιλοδοξώντας αφενός να συνεισφέρει στον 

εµπλουτισµό της σχετικής βιβλιογραφίας αφετέρου να αποτελέσει βοήθηµα 

για τους Έλληνες Αξιωµατικούς απέναντι στις επαγγελµατικές προκλήσεις 

που καλούνται να αντιµετωπίσουν στο µέλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Ειρήνη, Ασφάλεια, Κρίση, Πρόληψη, Οικοδόµηση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια αποτελούν υπέρτατα αγαθά και, κατά 

συνέπεια, πρωταρχικούς στόχους της οργανωµένης διεθνούς κοινωνίας, 

όπως αυτή εγκαινιάστηκε µε τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Τα παραπάνω, όµως, διαψεύδονται δραµατικά σήµερα από τα 

γεγονότα στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, το Μάλι, την Κεντροαφρικανική 

∆ηµοκρατία, τη Σοµαλία, το Κονγκό, την Παλαιστίνη, την Ουκρανία και αλλού. 

Η «µεταβαλλόµενη φύση των συγκρούσεων» φαίνεται να αποτελεί το 

χαρακτηριστικό του µετα-διπολικού κόσµου, όπου οι συγκρούσεις που 

διεξάγονται σε όλο και περισσότερα σηµεία του πλανήτη είναι περισσότερο 

«ενδοκρατικές» και λιγότερο «διακρατικές». Παρατηρείται µια σταδιακή 

αποµάκρυνση από την παραδοσιακή θεώρηση που ταυτίζει ουσιαστικά την 

ειρήνη µε την απουσία διακρατικής σύγκρουσης και, στα πλαίσια αυτά, «η 

κατανόηση της ρίζας των αυριανών πολέµων αποτελεί σίγουρα τον καλύτερο 

τρόπο για να τους αποτρέψουµε»1. 

Οι κύριες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, µετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέµου, αφορούν στις τοπικές και περιφερειακές εντάσεις και 

συγκρούσεις, καθώς και στις µη παραδοσιακές, υπερεθνικές και απρόβλεπτες 

προκλήσεις ή κινδύνους, τις λεγόµενες «ασύµµετρες απειλές», µεταξύ των 

οποίων εξέχουσα θέση κατέχουν η διεθνής τροµοκρατία, το διεθνές 

οργανωµένο έγκληµα και η διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής. 

Η αστάθεια που προκαλείται στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον 

ενισχύεται από τη µεταβατικότητα των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών 

δοµών των λεγόµενων «εύθραυστων» («fragile») χωρών, οι οποίες 

δοκιµάζονται σε βασικές λειτουργίες και ευθύνες της εθνικής τους κυριαρχίας 

µε αποτέλεσµα να απειλείται σηµαντικά η εδαφική ακεραιότητα του κράτους 

και η ανθρώπινη ασφάλεια. Οι «αδύναµες» και «αποτυχηµένες» πολιτείες 

(«week»/«failing» and «failed» states) αποτελούν συχνά «εισαγωγείς» 

                                                           
1Boniface, Pascal. Οι πόλεµοι του αύριο. Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 54. 



2 

 

 
 

προκλήσεων στο έδαφος ανεπτυγµένων χωρών, καθώς µπορούν να 

προσφέρουν «καταφύγια» για διεξαγωγή πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη 

ζωή των πολιτών που κατοικούν σε αυτές.  

Η «ευθραυστότητα» των κρατών αποτελεί µία από τις αναγνωρισµένες 

αιτίες για το ξέσπασµα των συγκρούσεων, αλλά και έναν από τους 

παράγοντες που ενισχύουν τη διεθνή αστάθεια, γεγονός που απαιτεί 

πολυεπίπεδη και συνολική αντιµετώπιση, καθώς και διακρατική συνεργασία. 

∆εδοµένου ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε 

δράση, οι διεθνείς παρεµβάσεις στον παραπάνω τοµέα επεκτάθηκαν πέραν 

των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών στόχων, ώστε να συµπεριλάβουν την 

εθνική, αλλά και την παγκόσµια ασφάλεια.  

Το Συµβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ κατέστησε πρώτο σαφή την 

πρόθεσή του να παρεµβαίνει για την αντιµετώπιση κρίσιµων καταστάσεων 

που εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό των κρατών2. Πλέον, τόσο 

οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και οι προτεραιότητες 

του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ)3 αφορούν στην 

ανταπόκριση σε περιφερειακές συγκρούσεις και στην πολιτική και στρατιωτική 

διαχείριση κρίσεων.  

∆εδοµένου ότι διακρίνονται τρεις κύριες φάσεις κάθε κρίσης: πριν την 

κρίση, την περίοδο εξέλιξης αυτής και µετά την κρίση, η διεθνής συνεργασία 

εστιάζεται σε συγκεκριµένες πολιτικές και µηχανισµούς δράσης σχετικά µε την 

«πρόληψη», την «αντίδραση» και την «ανοικοδόµηση» από εντάσεις και 

ένοπλες συγκρούσεις. Στα πλαίσια «πρόληψης των συγκρούσεων» και 

«οικοδόµησης της ειρήνης», η κλίµακα της διεθνούς βοήθειας στις 

«εύθραυστες» χώρες µπορεί να ποικίλλει τόσο όσον αφορά την οικονοµική 

                                                           
2Η προσέγγιση αυτή είχε ήδη συµπεριληφθεί το 1992, στον «Οδηγό για την ειρήνη» του 
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ B. B. Ghalli, όπου γίνεται ρητά λόγος για παρέµβαση του ΟΗΕ 
όχι µόνο µετά τη λήξη εχθροπραξιών, αλλά και σε διάφορες άλλες περιστάσεις, όπου 
απαιτείται προληπτική ανάπτυξη δυνάµεων, συµπεριλαµβανοµένων και εθνικών κρίσεων. Βλ. 
σχετικά United Nations, Secretary-General. An Agenda for Peace (UN doc. A/47/277-
S/24111), 17 Iουνίου 1992. 
3Βλ. σχετικά Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the 
European Union’s Foreign And Security Policy, Ιούνιος 2016, καθώς και Strategic Concept 
For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation 
«Active Engagement, Modern Defence», Νοέµβριος 2010. 
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βοήθεια όσο και τη θεσµική στήριξη. Φορείς υλοποίησης των παραπάνω 

στόχων καθίστανται τα κράτη, οι διεθνείς οργανισµοί, οι µη κυβερνητικοί 

οργανισµοί (ΜΚΟ), καθώς και οι ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές 

οργανώσεις.  

Tο δυσκολότερο έργο της διεθνούς κοινότητας είναι, όχι η επίτευξη της 

ειρήνης, αλλά η διατήρησή της και κατά συνέπεια, στόχος πρέπει να είναι η 

βιωσιµότητα («sustainability») αυτής. Ως εκ τούτου, και όπως καταδεικνύεται 

από το γενικότερο προσανατολισµό του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η πιο 

σηµαντική εξέλιξη ως προς το ρόλο της διεθνούς κοινότητας στη διαχείριση 

κρίσεων αποτελεί η «παραδοχή της αναγκαστικής, ή επιβεβληµένης, 

σύνδεσης της ασφάλειας µε τον εκδηµοκρατισµό και την ανάπτυξη»4, καθώς η 

τελευταία εντάσσεται και στους Παγκόσµιους Στόχους της Χιλιετίας.  

Ευρωπαϊκή Ένωση και Βορειοατλαντική Συµµαχία, στα πλαίσια της 

«πρόληψης των συγκρούσεων», προτάσσουν την επιδίωξη δηµιουργίας 

«ανθεκτικότητας» («resilience») τόσο των µελών τους όσο και των εταίρων 

τους µέσω της δηµιουργίας ικανοτήτων («partner capacity building») σε 

βασικούς τοµείς λειτουργίας του κράτους, όπως η ασφάλεια και η άµυνα5. 

Επιπλέον, στα πλαίσια «οικοδόµησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», η 

«οικοδόµηση δυνατοτήτων» τρίτων κρατών («capacity building») 

αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο στρατηγικής διεθνών οργανισµών, όπως το 

ΝΑΤΟ και η ΕΕ, διαµορφώνοντας νέες προκλήσεις στον τοµέα των 

«ενοποιηµένων ειρηνευτικών επιχειρήσεων», όπου η πλειοψηφία των 

αποστολών «οικοδόµησης δυνατοτήτων» («capacity building missions») είναι 

µη στρατιωτικού χαρακτήρα, µε έµφαση σε θέµατα πολιτικής και θεσµικής 

ενδυνάµωσης ενός κράτους. 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την παραπάνω καινοφανή 

πρωτοβουλία τoυ «capacity building» που αναπτύσσεται στους κόλπους της 

διεθνούς κοινότητας και την εξετάζει µέσα από ένα ευρύ πρίσµα: «πρόληψη 

                                                           
4Μπέλλου, Φωτεινή. «Η παρουσία της ∆ιεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ–ΕΕ–ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 
Βαλκάνια-Εξελίξεις» στη: διηµερίδα της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου Βαλκάνια: 
Ιστορική Προσέγγιση – ∆ιαµορφωθείσα Κατάσταση-Εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου-01 
∆εκεµβρίου 2011, σελ. 59. 
5NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016. 
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των συγκρούσεων», «οικοδόµηση της ειρήνης», πολιτική και θεσµική 

ανασυγκρότηση του κράτους, αλλά και προάσπιση της ανθρώπινης 

ασφάλειας, αναλύοντας το περιεχόµενο, τους φορείς, τον τρόπο άσκησης, 

τους αποδέκτες, καθώς και τους παράγοντες για την υλοποίησή του. 

Χρησιµοποιώντας τα γνωστικά πεδία επιστηµών όπως η ιστορία, η 

νοµική, η πολιτική επιστήµη, καθώς και οι διεθνείς σχέσεις, η εργασία 

επιχειρεί, στα πλαίσια της διαρκώς εξελισσόµενης και δυναµικής έννοιας της 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων», να αναδείξει τη διάσταση µεταξύ του «warfare» 

και του «peacefare», την αλληλεξάρτηση µεταξύ στρατηγικής και 

πραγµατικότητας, καθώς και τη µοναδικότητα κάθε προ- και µετά- 

συγκρουσιακής αποστολής της διεθνούς κοινότητας.   

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

µια εισαγωγή στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο περιβάλλον ασφαλείας, όπως 

αυτό έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια, προσεγγίζονται οι σύγχρονες 

έννοιες της ειρήνης και της ασφάλειας και καταγράφεται η διαπλοκή 

ανθρώπινης ασφάλειας και ανάπτυξης, στα πλαίσια της «ευθύνης 

προστασίας» της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις «επιβαρηµένες» από 

δυσµενείς συνθήκες κοινωνίες. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι παραδοσιακές 

απειλές και οι νέες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, ορίζονται οι κρίσεις και η 

διαχείρισή τους στα πλαίσια της διευρυµένης έννοιας της ασφάλειας και 

παρατίθεται η σχετική αντίληψη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση («comprehensive approach») έναντι αυτών. Τέλος το κεφάλαιο 

αφού παρουσιάσει το ρόλο της διεθνούς κοινότητας στις φάσεις εξέλιξης µιας 

σύγκρουσης, εστιάζει στην κατανόηση της έννοιας της «οικοδόµησης της 

ειρήνης» ως ένα σύνολο ενεργειών που αφορούν τόσο στην πρόληψη των 

συγκρούσεων όσο και στη «µετα-συγκρουσιακή οικοδόµηση της ειρήνης» 

(«post conflict peace building and preventing relapse to conflict»), 

εντάσσοντας σε αυτήν την έννοια της κρατικής οικοδόµησης («state 

building»). Προχωρά στην κατανόηση των «ενοποιηµένων αποστολών 

οικοδόµησης της ειρήνης» µέσα από την εξελικτική πορεία των ειρηνευτικών 

αποστολών, δίνοντας έµφαση στις αποστολές «οικοδόµησης δυνατοτήτων», 
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ως κύριου συστατικού του τελευταίου σταδίου της «µετα-συγκρουσιακής 

οικοδόµησης». 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, οριοθετούνται και κατηγοριοποιούνται τα 

«εύθραυστα» κράτη και οι κοινωνίες που αναδύονται από ένοπλες 

συγκρούσεις και παρατίθεται µια σύντοµη επισκόπηση των «εύθραυστων» 

κρατών σήµερα, καθώς και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Στη 

συνέχεια, αναλύεται ο νεωτερικός όρος «ανθεκτικότητα» στο λεξιλόγιο της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα στους τοµείς ενισχυµένης συνεργασίας 

ΝΑΤΟ και ΕΕ, στα πλαίσια της παραδοχής της ανάγκης «ενδυνάµωσης των 

εταίρων» τους σε Ανατολή και Νότο. Κατόπιν, εισάγεται η έννοια της 

«κρατικής ενδυνάµωσης» «εύθραυστων» κρατών, βάσει χρήσιµων 

διδαγµάτων της προηγούµενης εµπειρίας των τελευταίων χρόνων («lessons 

learned») στα πλαίσια της συλλογικής προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας 

ως προς την «οικοδόµηση της ειρήνης» και ακολουθεί παράθεση των  

παραγόντων που ευνοούν την ενδοκρατική σύγκρουση και ο τρόπος µε τον 

οποίο οι παράγοντες αυτοί µπορούν να µετρηθούν και να καθοριστούν, ώστε 

να δοθεί προτεραιότητα στις παρεµβάσεις πολιτικής που αποσκοπούν στη 

µείωσή τους, τόσο σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας όσο και σε επίπεδο µιας 

µετα-συγκρουσιακής κυβέρνησης. Τέλος, παρουσιάζονται τα είδη των 

βασικών διεθνών δρώντων στη διαδικασία «ενδυνάµωσης τρίτων κρατών». 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται πολύπλευρη και διεξοδική παρουσίαση της 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων» τρίτων κρατών, ως ενός από τους κύριους 

παράγοντες για την οικοδόµηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Παρατίθενται ο ορισµός, οι κύκλοι δράσης, οι επιθυµητές τελικές καταστάσεις 

και οι επιµέρους αντικειµενικοί σκοποί, καθώς και οι αρχές του «capacity 

building», αναλύοντας το στόχο της «ενδυνάµωσης» µέσα από τις τρείς κύριες 

διαστάσεις της «ευθραυστότητας»: της εδραίωσης της ασφάλειας, της 

αποκατάστασης της νοµιµότητας και της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας 

του κράτους.  

Τα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζουν τον διαρκώς εξελισσόµενο ρόλο 

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως προς τη διεθνή διαχείριση κρίσεων, µε απώτερο 
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στόχο τη «βιώσιµη ειρήνη», σύµφωνα µε τη στρατηγική και τις πολιτικές που 

εφαρµόζουν οι δύο διεθνείς οργανισµοί από την ίδρυσή τους έως σήµερα. 

Συγκεκριµένα, το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την προσαρµογή 

της Στρατηγικής της Βορειο-Ατλαντικής Συµµαχίας µέσω της εξέτασης των 

Στρατηγικών της ∆ογµάτων, καθώς και της ανάµειξής της σε αποστολές 

διατήρησης της ειρήνης (αποστολές «εκτός άρθρου 5») και της σχετικής 

επιχειρησιακής της δράσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις της 

Συµµαχίας µε εντολή «οικοδόµησης δυνατοτήτων» τρίτων κρατών, ιδιαίτερα 

στους τοµείς ασφάλειας και άµυνας, αλλά και οι πρωτοβουλίες της στον τοµέα 

των εταιρικών της σχέσεων που αφορούν στην «ενδυνάµωση εταίρων», 

συµβάλλοντας στην προβολή της σταθερότητας και την ενίσχυση της 

ασφάλειας εκτός του εδάφους του ΝΑΤΟ.  

Το πέµπτο κεφάλαιο, στα πλαίσια των αρχών της εξωτερικής δράσης 

της ΕΕ, αναλύει τις προτεραιότητες της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) µετά την πρόσφατη Παγκόσµια Στρατηγική της 

ΕΕ, καθώς και τις βασικές συνιστώσες, στρατιωτικού και µη στρατιωτικού 

χαρακτήρα, της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ) µε σκοπό 

την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων. Κατόπιν, 

παρουσιάζεται η ευρεία και πολυσχιδής επιχειρησιακή δράση της ΕΕ εκτός 

του ευρωπαϊκού εδάφους αναφορικά µε την «οικοδόµηση δυνατοτήτων» 

τρίτων κρατών, οι πρωτοβουλίες της στα πλαίσια των εταιρικών της σχέσεων, 

καθώς και οι πολιτικές της στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας και 

ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας  το διεθνή ρόλο της Ένωσης ιδιαίτερα ως 

«ήπιας» δύναµης.   

Στα δύο Παραρτήµατα της εργασίας καταγράφονται, αντίστοιχα, οι 

στρατιωτικές και µη στρατιωτικές αποστολές που έχουν πραγµατοποιηθεί ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια των δύο Οργανισµών, ενώ τα 

συµπεράσµατα και οι προτάσεις της εργασίας ακολουθούν στο έκτο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ ΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1 Οι Σύγχρονες Έννοιες της Ειρήνης και της Ασφάλειας 

1.1.1 «Βιώσιµη» Ειρήνη 

Ως όροι, η «ειρήνη» και η «ασφάλεια» είναι πολυσύνθετοι και 

αποκρυσταλλώνουν διαχρονικά τις κοινές προκλήσεις για όλα τα µέλη της 

διεθνούς κοινότητας.  

Ο κανόνας της απαγόρευσης της απειλής και της χρήσης βίας µεταξύ 

των κρατών, καθώς και η υποχρέωση λύσης των διαφορών µε ειρηνικά µέσα 

υπαγορεύονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του Καταστατικού 

Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) εξειδικεύοντας τον 

θεµελιώδη σκοπό των Ηνωµένων Εθνών (ΗΕ), τη διατήρηση, δηλαδή, της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά, τo Συµβούλιο Ασφαλείας 

(ΣΑ) αποτελεί το µόνο όργανο των ΗΕ που νοµιµοποιείται να λάβει 

εξαναγκαστικά µέτρα, ακόµα και επιβάλλοντας στρατιωτική βία, σύµφωνα µε 

το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη χρησιµοποιώντας και εξουσιοδοτώντας και 

άλλους διεθνείς οργανισµούς, όπως το ΝΑΤΟ και την ΕΕ6. 

Αναφορικά µε την ειρήνη, η έννοια της «απειλής», «διατάραξης» 

(Κεφάλαιο VIΙ του Χάρτη ΗΕ) και «διακινδύνευσης» της ειρήνης του (Κεφάλαιο 

VI του Χάρτη ΗΕ), καθώς και ο διαχωρισµός τους είναι αντικειµενικά λεπτός, 

υποκείµενος στην απόλυτη κρίση του ΣΑ. Η πλέον συνήθης αφορµή από το 

1990 και ύστερα για τον προσδιορισµό της «απειλής» για την ειρήνη 

προέρχεται από εµφύλιες συγκρούσεις. Η αιτιολογία της εµπλοκής των ΗΕ ή 

άλλων περιφερειακών οργανισµών, συνήθως, αναφέρεται στην παραβίαση 

                                                           
6Η κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας έχει ανατεθεί σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη των ΗΕ στο ΣΑ του ΟΗΕ. Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 1 
του Χάρτη, δεν αποκλείεται η ύπαρξη τοπικών συµφωνιών ή οργανώσεων για τη διατήρηση 
της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, υπό τον όρο της συµφωνίας τους µε τους σκοπούς και 
τις αρχές των ΗΕ.  
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του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή στη µαζική παραβίαση των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου7.  

H «ευθύνη προστασίας» της διεθνούς κοινότητας απέναντι στους 

πληθυσµούς που αντιµετωπίζουν τη γενοκτονία, τα εγκλήµατα πολέµου, την 

εθνοκάθαρση και τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, αναφέρεται στο 

Καταληκτικό Κείµενο της Συνόδου Κορυφής των ΗΕ του 20058 και αφορά στη 

συνολική πορεία των ΗΕ στον 21ο αιώνα µε ορόσηµα τις οικουµενικές αξίες, 

όπως τα δικαιώµατα του ανθρώπου, τη δηµοκρατία, το σεβασµό στο κράτος 

δικαίου και στην ετερότητα των λαών. Η διεθνής κοινότητα ως φορέας της 

παραπάνω ευθύνης δρα µέσω του ΟΗΕ µε τη χρήση κατάλληλης 

διπλωµατίας, ανθρωπιστικών και άλλων ειρηνικών µέσων µε απώτερο 

επιθυµητό στόχο αυτό της «διαρκούς (βιώσιµης) ειρήνης» («sustainable 

peace»). «Ως τέτοια ορίζεται εκείνη η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 

κατάσταση ενός κράτους ή µιας περιοχής, η οποία πλέον λειτουργεί µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να µην ενθαρρύνει την επιστροφή στην ένοπλη σύγκρουση»9.  

1.1.2 «Ευθύνη Προστασίας» 

Η  «ευθύνη προστασίας» («Responsibility to Protect»-«RtP») 

διακρίνεται στις παρακάτω φάσεις10:  

α. Από την «ευθύνη της πρόληψης» («responsibility to prevent»), 

σύµφωνα µε την οποία η διεθνής κοινότητα παρεµβαίνει, προκειµένου να 

                                                           
7Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Χάρτη ΟΗΕ «καµία διάταξη αυτού του Χάρτη δεν θα 
δίνει στα ΗΕ το δικαίωµα να επεµβαίνουν σε ζητήµατα που ανήκουν ουσιαστικά στην 
εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δεν θα αναγκάζει τα µέλη να υποβάλλουν 
τέτοια θέµατα για ρύθµιση. Η αρχή όµως αυτή δεν πρέπει να εµποδίζει την εφαρµογή των 
εξαναγκαστικών µέτρων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο VII». Ο σεβασµός των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, υποχρέωση «erga 
omnes», συνεπώς δηµιουργείται δικαίωµα σε κάθε κράτος να παρέµβει χωρίς, όµως, τη 
χρήση βίας, µε στόχο την αποτροπή παραβίασής τους. Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος. 
Επιβάλλοντας την ειρήνη. Η νοµιµότητα των στρατιωτικών επεµβάσεων και τα όρια του 
ανθρωπισµού. Εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 239, 366-367.  
8United Nations, General Assembly. A/RES/60/1 2005 World Summit Outcome, 24 
Οκτωβρίου 2005, παράγραφοι 138-139. 
9Μπέλλου, Φωτεινή. «Η παρουσία της ∆ιεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ–ΕΕ–ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 
Βαλκάνια-Εξελίξεις» στη: διηµερίδα της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου Βαλκάνια: 
Ιστορική Προσέγγιση – ∆ιαµορφωθείσα Κατάσταση-Εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου-01 
∆εκεµβρίου 2011, σελ. 61. 
10International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). The Responsibility 
to Protect. International Development Research Centre, 2001, σελ. XI. 



9 

 

 
 

προλαµβάνει και να διαχειρίζεται τις εντάσεις στο εσωτερικό ενός κράτους 

πριν αυτές κλιµακωθούν, επικεντρώνoντας στις γενεσιουργές αιτίες των 

κρίσεων.  

β. Από την  «ευθύνη της αντίδρασης» («responsibility to react»), η 

οποία αφορά στην ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να αντιδράσει όταν 

καθίσταται επιτακτική ανάγκη για ανθρωπιστική προστασία. Εάν ένα κράτος 

είναι ανίκανο ή δεν επιθυµεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ώστε να 

προστατέψει τους πολίτες του, τότε η ευθύνη µεταφέρεται στη διεθνή 

κοινότητα, η οποία νοµιµοποιείται να προβεί σε κυρώσεις, παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και σε άµεση στρατιωτική επέµβαση («direct 

protection»). Αντίστοιχα, το ΣΑ προχώρησε σε έκφραση αποδοχής και 

αναγνώρισης της «ευθύνης προστασίας»11 και εξέδωσε αποφάσεις σε 

περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων12. 

γ. Τέλος, από την  «ευθύνη της ανοικοδόµησης» («responsibility to 

rebuild»), η οποία αφορά στην ευθύνη των εµπλεκόµενων κρατών και της 

διεθνούς κοινότητας να συνεισφέρουν στη µόνιµη διευθέτηση της σύρραξης, 

όπου η «ευθύνη προστασίας» συνεχίζεται µε τη συνδροµή στην 

ανοικοδόµηση του ενδιαφερόµενου κράτους, κυρίως µέσω της ενίσχυσης των 

θεσµών, του κράτους δικαίου, την ανάκαµψης της κατεστραµµένης οικονοµίας 

και της βασικής κρατικής υποδοµής. Η συνδροµή της διεθνούς κοινότητας 

είναι και εδώ τόσο πολιτική όσο και στρατιωτική («indirect protection»).  

Η  «ευθύνη προστασίας» απαρτίζεται από τρεις σηµαντικούς και 

αλληλοεξαρτώµενους πυλώνες («three pillars of the RtP»)13: 

α. Πυλώνας Ι: Αρµοδιότητες προστασίας του κράτους.  

β. Πυλώνας ΙΙ: ∆ιεθνής βοήθεια και «οικοδόµηση ικανοτήτων» 

(«international assistance and capacity-building»). 
                                                           
11Βλ. ΣΑ/ΟΗΕ, Ψήφισµα S/RES/1674 (2006). 
12Βλ. περίπτωση Ακτής Ελεφαντοστού: ΣΑ/ΟΗΕ, Ψήφισµα S/RES/1962 (2010), περίπτωση 
Darfur: ΣΑ/ΟΗΕ, Ψήφισµα S/RES/1706 (2006), περίπτωση Λιβύης: ΣΑ/ΟΗΕ, Ψηφίσµατα 
S/RES/1970 (2011) και S/RES/1973 (2011), περίπτωση Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας: 
ΣΑ/ΟΗΕ, Ψηφίσµατα S/RES/2121 (2013) και S/RES/2149 (2014). 
13United Nations, General Assembly. A/63/677 2009 Implementing the responsibility to 
protect, 12 Iανουαρίου 2009, σελ. 8-9. 



10 

 

 
 

γ. Πυλώνας ΙΙΙ: Έγκαιρη και αποφασιστική απάντηση.  

Oι τρεις πυλώνες της «ευθύνης προστασίας» δεν είναι διαδοχικές, αλλά 

είναι ίσης σπουδαιότητας και θα πρέπει να υλοποιούνται κατά τρόπο που να 

συµβαδίζει πλήρως µε τους σκοπούς, τις αρχές και τις διατάξεις του Χάρτη 

των ΗΕ. Επιπλέον, η «RtP» επιδιώκει την ενίσχυση της κρατικής κυριαρχίας 

και όχι την αποδυνάµωση της, επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη να επιτύχουν 

και όχι µόνο να αντιδράσουν όταν αποτύχουν14 . 

Στα πλαίσια της κοινής παραδοχής της ευθύνης της διεθνούς 

κοινότητας ως «responsibility to prevent» και ως «responsibility to rebuild», 

αναπτύσσονται διεθνείς πρωτοβουλίες ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, 

καθώς και αποστολές «οικοδόµησης της ειρήνης».  

1.1.3 Από την Παραδοσιακή στη ∆ιευρυµένη Ασφάλεια 

Αναφορικά µε την ασφάλεια, η παραδοσιακή της έννοια ταυτίζεται µε 

την ασφάλεια του κράτους (δηµόσια ή εθνική ασφάλεια), µε έµφαση στην 

παραδοσιακή αντίληψη του χώρου και των απειλών κατά της εδαφικής 

ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας. Παραδοσιακά η ασφάλεια στο εσωτερικό 

µιας κοινωνίας γινόταν αντιληπτή ως η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 

εγκλήµατος, η εξασφάλιση της εσωτερικής τάξης από ένα κράτος δικαίου και η 

σταθερότητα του πολιτικού συστήµατος. Οι απειλές της εσωτερικής 

ασφάλειας αντιµετωπίζονταν από αστυνοµικές δυνάµεις ή προσωπικό 

επιβολής του νόµου. Από την άλλη µεριά, οι εξωτερικές απειλές µιας χώρας, 

θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν είτε µε τη διπλωµατία είτε µε τη χρήση 

των στρατιωτικών µέσων του κράτους και ενδεχοµένως των συµµάχων της. 

Αν και η διεθνής ασφάλεια ως έννοια δεν έχει διεθνώς οριοθετηθεί15, οι 

απειλές εναντίον της, µε το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, µετακύλησαν από τα 

περίκλειστα όρια των διακρατικών συγκρούσεων σε πιο σύνθετα  ζητήµατα, 
                                                           
14United Nations, General Assembly-Security Council. A/66/874–S/2012/578 2012 
Responsibility to protect: timely and decisive response, 25 Ιουλίου 2012, σελ. 2. 
15Προσεγγίζοντας την έννοια της διεθνούς ασφάλειας µέσα από τη διάσταση της δηµόσιας ή 
εθνικής ασφάλειας, θα λέγαµε ότι η ασφάλεια διαπιστώνεται αρνητικά εν όψει συγκεκριµένου 
γεγονότος, δηλαδή διαπιστώνεται η διατάραξη, η απειλή ή διακινδύνευση της δηµόσιας τάξης 
και της δηµόσιας ασφάλειας. Μπόση, Μαίρη. Ζητήµατα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1999, σελ. 26. 
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που έχουν απαιτήσει µια σύνθετη αντιµετώπιση. Η παραδοσιακή προσέγγιση 

της ασφάλειας καθίσταται πλέον συχνά αντιπαραγωγική, αν όχι 

αναχρονιστική, καθώς δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις λεγόµενες υπερεθνικές 

«ασύµµετρες απειλές» («asymmetric threats»), δηλαδή απειλές για την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα, των οποίων η προέλευση παραµένει άγνωστη 

καθώς δεν µπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριµένο δρώντα16. Στα πλαίσια 

τυποποίησης των σύγχρονων απειλών τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από την 

ΕΕ, εξέχουσα θέση κατέχουν η διεθνής τροµοκρατία, η διασπορά των όπλων 

µαζικής καταστροφής, ο συνδυασµός «αποτυχηµένων» κρατών και 

οργανωµένου εγκλήµατος, ενώ δίδεται έµφαση στη διαχείριση της 

µετανάστευσης, την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιµατική αλλαγή17.  

Στη σύγχρονη πραγµατικότητα, στην πράξη, εσωτερικές και εξωτερικές 

απειλές έχουν διασυνδεθεί18, γεγονός που απαιτεί ταυτόχρονη εθνική και 

διεθνική συνεργασία. Η διευρυµένη προσέγγιση της έννοιας της ασφάλειας 

προσδίδει κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια του κράτους, αλλά και της κοινωνίας, 

περιλαµβάνοντας µη-στρατιωτικές διαστάσεις της ασφάλειας που καλούνται 

να αντιµετωπίσουν συνεργατικά τα κράτη, στα πλαίσια τόσο διεθνών 

οργανισµών όσο και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων µε τρίτες χώρες. 

1.2   Ανθρώπινη Ασφάλεια και Ανάπτυξη 

                                                           
16ΓΕΕΘΑ/∆ιεύθυνση ∆ιακλαδικού ∆όγµατος. ∆ιακλαδικό ∆όγµα Επιχειρήσεων 
Κυβερνοχώρου. ΤΥΕΣ, 2013, σελ. 8-3. Ο όρος «ασύµµετρη απειλή» καθιερώθηκε µετά τον 
Ψυχρό Πόλεµο για να δηλώσει τη χρήση µη συµβατικών τρόπων και µεθόδων για την 
αντιµετώπιση ενός κατά πολύ υπέρτερου αντιπάλου, η οποία δεν αποσκοπεί να συντρίψει τις 
άµυνες του στόχου της µε περίσσια ισχύος, αλλά να τις υπερκεράσει και να χτυπήσει στα 
αδύνατά του σηµεία.  
17Βλ. σχετικά Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the 
European Union’s Foreign And Security Policy, Ιούνιος 2016, καθώς και Strategic Concept 
For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation 
«Active Engagement, Modern Defence», Νοέµβριος 2010. 
18Σε επίπεδο στρατηγικής της ΕΕ, τα βασικά επίσηµα έγγραφα που καταγράφουν τη σύγκλιση 
της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας είναι το κείµενο Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
Ασφάλειας (ΕΣΑ) του 2003, καθώς και ο µεταγενέστερος εµπλουτισµός του από την Έκθεση 
για την Εφαρµογή της ΕΣΑ το 2008, η οποία διευρύνει περαιτέρω την έννοια της ασφάλειας. 
Επιπλέον, το ∆εκέµβριο του 2005, το Συµβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε τη Στρατηγική για την 
Εξωτερική διάσταση του τοµέα Εσωτερικών Υποθέσεων και ∆ικαιοσύνης και τον Φεβρουάριο 
του 2010, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο η Στρατηγική για την εσωτερική 
ασφάλεια της ΕΕ.  
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Η παγκόσµια ασφάλεια, καθώς αφορά πλέον στην ευηµερία των 

πολιτών, συνδέεται σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό τόσο µε την ανθρώπινη 

ασφάλεια όσο και µε τους όρους ειρήνης, ανάπτυξης και δηµοκρατίας. 

Συγκεκριµένα, η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας ενδύει σηµαντικά 

κείµενα των ΗΕ19, του ΝΑΤΟ20, αλλά και της ΕΕ21. Καθώς, «δεν είναι δυνατόν 

να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και ασφάλεια»22, ενώ χωρίς 

ανάπτυξη και µείωση της φτώχειας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει «βιώσιµη 

ειρήνη», τα κράτη συµφώνησαν σε ένα κοινό ορισµό της έννοιας της 

ανθρώπινης ασφάλειας. Σύµφωνα µε τα ΗΕ, η ανθρώπινη ασφάλεια και η 

προστασία της, ως θεωρία και πράξη υπό στενή έννοια, περιορίζεται στη 

θεµατική των συγκρούσεων και της βίας και αφορά στην «αποδέσµευση από 

το φόβο» («freedom from fear»), η οποία αποτέλεσε τη θεωρητική βάση της 

ανάπτυξης της «ευθύνης προστασίας» και της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας 

γύρω από την έννοια της ανθρωπιστικής επέµβασης23. Από την άλλη, η 

ευρεία έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας, «αποδέσµευση από την ανάγκη» 

(«freedom from want») περιλαµβάνει ευρύτερους όρους ασφάλειας, όπως η 

φτώχεια, η πείνα, οι φυσικές καταστροφές, οι ασθένειες, η ενεργειακή 

ασφάλεια φτάνοντας µέχρι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωµα στην 

ανάπτυξη («freedom to live in dignity»)24.  

                                                           
19Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φόρα το 1990 στην πρώτη ετήσια Έκθεση του 
ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη, όπου η ανθρώπινη ανάπτυξη ορίστηκε ως «µια 
διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διευρύνουν τις επιλογές τους ως 
προς τη διαµόρφωση συνθηκών που θα τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν µακρόχρονη, 
δηµιουργική και αξιοπρεπή διαβίωση, µε ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
υγεία». United Nations Development Programme (UNDP). UN Human Development Report 
1994. Oxford University Press, Νέα Υόρκη, 1994, σελ. 23. 
20

Tελικό κείµενο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Ρίγα στις 29 Νοεµβρίου 2006 (Riga 
summit declaration 2006) παρ. 4. 
21

A Human Security Doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group on 
Europe’s Security Capabilities, Βαρκελώνη, 15 Σεπτεµβρίου 2004, παρ. 2. 
22

European Security Strategy «A secure Europe in a Better World». Bρυξέλλες, 12 
∆εκεµβρίου 2003, σελ. 2. 
23Σχετικά µε τη διαµόρφωση του δικαιώµατος στην ανθρωπιστική  επέµβαση βλ. Τσιτσελίκης, 
Κωνσταντίνος. Επιβάλλοντας την ειρήνη. Η νοµιµότητα των στρατιωτικών επεµβάσεων και τα 
όρια του ανθρωπισµού. Εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 331-335. Αναλυτικότερα βλ. 
Χατζηκωνσταντίνου, Κώστας. Επτά+1 προβλήµατα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2010, σελ. 233-252. 
24United Nations, Human Security Unit (HSU). Strategic Plan for the period 2014 to 2017, 
2014, σελ. 5. 
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Οι παραπάνω αλληλεξαρτώµενες έννοιες, ενισχύοντας η µία την άλλη  

µας οδηγούν στη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» ανάπτυξη που αποτελεί το στόχο 

της Χιλιετίας25. Συγκεκριµένα, ως «βιώσιµη» ή «αειφόρος» ανάπτυξη έχει 

οριστεί η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 

διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 

τους ανάγκες. Απαιτεί συντονισµένες προσπάθειες για την οικοδόµηση ενός 

ανοιχτού, βιώσιµου και ανθεκτικού µέλλοντος για τους ανθρώπους και τον 

πλανήτη και προϋποθέτει για την επίτευξή της εναρµόνιση τριών βασικών 

στοιχείων: οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και προστασία του 

περιβάλλοντος26.  

Η ανωτέρω θεώρηση της ανθρώπινης ασφάλειας, έτσι όπως την 

αντιλαµβάνεται η διεθνής κοινότητα συνοψίζεται στον ακόλουθο αξιακό 

κανόνα: Η ανθρώπινη ασφάλεια παραπέµπει στις απαραίτητες συνθήκες 

ελευθερίας από απειλές που επιτρέπουν τους ανθρώπους να κάνουν 

επιλογές για τη ζωή τους. Η επίτευξη της ανθρώπινης ανάπτυξης 

προϋποθέτει την απουσία απειλών και την ικανοποίηση βασικών υλικών 

αναγκών, οπότε η ανθρώπινη ασφάλεια είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη27. Η οργανική διασύνδεση των δύο εννοιών αποτελεί 

εχέγγυο της  εθνικής ασφάλειας κάθε κράτους, αλλά και επιτοµή της χρηστής 

και δηµοκρατικής διακυβέρνησης του.  

Συµπεραίνει κανείς, όπως θα αναλυθεί και εκτενέστερα στο κεφάλαιο 

της εργασίας που πραγµατεύεται την «οικοδόµηση δυνατοτήτων», ότι η 

ανθρώπινη ασφάλεια αποτελεί σε κάθε περίπτωση το σηµείο αναφοράς του 

«capacity building» και θεάται µέσα από τη διαδικασία ενίσχυσης των 

κρατικών θεσµών, έτσι ώστε να ενδυναµωθεί η δυνατότητα και η υποχρέωσή 

τους να παρέχουν τα κοινά αγαθά της ασφάλειας και της ανάπτυξης προς 

τους πολίτες τους. 

                                                           
25Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκαν σε ισχύ επίσηµα οι 17 «Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης» 
(«Sustainable Development Goals»-«SDG») της Ατζέντας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του 2030. 
Οι «SDG», γνωστοί και ως «Παγκόσµιοι Στόχοι» προορίζονται για δράση στις 
αναπτυσσόµενες χώρες και στοχεύουν να προχωρήσουν περαιτέρω στην εξάλειψη όλων των 
µορφών φτώχειας.http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
26http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
27Alkire, Sabina. «Dimensions of Human Development» στο: World Development Vol. 30, No. 
2, 2002, σελ. 182. 
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1.3 Kρίσεις και ∆ιαχείριση Κρίσεων 

Η έννοια της «κρίσης» («crisis»), στη γενική της εκδοχή, συναρτάται µε 

την εκτροπή από την κανονικότητα που διέπει τα πράγµατα. Ταυτοχρόνως, η 

κρίση σηµαίνει και τη νοητική ενέργεια που οδηγεί σε 

µια απόφαση ή επιλογή28. Παρότι δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός 

ορισµός του τι είναι µία κρίση, θα µπορούσαµε να οριοθετήσουµε τις κρίσεις 

ως απρόβλεπτα γεγονότα που έχουν τη δυναµική να δηµιουργήσουν 

ανεπιθύµητα αποτελέσµατα ή ως ένα προϊόν ενός κινδύνου ή ευκαιρίας που 

πηγάζει από εσωτερικά ή εξωτερικά ζητήµατα που µπορεί να επηρεάσουν σε 

µαζική κλίµακα έναν οργανισµό και τα οποία περιγράφονται ως αποτέλεσµα 

ανθρώπινης παρέµβασης ή ως φυσικές καταστροφές. 

Στα πλαίσια κατηγοριοποίησης ανάλογα µε τη γεωγραφική τους 

κάλυψη, οι κρίσεις διακρίνονται σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή διεθνείς. 

Βεβαίως, στη σύγχρονη εποχή και µε δεδοµένο το εξαιρετικά ευρύ πεδίο (όχι 

αµιγώς στρατιωτικών) κινδύνων ή απειλών που µπορεί να ευθύνονται για τη 

δηµιουργία κρίσης, η συζήτηση της έννοιας της «διαχείρισης κρίσεων» («crisis 

management»), και κυρίως των µεθόδων και εργαλείων ανάπτυξής της, έχει, 

επίσης, διευρυνθεί σηµαντικά, προκειµένου, όπως προαναφέρθηκε, να 

διαχειριστεί, τη διευρυµένη έννοια της ασφάλειας.  

Στη µεταψυχροπολεµική εποχή, κυρίαρχο χαρακτηριστικό του νέου 

διαµορφούµενου διεθνούς περιβάλλοντος είναι το γεγονός ότι οι συγκρούσεις 

δεν πραγµατοποιούνται µόνο κυρίως µεταξύ των κρατών («inter-state 

conflicts»), αλλά κυρίως εντός των κρατών («intra-state conflicts»)29. 

Πράγµατι οι εµφύλιες συγκρούσεις αποτελούν το 95% των ενόπλων 

συρράξεων παγκοσµίως. Σήµερα, η διεθνής κοινότητα απασχολείται ιδιαίτερα 

µε τις κρίσεις που δηµιουργούνται λόγω των εντάσεων, των ανταγωνισµών 

και των συγκρούσεων αντιµαχόµενων πλευρών στο εσωτερικό κρατών, όπως 

                                                           
28Μπαµπινιώτης, Γεώργιος. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας, 1998, 
λήµµα «κρίση».  
29Βλ. χαρακτηριστικό άρθρο Yilmaz, Muzaffer Ercan. «Intra-state conflicts in the post-Cold 
War era» στο: International Journal on World Peace Vol. 24, No. 4, ∆εκέµβριος 2007, σελ. 11-
33 διαθέσιµο στο: https://www.jstor.org/stable/20752800?seq=1#page_scan_tab_contents 
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αυτών στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, οι 

οποίες διακυβεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.  

Ο τρόπος διαχείρισης µιας κρίσης εξαρτάται από τη φύση, την έκταση, 

την κλίµακα και τη σοβαρότητά της. Κάποιες κρίσεις απαιτούν δραστικά 

µέτρα, όπως στρατιωτική δράση, ενώ κάποιες άλλες µπορούν να 

αποτραπούν µε τη διπλωµατία ή άλλα ειρηνικά µέτρα. Ανάλογα µε τη φύση 

της κρίσης σχεδιάζονται και υλοποιούνται αντίστοιχες επιχειρήσεις από τα ΗΕ 

και περιφερειακούς οργανισµούς στο πεδίο της αντιµετώπισης κρίσεων µε 

προληπτικά και κατασταλτικά µέσα30. Πράγµατι, η έννοια της διαχείρισης 

κρίσεων αποτελεί µία πολύ λεπτή πολιτικο-στρατιωτική διαδικασία στο 

πλαίσιο των κρατών διεθνών οργανισµών, καθώς περικλείει την δράση 

πολιτικών, διπλωµατικών και στρατιωτικών στοιχείων.  

Συγκεκριµένα, η πολιτική διαχείρισης κρίσεων της Βορειο-Ατλαντικής 

Συµµαχίας προσαρµόσθηκε από το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ώστε να 

λαµβάνει υπ’ όψιν την ριζικά διαφορετική φύση των κινδύνων που 

αντιµετωπίζει τώρα. Βασίζεται σε τρία αλληλοενισχυόµενα στοιχεία: διάλογος, 

συνεργασία µε άλλες χώρες και διατήρηση της δυνατότητας συλλογικής 

άµυνας του ΝΑΤΟ. Καθένα από τα στοιχεία αυτά στοχεύει στην διασφάλιση, 

ώστε οι κρίσεις που επηρεάζουν την Ευρώ-Ατλαντική ασφάλεια να µπορούν 

να προλαµβάνονται ή να επιλύονται µε ειρηνικά µέσα31.  

Η ΕΕ, στο πλαίσιο προαγωγής της ειρήνης και εγγύησης της 

ασφάλειας των πολιτών και της επικράτειάς της, έχει αναγνωρίσει ότι η 

εσωτερική της ασφάλεια προϋποθέτει την εξωτερική, υπό την έννοια της 

                                                           
30Σηµαντική πρωτοβουλία προώθησης συνεργασίας του ΟΗΕ µε τους περιφερειακούς 
οργανισµούς αποτελεί το «Γραφείο ∆ιασύνδεσης των ΗΕ για την Ειρήνη και την Ασφάλεια» 
(«United Nations Liaison Office for Peace and Security»-«UNLOPS») που ιδρύθηκε το 2011 
στις Βρυξέλλες, ώστε να συνεργάζεται µε ΝΑΤΟ, ΕΕ, αλλά και άλλες περιφερειακές 
οργανώσεις στη  διατήρηση της ειρήνης, στη διαχείριση κρίσεων, σε πολιτικές υποθέσεις, 
στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διαµεσολάβηση. Βλ. σχετικά 
http://www.unbrussels.org/agencies/unlops.html 
31Το Νέο Στρατηγικό ∆όγµα  του ΝΑΤΟ καθορίζει τους τρείς κύριους στόχους της Συµµαχίας 
(«three core tasks») για την δεκαετία 2010-2020: α. «Συνεργατική Ασφάλεια» («Cooperative 
Security»), β. «Συλλογική Άµυνα» («Collective Defense») και γ. «∆ιαχείριση Κρίσεων» 
(«Crisis Management»)] και εδράζεται στην πρόληψη, στη διαχείριση κρίσεων µε στρατιωτικά 
και πολιτικά µέσα, αλλά και σε δράσεις ανοικοδόµησης της ασφάλειας. Strategic Concept For 
the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation «Active 
Engagement, Modern Defence», Νοέµβριος 2010. 
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εδραίωσης της ειρήνης σε γειτονικές και παρακείµενες περιοχές, µε έµφαση 

στην πρόληψη των συγκρούσεων και απαλοιφή των αιτιών της αστάθειας32. 

Η υποστήριξη «ευάλωτων» χωρών σε όλο τον κόσµο στις 

προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν διαρκή ειρήνη, να προωθήσουν την 

πολιτική τους σταθερότητα ή να ανοικοδοµήσουν κοινωνίες και υποδοµές 

µετά από καταστάσεις κρίσης, αποτελεί µία από τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ που υιοθετούν µια 

«ολοκληρωµένη προσέγγιση» («comprehensive approach») έναντι των 

συγκρούσεων και των κρίσεων33. «Ολοκληρωµένη προσέγγιση» σηµαίνει 

ανάληψη δράσης σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, 

αλλά και σε όλα τα στάδια του κύκλου µιας σύγκρουσης/κρίσης χωρίς 

πρόωρη απεµπλοκή34, ώστε να συγκεραστούν οι προσπάθειες «από τη 

κορυφή προς τη βάση» και αντιστρόφως για την ενίσχυση των θεµελίων για 

βιώσιµη κρατική υπόσταση που θα βασίζεται στην τοπική ευθύνη.   

Στα πλαίσια της διαχείρισης κρίσεων, η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» 

κατέχει διττό ρόλο: Αφενός ενδυναµώνει το ενδιαφερόµενο κράτος, 

προκειµένου να εφαρµόσει πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη διαχείριση µιας 

κρίσης35 αφετέρου αποτελεί στοιχείο της διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο 

«στοχευµένης εφαρµογής» («µη κινητικής»-«non kenetic» στόχευσης)36, τόσο 

                                                           
32Η Παγκόσµια Στρατηγική της ΕΕ ορίζει τρεις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες 
αποτελούν το επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της: α. 
Αντιµετώπιση εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων, β. Οικοδόµηση δυνατοτήτων των 
εταίρων της ΕΕ και γ. Προστασία της Ένωσης και των πολιτών της. Shared Vision, Common 
Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security 
Policy, Ιούνιος 2016. 
33Σε επίπεδο συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ βλ. NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit 
in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 8, 26. 
34

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign And Security Policy, Ιούνιος 2016, σελ. 7-8. 
35Μπέλλου, Φωτεινή. «Η παρουσία της ∆ιεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ–ΕΕ–ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 
Βαλκάνια-Εξελίξεις» στη: διηµερίδα της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου Βαλκάνια: 
Ιστορική Προσέγγιση – ∆ιαµορφωθείσα Κατάσταση-Εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου-01 
∆εκεµβρίου 2011, σελ. 63. 
36Η κινητική στόχευση αναφέρεται στην στοχευµένη εφαρµογή στρατιωτικής δύναµης µε βάση 
την απελευθέρωση ή τη συγκέντρωση κινητικής ενέργειας έναντι αντίθετων δυνάµεων ή 
αντικειµένων µε (πρωτίστως) θανατηφόρες επιπτώσεις στον φυσικό τοµέα, ενώ η µη κινητική 
στόχευση περιγράφει την στοχευµένη εφαρµογή (άλλων στρατιωτικών και µη στρατιωτικών 
δυνάµεων) έναντι των παραληπτών για τη δηµιουργία (επιπρόσθετων) µη κινητικών 
επιδράσεων στον µη φυσικό και φυσικό τοµέα. Μη κινητικές δυνατότητες αποτελούν π.χ. οι 
δραστηριότητες πληροφόρησης, οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες συµµετοχής και επηρεασµού 
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στρατιωτικού όσο και µη στρατιωτικού χαρακτήρα, υπογραµµίζοντας τον 

κρίσιµο ρόλο µη κινητικών εποικοδοµητικών επιδράσεων, όπως η 

«ανθεκτικότητα», αλλά και αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, την αξία της «ήπιας 

ισχύος» («soft power»), ως παράγοντα επηρεασµού στο διεθνή στίβο37. 

1.4 «Οικοδόµηση της Ειρήνης» 

1.4.1 Η ∆ράση της ∆ιεθνούς Κοινότητας στις Φάσεις Εξέλιξης 

µιας Κρίσης/Σύγκρουσης 

Στα πλαίσια προαγωγής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και 

σύµφωνα µε την «ευθύνη προστασίας», όπως αναλύθηκε προηγουµένως, οι 

συγκεκριµένες δράσεις και πολιτικές που καλείται να εφαρµόσει η διεθνής 

κοινότητα προσαρµόζονται στα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης («φάσεις 

ζωής») µιας κρίσης/ένοπλης σύγκρουσης, σε συνάρτηση µε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε µιας38. Ανάλογα µε το σκοπό παρέµβασης της διεθνούς 

κοινότητας, σχεδιάζονται και υλοποιούνται και οι αντίστοιχες 

επιχειρήσεις/αποστολές:  

α. Σε µια προ-συγκρουσιακή φάση, κατά την οποία διαφαίνεται 

µέσα από συγκεκριµένες πληροφορίες ή/και ενδείξεις που συνθέτουν µια 

«έγκαιρη προειδοποίηση» («early warning») ότι υπάρχει κίνδυνος έναρξης 

ένοπλης σύγκρουσης, οι δράσεις στοχεύουν στην «Πρόληψη των 

Συγκρούσεων» («Conflict Prevention») και συγκεκριµένα στον εντοπισµό και 

στην καταπολέµηση των γενεσιουργών αιτιών των κρίσεων. Σε αυτό το 

                                                                                                                                                                      
επιπρόσθετων στόχων κοινού µε λιγότερο καταστροφικά αποτελέσµατα 
(συµπεριλαµβανοµένων των εποικοδοµητικών επιπτώσεων). 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-6265-072-5_10 
37Η ισχύς ορίζεται ως η ικανότητα να επηρεάζει κανείς τη συµπεριφορά των άλλων για να 
επιτυγχάνει τα αποτελέσµατα που θέλει. Στον σύγχρονο διαφοροποιηµένο κόσµο 
διακρίνονται τρεις πηγές ισχύος, σύµφωνα µε τον Joseph Nye, -η στρατιωτική, η οικονοµική 
και η ήπια ισχύς-, οι οποίες είναι αλληλοεξαρτώµενες, αν και σε διαφορετικό βαθµό 
διαφοροποιηµένες µεταξύ τους. Η «ήπια ισχύς» συνεπάγεται τη δηµιουργία συνεργασιών µε 
άλλα κράτη ή φορείς και βασίζεται, κυρίως, σε τρεις πηγές: την κουλτούρα της (σε περιοχές 
όπου είναι ελκυστική σε άλλους), τις πολιτικές αξίες της (όταν λειτουργεί σύµφωνα µε αυτές 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό) και την εξωτερική πολιτική της (όταν αναγνωρίζεται ως 
νόµιµη και έχει ηθικό κύρος). Nye, S. Jr. Joseph. Ήπια Ισχύς: Το Μέσο Επιτυχίας στην 
Παγκόσµια Πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 28, 43, 77. 
38Μπέλλου, Φωτεινή. «Η παρουσία της ∆ιεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ–ΕΕ–ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 
Βαλκάνια-Εξελίξεις» στη: διηµερίδα της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου Βαλκάνια: 
Ιστορική Προσέγγιση – ∆ιαµορφωθείσα Κατάσταση-Εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου-01 
∆εκεµβρίου 2011, σελ. 61. 
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επίπεδο, η διεθνής ανάµειξη αφορά καταρχήν σε διπλωµατικού χαρακτήρα 

δράσεις («Προληπτική ∆ιπλωµατία»-«Preventive Diplomacy»), προκειµένου 

να αποφευχθεί η εξέλιξη µιας διαφωνίας ή µιας κατάστασης έντασης µεταξύ 

εµπλεκοµένων µερών στο εσωτερικό ενός κράτους ή µεταξύ κρατών σε 

ένοπλη σύγκρουση39. 

β. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχει ξεσπάσει και εξελίσσεται µια 

ένοπλη σύγκρουση έχουν διαµορφωθεί δυο κατηγοριών µηχανισµοί για την 

αντιµετώπιση και τον τερµατισµό της: η «Εγκαθίδρυση της Ειρήνης» («Peace 

Making») και η «Επιβολή της Ειρήνης» («Peace Enforcement»). Η πρώτη 

περιλαµβάνει δράσεις και σχετικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαµβάνονται 

µετά από την έναρξη µιας σύγκρουσης και στοχεύουν στην καθιέρωση µιας 

εκεχειρίας ή µιας γρήγορης ειρηνικής τακτοποίησης40. Στην δεύτερη 

περίπτωση, η προσπάθεια τερµατισµού της ένοπλης σύγκρουσης επιχειρείται 

µε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και άλλων εξαναγκαστικών µέσων41. 

γ. Η περίπτωση των δράσεων που εντάσσονται στην κατηγορία 

«∆ιατήρησης της Ειρήνης» («Peace Keeping») αφορούν σε ένα ευρύ φάσµα 

µηχανισµών που επιδιώκουν τόσο την εδραίωση µιας κατάστασης «µη 

σύγκρουσης» που µόλις έχει επιτευχθεί όσο και την υποστήριξη εφαρµογής 

συµφωνιών ειρήνης που έχουν εξασφαλιστεί µε περαιτέρω σκοπό τη µείωση 

του κινδύνου επιστροφής στη σύγκρουση42.  

                                                           
39Οι στρατιωτικές δραστηριότητες «Αποτροπής» («Πρόληψης») της σύγκρουσης διεξάγονται 
στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VI του Χάρτη των ΗΕ και αφορούν στην προληπτική ανάπτυξη 
επιχειρησιακών δυνάµεων, οι οποίες θα διαθέτουν επαρκείς αποτρεπτικές δυνατότητες µε 
σκοπό να αποτρέπουν µια σύγκρουση.  
40Παρότι η «Eγκαθίδρυση της Eιρήνης» πραγµατοποιείται µε διπλωµατικά µέσα, είναι δυνατή 
στρατιωτική υποστήριξη είτε εµµέσως είτε άµεσα µε εµπλοκή στρατιωτικών δυνάµεων.  
41Οι σχετικές επιχειρήσεις «Επιβολής της Ειρήνης» είναι καταναγκαστικής φύσης και 
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗΕ, όταν η συγκατάθεση 
οποιουδήποτε από τους βασικούς εµπλεκόµενους στη σύγκρουση είναι αβέβαιη, µε σκοπό να 
διατηρήσουν και να επανεγκαθιδρύσουν την ειρήνη ή να επιβάλουν τους όρους που 
προσδιορίζονται στην εντολή για την επιβολή της ειρήνης. 
42Οι σχετικές επιχειρήσεις «∆ιατήρησης της Ειρήνης» αφορούν στις στρατιωτικού χαρακτήρα 
αποστολές του παρελθόντος που αναλαµβάνονταν στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VIΙ του Χάρτη 
των ΗΕ µε τη συγκατάθεση όλων των σηµαντικότερων εµπλεκοµένων σε µια σύγκρουση µε 
σκοπό να εποπτεύουν και να διευκολύνουν την εφαρµογή µιας συµφωνίας ειρήνης.  
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δ. Η «Οικοδόµηση της Ειρήνης» («Peace Building»)43 «είναι η 

τέταρτη φάση της στρατηγικής των ΗΕ για την επίλυση των συγκρούσεων και 

καθίσταται αναγκαία, εφόσον η προληπτική διπλωµατία αποτυγχάνει να 

επιλύσει τη σύγκρουση, καθώς και µετά τις ειρηνευτικές διαδικασίες 

«Εγκαθίδρυσης της Ειρήνης» («peace making») και «∆ιατήρησης της 

Ειρήνης» («peace keeping»),  αφού καθιερωθεί το πλαίσιο για µια διευθέτηση 

µέσω διαπραγµατεύσεων και πραγµατοποιηθεί µια συµφωνηθείσα 

κατάπαυση του πυρός. Τότε οι δραστηριότητες «Οικοδόµησης της Ειρήνης» 

καλούνται «να προσδιορίσουν και να υποστηρίξουν δοµές που σκοπεύουν να 

ενισχύσουν και να εδραιώσουν την ειρήνη»44.  

1.4.2 Κατανοώντας την Έννοια του «Peace Building» 

Ενώ στην αρχή, η «Οικοδόµηση της Ειρήνης» αφορούσε τη διατήρηση 

της σταθερότητας45, µετά τον Ψυχρό Πόλεµο και την άνοδο νέων, κυρίως 

ενδοκρατικών, πολέµων ταυτίστηκε ως έννοια µε την επιδίωξη µεταµόρφωσης 

των κοινωνιών. Πλέον, η κρατική οικοδόµηση («state building») θεωρείται 

οπωσδήποτε ως ο κεντρικός στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης οικοδόµησης 

της ειρήνης. Στα πλαίσια του στόχου της «βιώσιµης ειρήνης» («sustainable 

peace»), σύµφωνα µε τα ΗΕ, διακρίνονται τρεις κύριες πτυχές του «state 

building»: η οικονοµική, η πολιτική και η κοινωνική. Για την εξυπηρέτηση 

αυτών των στόχων, όλοι οι διεθνείς πρωταγωνιστές –διεθνείς οργανισµοί, 

διεθνή και περιφερειακά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κράτη, δωρητές και µη 

κυβερνητικοί οργανισµοί (ΜΚΟ)- θα πρέπει όλοι να εργάζονται µε 

συντονισµένο τρόπο ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και το συγκριτικό τους 

πλεονέκτηµα46. 

                                                           
43Η «Οικοδόµηση της Ειρήνης» («Peace Building») είναι µια έννοια που απορρέει άµεσα από 
την ατζέντα του 1992 του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ B. B. Ghalli για την ειρήνη. United 
Nations, Secretary-General. An Agenda for Peace (UN doc. A/47/277-S/24111), 17 Ιουνίου 
1992. 
44Doyle, W. Michael-Sambanis, Nicholas. «Building Peace: Challenges and Strategies After 
Civil War». World Bank, 27 ∆εκεµβρίου 1999, σελ. 3. 
45Denskus, Tobias. «Peacebuilding does not build peace» (chapter 23) στο: Deconstructing 
Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 236. 
46Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 4. 
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Η συµπερίληψη πλήθους δραστηριοτήτων, επιπέδων και δρώντων 

κάτω από την «οµπρέλα» της µακροπρόθεσµης «οικοδόµησης της ειρήνης» 

κατέστησε τον ορισµό της τελευταίας ευρύ και ευάλωτο σε παρερµηνείες47. Οι 

προσεγγίσεις που αφορούν σε αυτήν ποικίλλουν ανάλογα µε την περίπτωση 

και τον παράγοντα που αναλαµβάνει δράση. Ενώ κάποιοι χρησιµοποιούν τον 

όρο για να αναφερθούν µόνο σε µετα-συγκρουσιακά πλαίσια, άλλοι 

χρησιµοποιούν τον όρο ευρύτερα για να αναφερθούν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της σύγκρουσης, καθιστώντας την  «οικοδόµηση της ειρήνης» µια προσέγγιση 

ενός συνόλου αλληλένδετων προσπαθειών που υποστηρίζουν την ειρήνη. 

Επιπλέον, στις φάσεις της «πρόληψης των συγκρούσεων» και της «µετα-

συγκρουσιακής οικοδόµησης της ειρήνης», ο όρος «capacity building» 

(«οικοδόµηση ικανοτήτων») έχει καταστεί ένα από τα επαναλαµβανόµενα 

θέµατα της θεσµικής βιβλιογραφίας και της ατζέντας των δηµόσιων 

διοικήσεων, των κυβερνητικών και µη οργανώσεων και των διεθνών 

οργανισµών και αφορά κυρίως στις πολιτικές διαστάσεις µιας αντίστοιχης 

δράσης.  

∆εν υπάρχει, λοιπόν, ένας απλός, σαφής ορισµός για την «οικοδόµηση 

της ειρήνης» που να την ξεχωρίζει από την «πρόληψη των συγκρούσεων, τη 

διατήρηση της ειρήνης, την ειρήνευση και την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή 

βοήθεια». Παρόλο, όµως, που ο ορισµός της «οικοδόµησης της ειρήνης» 

περιλαµβάνει προληπτικές παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αποτροπή 

της έναρξης βίαιων συγκρούσεων, στην πράξη οι περισσότερες ειρηνευτικές 

παρεµβάσεις είναι µετα-συγκρουσιακές. Ωστόσο, πολλοί µελετητές 

υποστηρίζουν ότι θα επικεντρωθεί περισσότερο στο προ-συγκρουσιακό 

οικοδόµηµα ειρήνης στο µέλλον.  

Σήµερα, στη φάση της «µετα-συγκρουσιακής οικοδόµησης της 

Ειρήνης» («post conflict peace building and preventing relapse to conflict») 

εντάσσονται οι διεθνείς δράσεις και οι αντίστοιχες «Επιχειρήσεις Οικοδόµησης 

της Ειρήνης» που αφορούν σε ένα πολύπλοκο σύµπλεγµα στρατιωτικών, 

αστυνοµικών και πολιτικών δράσεων, οι οποίες σε συντονισµένη συνεργασία 

                                                           
47Llamazares, Monica. «Post-War Peacebuilding Reviewed: A Critical Exploration Of Generic 
Approaches to Post-War Reconstruction». University of Bradford, Department of Peace 
Studies. Φεβρουάριος 2005, σελ. 2-3. 
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έχουν τελικό στόχο την ολιστική  αντιµετώπιση των δοµικών αιτιών της 

σύγκρουσης µέσω της ενίσχυσης των κρατικών δυνατοτήτων και δοµών, 

ώστε να εδραιωθεί ένα περιβάλλον «χρηστής διακυβέρνησης» («good 

governance»)48 και να δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό κράτος49. 

Σήµερα οι επιχειρήσεις «∆ιατήρησης της Ειρήνης» είναι αλληλένδετες 

µε τις επιχειρήσεις «Οικοδόµησης της Ειρήνης» και η µία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της άλλης, καθώς οι τελευταίες δεν µπορούν να 

λειτουργήσουν και να υπάρξουν χωρίς την υλοποίηση των πρώτων. 

Αντίστοιχα, οι πρώτες δεν δύναται να ολοκληρωθούν και να αποσυρθούν τα 

στρατεύµατά τους αν δεν έχουν «οικοδοµηθεί» οι υποδοµές εδραίωσης της 

ειρήνης.  

1.4.3 «Ενοποιηµένες Αποστολές Οικοδόµησης της Ειρήνης»  

Κάθε ειρηνευτική επιχείρηση έχει ένα συγκεκριµένο σύνολο 

υποχρεωτικών καθηκόντων, αλλά όλα έχουν κοινούς στόχους: να 

ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο, να δηµιουργήσουν τις συνθήκες και να 

οικοδοµήσουν θεσµούς για «αυτοσυντηρούµενη» ειρήνη50. Oι ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις είναι ποιοτικά διαφορετικές από τις πολεµικές, καθώς 

περιλαµβάνουν πολιτικές σχέσεις πολύ περισσότερο απ’ ότι στρατιωτικές, και 

έχουν περιγραφεί ως «σύγχρονος τρόπος πολέµου» µε «χρήση δυνάµεων, 

όχι βίας»51.  

                                                           
48Αν και η έννοια της «διακυβέρνησης» έχει υποβληθεί σε πολλαπλούς ορισµούς και 
ερµηνείες, σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΗΕ θεωρείται ως «η άσκηση οικονοµικών, πολιτικών 
και διοικητικών αρχών για τη διαχείριση των υποθέσεων µιας χώρας σε όλα τα επίπεδα». 
Brinkerhoff, W. Derick. «Rebuilding Governance in failed states and post-conflict societies: 
core concepts and cross-cutting themes» στο: Public Administration and Development 25, 3–
14 (2005), σελ. 5. 
49Μπέλλου, Φωτεινή. «Η παρουσία της ∆ιεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ–ΕΕ–ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 
Βαλκάνια-Εξελίξεις» στη: διηµερίδα της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου Βαλκάνια: 
Ιστορική Προσέγγιση – ∆ιαµορφωθείσα Κατάσταση-Εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου-01 
∆εκεµβρίου 2011, σελ. 63.  
50Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που ορίζουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ ως µέσο 
για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, οι οποίες είναι αλληλένδετες και 
αλληλοενισχύονται: α. Συναίνεση των µερών, β. Αµεροληψία, γ. Μη χρήση βίας εκτός από την 
αυτοάµυνα και την υπεράσπιση της εντολής. https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-
peacekeeping 
51Στο βιβλίο του «Waging Modern War», ο στρατηγός Wesley Clark, πρώην Ανώτατος 
συµµαχικός διοικητής στην Ευρώπη περιέγραψε τις τακτικές που χρησιµοποίησε η «SFOR» 
το 2004 στη Βοσνία ως «Α modern way of war» by «using forces, not force». Field, C. 
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Οι ρόλοι και οι ευθύνες των ειρηνευτικών δυνάµεων εξελίσσονται, 

καθώς οι ειρηνευτικές εντολές γίνονται πιο πολύπλοκες και πολυδιάστατες52. 

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί από την απλή παρακολούθηση 

των εχθροπραξιών στην προστασία των πολιτών, τον αφοπλισµό των πρώην 

µαχητών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την προώθηση του 

κράτους δικαίου, την υποστήριξη ελεύθερων και δίκαιων εκλογών53. Οι 

επιχειρήσεις «διατήρησης της ειρήνης» διαδραµατίζουν ολοένα και 

σηµαντικότερο ρόλο ως «πρώτοι οικοδόµοι της ειρήνης»54 και µετεξελίσσονται 

σε επιχειρήσεις «διευρυµένης ανοικοδόµησης µιας βιώσιµης ειρήνης». Οι 

τελευταίες αποτελούν πια µέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πολυεθνικών 

επιχειρήσεων ειρήνης, που σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές «επιχειρήσεις 

διατήρησης της ειρήνης» των ΗΕ, διαδραµατίζουν συνήθως άµεσο ρόλο στις 

πολιτικές προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και έχουν συχνά εντολή 

από το ΣΑ να παρέχουν καλές υπηρεσίες ή να προωθούν τον εθνικό πολιτικό 

διάλογο και τη συµφιλίωση55. 

Οι σύγχρονες «πολυδιάστατες/ενοποιηµένες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις» («multidimensional/integrated multinational operations») 

απαιτούν πολυάριθµο µέγεθος στρατιωτικών, αστυνοµικών και πολιτών 

εµπλεκόµενων στην επιχείρηση µε σκοπό την προστασία των πολιτών, τη 

βοήθεια στη διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και καθήκοντα 

προαγωγής και αναδιαµόρφωσης κρατικών θεσµικών δοµών56.  

Σύµφωνα µε το «Τµήµα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ» 

(«United Nations Department of Peacekeeping Operations»-«DPKO»), το 

οποίο είναι επιφορτισµένο µε το σχεδιασµό, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και 

                                                                                                                                                                      
Kimberly-Perito, M. Robert. «Creating a Force for Peace Operations: Ensuring Stability with 
Justice», 2003, σελ. 86. 
52Σχετικά µε τη διάκριση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων βλ. Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άµυνας/Ζ’ Κλάδος/Ζ1 (∆Ι∆∆Ο). ∆ιακλαδικό ∆όγµα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. ∆Ε 3.5. 
ΤΥΕΣ, 2015. 
53https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers 
54United Nations, Department of Peacekeeping Operations (DPKO). United Nations 
Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, Μάρτιος 2008, σελ. 28-29.  
55Ό.π., σελ. 24. 
56Η «ενσωµάτωση» («integration») αποτελεί διαδικασία που ενώνει διάφορες εθνικές µονάδες 
εντός µιας διακλαδικής πολυεθνικής δύναµης υπό κοινή διοίκηση. NATO-EU-UN Informal 
Interorganizational Military Glossary of Abbreviations, Terms and Definitions related to 
Conflict Prevention (CP) and Defence and Related Security Capacity Building (DCB), 13 
Φεβρουαρίου 2015, σελ. 146. 
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την υποστήριξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, στον πυρήνα των 

«πολυδιάστατων ειρηνευτικών επιχειρήσεων» βρίσκεται57:  

α. Η δηµιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος, ενώ 

ταυτόχρονα ενδυναµώνεται η ικανότητα του ίδιου του κράτους να παρέχει 

ασφάλεια µε πλήρη σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στο κράτος 

δικαίου.  

β. Η διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας µε την προαγωγή του 

διαλόγου και την υποστήριξη/δηµιουργία νόµιµων και αποτελεσµατικών 

θεσµών διακυβέρνησης και   

γ. Η πρόβλεψη ενός πλαισίου που να διασφαλίζει πως ο ΟΗΕ και 

οι υπόλοιποι διεθνείς δρώντες προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους µε 

ένα συνεκτικό και συντονισµένο τρόπο. 

Είναι αλήθεια ότι οι πραγµατικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι 

πολύπλοκες, καθώς διακρίνονται για τις δικές τους οργανωτικές δοµές και 

σχέσεις διοίκησης, οι οποίες εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου ως 

συνάρτηση της µοναδικότητας των αποστολών κάθε φορά58. Ζητήµατα, 

επιπλέον, ανακύπτουν στη δράση των πολλαπλών δρώντων, καθώς 

προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους και εντολές που πολλές φορές δεν 

είναι συµπληρωµατικές ή έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Η προσπάθεια 

συντονισµού µεταξύ των ειρηνευτικών δυνάµεων και των πολιτικών 

οργανώσεων, αλλά και µεταξύ των µελών µιας πολυεθνικής αποστολής 

αποτελεί ένα απαιτητικό και πολυπαραγοντικό εγχείρηµα. Με στόχο την 

αποτελεσµατική υλοποίηση του προαναφερόµενου «πλαισίου» συνεργασίας 

και συντονισµού, τον Οκτώβριο του 2010, το «DPKO» εξέδωσε ένα κείµενο 

πολιτικό-στρατιωτικού συντονισµού59», όπου παρέχονται οδηγίες για το 

θεσµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας του προσωπικού των 

                                                           
57United Nations, Department of Peacekeeping Operations (DPKO). United Nations 
Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, Μάρτιος 2008, σελ. 23. 
58Institute for National Strategic Studies, National Defence University. 
Command arrangements for peace operations, σελ. 42. 
59Βλ. United Nations, Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Civil-Military 
Coordination in UN Integrated Peacekeeping Missions» (UN-CIMIC), Οκτώβριος 2010 
διαθέσιµο στο: 
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/DPKO%20UN-CIMIC%20(2010).pdf 
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πολυεθνικών αποστολών υπό τον ΟΗΕ και των λοιπών διεθνών δρώντων στο 

πεδίο των επιχειρήσεων. 

Εύλογα παραδείγµατα «ενοποιηµένων επιχειρήσεων», οι οποίες 

αποτελούν «πρότυπο» για το  πως ο µηχανισµός της ενοποίησης στο πεδίο 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων εφαρµόζεται στην πράξη, είναι η Αποστολή 

των ΗΕ στη Λιβερία («United Nations Mission in Liberia»-«UNMIL») µε 

σκοπό, µεταξύ άλλων, την «ανοικοδόµηση των κρατικών αρχών» σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο60, καθώς και στο Νότιο Σουδάν («United Nations Mission 

in the Republic of South Sudan»-«UNMISS») για την υποστήριξη της εθνικής 

κυβέρνησης, µε ιδιαίτερα καθήκοντα αυτά της εκπαίδευσης υπαλλήλων 

αστυνοµίας και την αλληλεπίδρασή τους µε τις στρατιωτικές δυνάµεις της 

χώρας61.  

Η διάσωση των «εύθραυστων» κρατών, κρατών σε κρίση ή µετά τη 

σύγκρουση, εξαιτίας της υπολειτουργίας των πολιτικών θεσµών, της 

κατάρρευσης της οικονοµίας, των συνεπειών φυσικών καταστροφών, αλλά 

και εσωτερικών διενέξεων, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τοµέα δράσης των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων «νέας γενιάς». ∆εδοµένου ότι η «κρατική 

οικοδόµηση» θεωρείται ο κεντρικός στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης 

ειρήνης, οι µη στρατιωτικές αποστολές σε «πολυδιάστατες επιχειρήσεις» είναι 

το πιο σηµαντικό συστατικό της επιτυχίας της «οικοδόµησης»62. 

Η εξέλιξη των «ειδικών πολιτικών αποστολών» («special political 

missions») τις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζεται από την αύξηση του 

συνολικού αριθµού τους, καθώς και την αύξηση της πολυπλοκότητας των 

εντολών τους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εργασιών «οικοδόµησης της 

                                                           
60Στα πλαίσια επίτευξης της µέγιστης αποτελεσµατικότητας των δράσεων της ειρηνευτικής 
επιχείρησης για την υποστήριξη της µετα-συγκρουσιακής κυβέρνησης στην «οικοδόµηση και 
ενδυνάµωση» των τοπικών δυνατοτήτων για την επίτευξη οικονοµικής, πολιτικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, δηµιουργήθηκαν οι «Οµάδες Υποστήριξης της Χώρας» («Country 
Support Teams»-«CSTs»), ένας µηχανισµός συντονισµού και κοινής δράσης που ενισχύεται 
οικονοµικά µέσω των αναπτυξιακών προγραµµάτων του «UN Development Programme» 
(«UNDP»). http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org 
61Η αποστολή είναι «πλήρως ενοποιηµένη» («fully integrated»), δηλαδή οι αξιωµατικοί-
σύνδεσµοι αποτελούν µια ολοκληρωµένη οµάδα µε τους αστυνοµικούς του ΟΗΕ και τους 
εκπροσώπους άλλων οργάνων του ΟΗΕ. https://unmiss.unmissions.org/ 
62Bigombe, Betty-Colier, Paul-Sambanis, Nicholas. «Policies for Building Post-Conflict 
Peace». World Bank, 20 Μαρτίου 2000, σελ. 14-15. 
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ειρήνης»63. Για να εφαρµοστεί το ευρύ φάσµα εντολών, που σχετίζονται µε 

την αστυνόµευση, το κράτος δικαίου, τη µεταρρύθµιση του τοµέα της 

ασφάλειας, τον αφοπλισµό, την αποστράτευση και την επανένταξη και την 

καταπολέµηση των ναρκών, οι «ειδικές πολιτικές αποστολές» απαιτούν 

εξειδικευµένη εµπειρογνωµοσύνη, η οποία πρέπει συνεχώς να ενδυναµώνεται 

στα πλαίσια της ανάγκης για τη δηµιουργία ισχυρότερων µη στρατιωτικών 

ικανοτήτων για την «οικοδόµηση της διαρκούς ειρήνης», όπως επισηµάνθηκε 

από το Γενικό Γραµµατέα των ΗΕ το 201164.  

Οι µη στρατιωτικές αποστολές  «εκπαίδευσης, συµβουλευτικής και 

υποστήριξης» στους τοµείς ασφάλειας, άµυνας και ενίσχυσης του κράτους 

δικαίου, όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στα κεφάλαια 4 και 5 της 

παρούσης που αφορούν στη στρατηγική και δράση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 

επιτελούν σήµερα από πλευράς διεθνούς κοινότητας το έργο της 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων» ενός κράτους ως το τελικό στάδιο στη «µετα-

συγκρουσιακή οικοδόµηση της ειρήνης».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63United Nations, Peacebuilding Support Office. UN Peacebuilding: an Orientation. 
Σεπτέµβριος 2010, σελ. 8-9. 
64United Nations, General Assembly-Security Council. Civilian capacity in the aftermath of 
conflict A/66/311–S/2011/527, 19 Αυγούστου 2011, σελ. 11-12. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ «ΕΥΘΡΑΥΣΤΩΝ» ΚΡΑΤΩΝ  

2.1 «∆υνατά», «Αδύναµα» και «Αποτυχηµένα» Κράτη 

Το κράτος αποτελεί σήµερα την υπέρτατη εξουσιαστική µορφή 

οργάνωσης που δηµιούργησε ο άνθρωπος και ορίζεται µε βάση τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά: ορισµένη επικράτεια, πληθυσµό, κυβέρνηση και 

αναγνώριση από άλλα κράτη. Τα πρώτα τρία στοιχεία αποτελούν τις 

εµπειρικές αναφορές, ενώ το τέταρτο αποτελεί το νοµικό65.  

Η διεθνής κοινότητα αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από κράτη66, µικρά 

και µεγάλα, που διαφέρουν µεταξύ τους σε εδαφική έκταση, πληθυσµό, αλλά 

κυρίως σε ισχύ, µια κοµβική έννοια στη θεωρία διεθνών σχέσεων, η οποία 

ορίζεται ως «ο κοµβικός καταλύτης που θα επιτρέψει σε ένα κράτος να είναι 

σε θέση να αντιµετωπίσει τις απειλές του συστήµατος, ώστε να έχει αυξηµένες 

πιθανότητες επιβίωσης»67. 

Το επίπεδο ισχύος ενός κράτους προσµετρείται και σε σχέση µε την 

ικανότητα να παρέχει µια σειρά από αγαθά-υπηρεσίες στους πολίτες του. 

Ιδιαίτερα η παροχή ασφάλειας στις διάφορες διαστάσεις της αποτελεί ένα 

αγαθό θεµελιώδους σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία οποιασδήποτε 

κοινωνίας. Με βάση τη δυνατότητα παροχής ασφάλειας, η αναζήτηση του 

τρόπου χαρακτηρισµού και αντιµετώπισης των «προβληµατικών» κρατών, ή 

των κρατών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, έχουν παράσχει το πλαίσιο για 

την εξέλιξη της έννοιας των «ευάλωτων» κρατών («fragile» states), η οποία 

έχει διαδοθεί από τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα, και κυρίως από την 

                                                           
65Από τυπικής πλευράς, το κράτος είναι το µοναδικό πλήρες υποκείµενό που αναγνωρίζει το 
∆ιεθνές ∆ίκαιο, ενώ η κατοχύρωση της κυριαρχίας του αποτελεί υπέρτατη κατάκτηση του 
πολιτισµού στις διεθνείς σχέσεις. Κυρίαρχο κράτος είναι αυτό που αποφασίζει µόνο του χωρίς 
να δεσµεύεται από πιέσεις και χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Το 
κράτος µπορεί να οριστεί ως «η υπέρτατη, κυρίαρχη εξουσία που ασκείται στο σύνολο ενός 
λαού και σε µία εδαφικά καθορισµένη επικράτεια και σύµφωνα µε τους νόµους». 
Κουσκουβέλης, Ι. Ηλίας. Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, σελ. 107-
108, 112-113.  
66Ο αριθµός των κρατών ανά την υφήλιο έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 100 χρόνια Το 
1914 ήταν 55, το 1919 59, το 1950 69, το 1960 90, το 1991 191 και το 2002, µε την 
ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιµόρ, έφτασαν τα 192. Τα ΗΕ έχουν 193 κράτη-µέλη. 
67Λίτσας, Ν. Σπυρίδων. Ιλιάδα και διεθνής πολιτική. Μια θεωρητική προσέγγιση. Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2014, σελ. 85.  
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Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank), από τις αρχές της δεκαετίας του 199068. 

Όπως συµβαίνει και µε άλλες έννοιες, έτσι και η «ευθραυστότητα» («fragility») 

αποτελεί όρο σχετικό (εµπειρικό και όχι κανονιστικό), που προτείνει 

αποκλίσεις από την κυρίαρχη και υποτιθέµενη παγκόσµια (κατά το δυτικό 

πρότυπο) έννοια του κράτους69. 

«Εύρωστα» ή «δυνατά» κράτη («strong» states) θεωρούνται όσα 

ελέγχουν το έδαφος τους και έχουν ισχυρούς δείκτες στην παροχή υψηλών 

επιπέδων ασφάλειας, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής. Ένα «δυνατό» 

κράτος είναι αποτελεσµατικό σε όλες τις βασικές λειτουργίες του. 

Συγκεκριµένα διακρίνεται για70:  

α. Την ύπαρξη ισχυρών και αποτελεσµατικών θεσµών. 

β. Τον έλεγχο και υπεράσπιση του εδάφους του.  

γ. Την ύπαρξη ενός σταθερού, πιστού και συνεκτικού πληθυσµού. 

δ. Την άσκηση κυριαρχίας και νόµιµης εξουσίας στο έδαφός του.  

ε. Τη διάθεση πόρων που εξασφαλίζουν την ευηµερία των πολιτών 

και  

στ. Την απόλαυση της αναγνώρισης και του σεβασµού των άλλων 

κρατών ως αξιόπιστο µέλος της παγκόσµιας κοινότητας.  

Η αλλαγή στην πραγµατικότητες και οι µετατοπίσεις των 

παραδειγµάτων της περιόδου µετά τον Ψυχρό Πόλεµο επέβαλαν την 

επεξεργασία και την επέκταση αυτών των χαρακτηριστικών, ώστε να 

συµπεριλάβουν και τις µεταβλητές της «χρηστής διακυβέρνησης» (κοινωνία 

                                                           
68Σε γενικές γραµµές, η έννοια των «εύθραυστων» κρατών µπορεί να θεωρηθεί ως άθροιση 
των παθολογιών των «προβληµατικών» κρατών που µε την πάροδο των ετών έχουν 
χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπως: ως «αδύναµα» («weak»), «ήπια» («soft»), «υπερ-
αναπτυγµένα» («overdeveloped»), «εκτός νόµου» («illegitimate»), «φτωχά» («poor»), 
«άσχετα» («irrelevant»), «ξεριζωµένα» («de-rooted»), «αδίστακτα» («rogue»), 
«καταρρεύσαντα» («collapsed») και «αποτυχηµένα» («failed»), µε κάθε περιγραφή να 
προσπαθεί να συλλάβει ένα ή κάποια «προβληµατικά» στοιχεία. 
69Osaghae, E. Eghosa. «Fragile states» (chapter 28) in Deconstructing Development 
Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 282. 
70Ό.π. 
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των πολιτών, δηµοκρατία, κράτος δικαίου, λογοδοσία, διαφάνεια, διαχείριση 

συγκρούσεων), οι οποίες συσχετίζονται µε τη δίκαιη και ισότιµη διαχείριση των 

πόρων, τη µείωση της φτώχειας, την οικονοµική µεγέθυνση και την 

ανάπτυξη71. 

Ένα «εύθραυστο» κράτος, αντίθετα, µπορεί να οριστεί ως «ένα κράτος 

σε αναταραχή που του λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του»72. Συγκεκριµένα, τα «εύθραυστα» κράτη 

χαρακτηρίζονται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:73  

α. Αδύναµους, αναποτελεσµατικούς και ασταθείς πολιτικούς 

θεσµούς και κακή διακυβέρνηση.  

β. Αδυναµία άσκησης αποτελεσµατικής δικαιοδοσίας στην 

επικράτειά τους.  

γ. Κρίση νοµιµότητας που προκαλείται από προβληµατική εθνική 

συνοχή, η οποία οδηγεί σε βίαιη αµφισβήτηση της κρατικής εξουσίας, 

πολυετείς προκλήσεις στην εγκυρότητα και τη βιωσιµότητα του κράτους, 

έξοδο των πολιτών µέσω εσωτερικού εκτοπισµού, προσφυγικές ροές, 

αναταραχές, εµφύλιο πόλεµο.  

δ. ∆ιάχυτη διαφθορά, αδύναµοι κρατικοί θεσµοί διαχείρισης και 

επίλυσης συγκρούσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αξιόπιστων δικαστικών 

δοµών. 

ε. Φτώχεια και χαµηλά επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης, µε 

αποτέλεσµα την παθολογία του κράτους προνοίας, συµπεριλαµβανοµένων, 

κυρίως, των υποχρεώσεων προς τους πολίτες, όπως προστασία από 

µεταδοτικές ασθένειες και εγγυήσεις γενικότερα για την ανθρώπινη ασφάλεια. 

στ. Αδυναµία συνεργασίας µε άλλα κράτη και λειτουργίας ως µέλη 

της διεθνούς κοινότητας. 

                                                           
71Ό.π. 
72Ό.π., σελ. 283. 
73Ό.π. 
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Οι φτωχότεροι πληθυσµοί του κόσµου (1,5 δισεκατοµµύριο άνθρωποι 

σήµερα) συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε 

«ευάλωτες»/«εύθραυστες»  και πληγείσες από συγκρούσεις χώρες («fragile 

and conflict-affected states»-«FCAS»)74, οι οποίες, λόγω των 

χαρακτηριστικών τους, συνεχώς αντιµετωπίζουν την απειλή «κατάρρευσης», 

«διάλυσης» ή «αποσύνθεσης», ενώ παραµένουν στη µεγαλύτερη απόσταση 

από την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Η αντιµετώπιση 

της «ευπάθειας, των συγκρούσεων και της βίας» («fragility, conflict, and 

violence»-«FCV») αποτελεί σηµαντική πρόκληση για την ανάπτυξη, µε 

περισσότερο από το 60% των παγκόσµιων «φτωχών» να αναµένεται µέχρι το 

2030 να ζουν σε «εύθραυστα» κράτη, αλλά και κράτη που πλήττονται από 

συγκρούσεις. Η αύξηση στις βίαιες συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια, η 

συνεχιζόµενη κρίση των προσφύγων και κίνδυνοι, όπως η αλλαγή του 

κλίµατος, µπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια µε επιπτώσεις πέρα 

από τα εθνικά σύνορα75. 

Οι «εύθραυστες» χώρες λαµβάνουν τον ειδικότερο χαρακτηρισµό 

«αδύνατες» ή «αποτυχηµένες»: 

«Αδύναµα» κράτη («weak» states) µπορούν να χαρακτηριστούν αυτά 

στα οποία επικρατούν εσωτερικές εθνικές, θρησκευτικές ή και γλωσσικές 

διαµάχες, οι οποίες όµως δεν παίρνουν ακραία βίαια µορφή, µε αποτέλεσµα 

να µην απειλείται σε σηµαντικό βαθµό η ανθρώπινη ασφάλεια και η εδαφική 

ακεραιότητα του κράτους. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη αυτά διακρίνονται για 

τους χαµηλούς δείκτες ανάπτυξης και την αδυναµία να παρέχουν υψηλής 

ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες στους πολίτες τους, ενώ τα επίπεδα της 

διαφθοράς είναι υψηλά και κλιµακωτά. Τα «αδύναµα» κράτη διακρίνονται για 

την ανεπάρκεια του κράτους δικαίου και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς 

συχνά κυβερνώνται από δεσποτικές ηγεσίες, εκλεγµένες ή όχι76. Αρκετά 

κράτη στην Αφρική και την Ασία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.  

                                                           
74The World Bank. «Twenty Fragile States Make Progress on Millennium Development 
Goals», 01 Μαΐου 2013. 
75Τhe World Bank. Annual Report 2017 «End Poverty», σελ. 27. 
76Επιπλέον, εντοπίζεται µια ειδική κατηγορία «αδύναµων» κρατών, όπου ένα αυταρχικό 
καθεστώς κυβερνά µε ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγµή παρέχει ελάχιστα αγαθά στους πολίτες 



30 

 

 
 

Ο όρος «αποτυχηµένο» κράτος («failed» state) είναι νέος και 

χρησιµοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο για ένα κράτος, το οποίο έχει αποτύχει 

σε βασικές λειτουργίες, αρµοδιότητες και ευθύνες της εθνικής του κυριαρχίας.  

Σε γενικές γραµµές, ένα «αποτυχηµένο κράτος» χαρακτηρίζεται από77:  

α. Απουσία νόµου και τάξης, όπου οι κρατικοί θεσµοί χάνουν το 

µονοπώλιο τους όσον αφορά τη νόµιµη χρήση βίας και δεν είναι σε θέση να 

προστατεύσουν τους πολίτες τους ή οι θεσµοί αυτοί χρησιµοποιούνται για την 

καταπίεση και την τροµοκρατία των πολιτών.  

β. Αδύναµη ή αποδιοργανωµένη ικανότητα να παρέχουν βασικές 

δηµόσιες υπηρεσίες, να διασφαλίζουν την ευηµερία των πολιτών ή να 

υποστηρίζουν την κανονική οικονοµική δραστηριότητα. Η ανεπάρκεια αυτή 

χαρακτηρίζεται και από επιδείνωση ή καταστροφή των υποδοµών. 

γ. Έλλειψη γοήτρου και διεθνούς αξιοπιστίας πέρα από τα σύνορά 

του.  

Τα «αποτυχηµένα» κράτη βιώνουν παρατεταµένες εσωτερικές 

συρράξεις, έχουν καταρρεύσει οι θεσµοί, όπως η δικαιοσύνη, µε αποτέλεσµα 

την εξάπλωση της διαφθοράς, την αύξηση της εγκληµατικής βίας, την 

κατάρρευση της οικονοµίας και τον εξαναγκασµό του πληθυσµού σε µη-

ηθεληµένη µετανάστευση. Τα «αποτυχηµένα» κράτη έχουν χαρακτηριστεί ως 

«κοιµώµενος γίγαντας» («sleeping giant»)78 που απαιτεί συντονισµένη 

προσοχή79. 

                                                                                                                                                                      
του, όπως η Νότια Κορέα, η Καµπόντια, η Λευκορωσία, το Ιράκ και, πιθανώς, η Λιβύη. 
Rotberg, I. Robert. «Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators», 
σελ. 4-5. 
77Brinkerhoff, W. Derick. «Rebuilding Governance in failed states and post-conflict societies: 
core concepts and cross-cutting themes» στο: Public Administration and Development 25, 3–
14 (2005), σελ. 4. 
78Ό.π., σελ. 3. 
79Το οικονοµικό έτος 2017, η Παγκόσµια Τράπεζα ενέκρινε επιχειρήσεις ή διευκολύνσεις ως 
απάντηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο 
Αφγανιστάν, στο Τσαντ, στην Αιθιοπία, στη Γουινέα, στην Κένυα, στη Λιβερία, στη Σιέρα 
Λεόνε, στο Νότιο Σουδάν και στη ∆ηµοκρατία της Υεµένης, µε δεσµεύσεις για την πείνα και τις 
κρίσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Συνολικά, η Παγκόσµια Τράπεζα ενέκρινε 
οικονοµική βοήθεια ύψους 42,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων µέσω 383 πράξεων, που 
περιλαµβάνουν δάνεια ύψους 22,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων από την «International Bank 
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Η βασική διαφορά µεταξύ «αποτυχηµένου» και «αδύναµου» κράτους 

είναι ότι στη πρώτη περίπτωση εντοπίζεται απώλεια άσκησης εξουσίας από 

την κεντρική κυβέρνηση επί των εδαφών της και αδιάκοπη βία που απειλεί την 

ανθρώπινη ασφάλεια. ∆εν είναι η απόλυτη ένταση της βίας που χαρακτηρίζει 

ένα αποτυχηµένο κράτος, αλλά µάλλον, ο διαρκής χαρακτήρας αυτής80. 

Τα «αποτυχηµένα» κράτη της δεκαετίας είναι το Αφγανιστάν, η Αγκόλα, 

το Μπουρούντι, το Κονγκό, η Λιβερία, η Σιέρα Λεόνε και το Σουδάν81. 

Η «κατάρρευση» («collapsed state») είναι µια σπάνια και ακραία 

έκδοση µιας «αποτυχηµένης» πολιτείας µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη 

Συρία82 στη Μέση Ανατολή και τη Σοµαλία83 στην Αφρική. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις κρατών που δοκιµάζουν την 

ακρίβεια της διάκρισης µεταξύ «αδυναµίας» και «αποτυχίας», όπως η 

Ινδονησία, η Κολοµβία, η Σρι Λάνκα και η Ζιµπάµπουε, το Νεπάλ  

το Κιργιζιστάν, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα και η Νιγηρία84.  

Ωστόσο, η συνολική παγκόσµια κατάσταση είναι µεταβλητή. Ορισµένες 

χώρες που υπήρξαν «εύθραυστες» στο παρελθόν έχουν γίνει υπεύθυνα και 

ισχυρά µέλη της διεθνούς κοινότητας µε δυναµικές οικονοµίες, ενώ άλλες 

                                                                                                                                                                      
for Reconstruction and Development» («IBRD») και 19,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην 
υποστήριξη από την «International Development Association» («IDA»). Τhe World Bank. 
Annual Report 2017 «End Poverty», σελ. 10. 
80Rotberg, I. Robert. «Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators» 
σελ. 5-9. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το επίπεδο του κυβερνητικού ελέγχου που απαιτείται για να 
αποφευχθεί να χαρακτηριστεί ένα κράτος «αποτυχηµένο» ποικίλει σηµαντικά, ανάλογα µε την 
εκάστοτε αρχή. Επιπρόσθετα η ανακήρυξη ενός κράτους ως «αποτυχηµένου» είναι γενικά 
αµφιλεγόµενη και, όταν γίνεται έγκυρα, δύναται να προκαλέσει σηµαντικές γεωπολιτικές 
συνέπειες. 
81Ό.π. 
82Η Συρία βιώνει ένα σκληρό εµφύλιο πόλεµο από το 2012 έως σήµερα, ο οποίος έχει πλέον 
λάβει περιφερειακό χαρακτήρα µε εµπλεκόµενες µεγάλες δυνάµεις. Για µια σύντοµη ιστορική 
αναδροµή, καθώς και εκτιµήσεις για το κόστος της εµφύλιας σύρραξης στη Συρία βλ. 
http://www.aljazeera.com/topics/country/syria.html 
83Η Σοµαλία αποτελεί την «επιτοµή» για τους µελετητές των «αποτυχηµένων κρατών», καθώς 
από το 1991 ουσιαστικά βρίσκεται χωρίς κεντρική κυβέρνηση, το µακροβιότερο διάστηµα για 
χώρα στην µετα- αποικιακή περίοδο -παρ’ όλες τις προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα και 
τους περιφερειακούς οργανισµούς-, µε αποτέλεσµα την καταστροφή της αγροτικής 
παραγωγής, την έλλειψη πρόσβασης σε τροφή και την όξυνση της φτώχειας. Επιπλέον, οι 
πληµµύρες και οι ξηρασίες, οι δύο κύριες φυσικές καταστροφές που αντιµετωπίζει η χώρα 
µαζί µε τον υπερπληθυσµό, εξωθούν σε αναγκαστική µετακίνηση τον πληθυσµό. Βλ. σχετικά 
http://allafrica.com/somalia/ 
84Rotberg, I.Robert. «Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators», 
σελ. 14. 
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χώρες έχουν πλησιάσει βαθύτερα στη φτώχεια, τις συγκρούσεις και την 

ανασφάλεια85. 

Η κρατική «αστάθεια» επηρεάζει όχι µόνο τους πολίτες του εν λόγω 

κράτους, αλλά επίσης αυτούς στα γειτονικά κράτη και στη διεθνή κοινότητα 

γενικότερα. Στην κυρίαρχη δυτική πολιτική σκέψη, τα «εύθραυστα» κράτη 

παρουσιάζονται ως πρόκληση τόσο αναφορικά µε την ανάπτυξη όσο και την 

ασφάλεια86. 

2.2  «Ανθεκτικότητα» vs «Ευθραυστότητα» 

2.2.1 «Ανθεκτικότητα» στους Τοµείς Ενισχυµένης Συνεργασίας 

ΝΑΤΟ-ΕΕ 

Αναφορικά µε τη δυτική παρουσία σε «εύθραυστες» χώρες, αυτή 

διακρίνεται για τη θεσµική στήριξη των κοινωνιών που βρίσκονται ανατολικά 

έως την κεντρική Ασία και νότια έως την κεντρική Αφρική µε κοινά πεδία 

δράσης του ΟΗΕ, αλλά κυρίως του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς οι δύο 

οργανισµοί µοιράζονται κοινά στρατηγικά συµφέροντα και προκλήσεις.  

Τα αποτελέσµατα πρωτοβουλιών τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ στο 

παρελθόν στους τοµείς «διαχείρισης κρίσεων, ενίσχυσης δυνατοτήτων και 

πολιτικού διαλόγου» («crisis management, capability development and 

political consultations») σε τρίτες χώρες (∆υτικά Βαλκάνια, Μεσόγειος, Μ. 

Ανατολή) είχαν σαν αποτέλεσµα την εµπέδωση της σηµασίας της «πρόληψης 

των συγκρούσεων», δηλαδή της στήριξης δράσεων που στοχεύουν στην 

ενδυνάµωση της διακυβέρνησης των «εύθραυστων» ή µετα-συγκρουσιακών 

κρατών. Η παραπάνω παραδοχή, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη 

εµφάνιση των «ασύµµετρων απειλών», συµπεριλαµβανοµένης της 

τροµοκρατίας, ανέδειξε την έννοια της «ανθεκτικότητας» («resilience»), η 

οποία ορίζεται στις πρόσφατες Στρατηγικές των δύο οργανισµών ως η νέα 

κατευθυντήρια αρχή συνεργασίας τους στους παραπάνω τοµείς.  

                                                           
85Osaghae, E. Eghosa. «Fragile states» (chapter 28) in Deconstructing Development 
Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 283-284. 
86Boege, Volker-Brown M. Anne-Clements Kevin P.  «Hybrid Political Orders, Not Fragile 
States» στο: Peace Review, 21:1, 13-21, 27 Φεβρουαρίου 2009, σελ. 13. 
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Για την ΕΕ «οι σταθεροί και ευηµερούντες γείτονες µπορούν να 

δηµιουργήσουν σταθερότητα, να αυξήσουν το εµπόριο και την αµοιβαία 

ευηµερία, ενώ οι ασταθείς γείτονες µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα 

στον εαυτό τους, καθώς και στην Ένωση, από την τροµοκρατία και το 

οργανωµένο έγκληµα έως τις ροές προσφύγων»87. Σύµφωνα µε τον ορισµό 

της, η «ανθεκτικότητα» έχει σχέση µε την ικανότητα των κρατών και 

κοινωνιών να προβαίνουν σε µεταρρυθµίσεις, αντέχοντας έτσι και 

ανακάµπτοντας από εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις, αρκεί να υπάρχει 

προθυµία εκ µέρους τους88. 

Η Κοινή ∆ήλωση ΝΑΤΟ και ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας 

τον Ιούλιο του 2016 αφορά στην από κοινού υποστήριξη της 

«ανθεκτικότητας» των µελών τους έναντι των «υβριδικών απειλών», καθώς 

και στη δηµιουργία ικανοτήτων των εταίρων σε τοµείς ασφάλειας και άµυνας 

(«defence and security capacity building»)89.  

«Capacity building» και «resilience» συνέχονται πλέον στα κοινά πεδία 

δράσης των δύο οργανισµών σε Ανατολή και Νότο µε πάνω από 40 κοινές 

δράσεις που εγκρίθηκαν  τον ∆εκέµβριο του 2016 στα πλαίσια της στενής 

συνεργασίας τους90, ως σηµαντικά στοιχεία για µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση («comprehensive approach») στη διαχείριση κρίσεων µε 

                                                           
87EU, Institute for Security Studies (ISS). After the EU Global Strategy. Building Resilience, 
σελ. 93-94. 
88

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign And Security Policy, Ιούνιος 2016, σελ. 18. Για την ακρίβεια, οι όροι 
«ανθεκτικότητα» ή «ανθεκτικός» εµφανίζονται πάνω από 30 φορές σε όλο το κείµενο της 
Παγκόσµιας Στρατηγικής της ΕΕ. 
89NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 
37-38; Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την 
εφαρµογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας, 14 
Νοεµβρίου 2016, σελ. 4;Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Κοινή Ανακοίνωση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: Κοινό πλαίσιο για την αντιµετώπιση υβριδικών 
απειλών. Απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 Απριλίου 2016. 
90Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την 
εφαρµογή της κοινής δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, του Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραµµατέα του Οργανισµού Βορειοατλαντικού 
Συµφώνου, 6 ∆εκεµβρίου 2016;Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ελτίο Τύπου. 
«Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ: το Συµβούλιο εγκρίνει συµπεράσµατα για την εφαρµογή της κοινής 
δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Γενικού Γραµµατέα του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου», 6 
∆εκεµβρίου 2016. 
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αντίκτυπο και στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, που απαιτούν την 

αποτελεσµατική εφαρµογή τόσο στρατιωτικών όσο και πολιτικών µέσων91. 

Συγκεκριµένα, η ΕΕ υποστηρίζοντας τη δέσµευσή της απέναντι σε 

«εύθραυστα» κράτη», ιδιαίτερα σε αυτά που πλήττονται από συγκρούσεις, 

επιµένει σε µια µακροπρόθεσµη δέσµευση που δίνει προτεραιότητα στη 

«µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας και στην εδραίωση του κράτους 

δικαίου και των δηµοκρατικών θεσµών92. Η εδραίωση περαιτέρω της ειρήνης 

περιλαµβάνει τη συνέργεια µεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, 

ήτοι την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, προστασίας 

βασικών αγαθών και νόµιµης απασχόλησης. Οι στόχοι αυτοί απεικονίζουν τη 

συγκροτηµένη και συνολική προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά στη 

διαχείριση των κρίσεων, επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισµό της Ένωσης ως 

«ήπιας δύναµης». 

Το ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, εστιάζει στην οικοδόµηση αµυντικών 

ικανοτήτων («defence capacity building») χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Η «προβολή της σταθερότητας» («project stability beyond borders») θα 

αποτελέσει ένα από τα θέµατα της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας τον 

Ιούλιο του 201693, η οποία παρότι δεν άλλαξε το Στρατηγικό ∆όγµα του 

201094, προσοµοιάζει πλέον στα ΗΕ: η Συµµαχία εµφανίζεται ως κοινότητα 

ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας, κοινών αξιών όπως ατοµικές ελευθερίες, 

ανθρώπινα δικαιώµατα, δηµοκρατία και κράτος δικαίου. H έννοιας 

«ανθεκτικότητας», κατά το ΝΑΤΟ, αποτελεί βασικό στοιχείο της συλλογικής 

άµυνας και µεταφράζεται σε «αποτροπή» και «εξασφάλιση» («deterrence» και 

«reassurance») µε επτά προαπαιτούµενα στοιχεία: α. εξασφάλιση συνέχειας 

κυβέρνησης, β. επαρκή ενεργειακά αποθέµατα, γ. αντιµετώπιση 

                                                           
91http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49217.htm 
92https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/peace-and-
security_en 
93NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 1-
2. 
94Στο Στρατηγικό ∆όγµα του 2010 δεν εµφανίζεται η λέξη «ανθεκτικότητα». Για το ΝΑΤΟ, 
συνάγεται πως είναι ένα σηµαντικό εργαλείο που επιτρέπει στους εταίρους της Συµµαχίας να 
βελτιώσουν την αντοχή τους και να εξασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια. NATO Wales 
Summit Declaration, 05 Σεπτεµβρίου 2014, παρ. 40 και 48. Η «ανθεκτικότητα» αναφέρεται 
στο κείµενο συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας τον Ιούλιο του 2016 και 
βάσει αυτού, ίσως χρήζει αναθεώρηση το Στρατηγικό ∆όγµα 2010.  
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µεταναστευτικών ροών, δ. επαρκές φαγητό και νερό, ε. αντιµετώπιση µαζικών 

ατυχηµάτων, στ. επικοινωνίες, ζ. µεταφορές95. 

Σε µια πρόσθετη προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το νόηµα της 

«ανθεκτικότητας», αλλά και οι πολιτικές της συνέπειες, η ΕΕ αναφέρει ότι αυτή 

πρέπει να γίνει κατανοητή ως µια δυναµική διαδικασία που περιλαµβάνει 

διάφορες πολιτικές εµπλέκοντας εξωτερικούς εταίρους και τοπικούς παίκτες 

και η οποία εξελίσσεται µε εργαλείο την «οικοδόµηση δυνατοτήτων», έτσι 

ώστε οι προσπάθειες να προσανατολίζονται προς την «ενίσχυση» της 

«ανθεκτικότητας», προκειµένου να µετριαστεί η «ευθραυστότητα» όπου 

υπάρχει96. Μια δυναµική αντίληψη και πρακτική «ανθεκτικότητας» πρέπει να 

είναι συγκεκριµένη, µε ευαισθησία για το περιβάλλον, και, πάνω από όλα, 

ευέλικτη, δηλαδή, πρέπει να βασίζεται σε µια διεξοδική κατανόηση των 

καταστάσεων και των κινδύνων, ώστε να δηµιουργήσει µια µακροπρόθεσµη 

κινητοποίηση, ξεκινώντας από τα χρηµατοδοτικά µέσα και τα διπλωµατικά 

διαβήµατα. Ως εκ τούτου, «δεν πρέπει να αποτελεί µια νέα πολιτική από µόνη 

της, αλλά µάλλον βοηθά την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να σχεδιάσουν 

καλύτερα πολιτικές και µορφές δράσης που µπορούν να στηρίξουν και να 

διατηρήσουν τις κοινές τους αξίες και συµφέροντα»97.  

2.2.2 «Ανθεκτικότητα» στην Ανατολική Γειτονία 

Σύµφωνα µε το πρόσφατο  κείµενο απολογισµού της Παγκόσµιας 

Στρατηγικής της ΕΕ που αφορά στις ουσιαστικές εργασίες υλοποίησης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί από πλευράς της ΕΕ σε ό,τι αφορά στην επιτακτική 

ανάγκη «οικοδόµησης ανθεκτικότητας» στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και τις 

γύρω περιοχές, οι οποίες τέθηκαν σε κίνηση στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ασφάλειας ένα χρόνο µετά την εξαγγελία της νέας στρατηγικής στα τέλη 

Ιουνίου του 2016, οι ανατολικοί γείτονες της ΕΕ αντιµετωπίζουν πολλές 

εσωτερικές προκλήσεις αναφορικά µε την «ανθεκτικότητα». Ορισµένες χώρες 

είναι εξαιρετικά αδύναµες δηµοκρατίες (π.χ. η Μολδαβία, η Ουκρανία και η 

                                                           
95https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/nato-defence-cyber-
resilience/EN/index.htm 
96EU, Institute for Security Studies (ISS). After the EU Global Strategy. Building Resilience, 
σελ. 5-6. 
97Ό.π. 
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Γεωργία), ενώ άλλες είναι απόλυτα αυταρχικά κράτη. Οι χώρες της 

Ανατολικής Ασίας έχουν περάσει από µια πολυδιάστατη και δύσκολη 

διαδικασία µετάβασης σε οικονοµικό, πολιτικό, διπλωµατικό και θεσµικό 

επίπεδο. Παρά την ποικιλοµορφία µεταξύ των χωρών, µερικές εσωτερικές 

προκλήσεις αφορούν ολόκληρη την ανατολική περιοχή, όπως ο 

εκδηµοκρατισµός, η οικονοµική ανάπτυξη, η ενεργειακή ασφάλεια και η ευρω-

ατλαντική ολοκλήρωση98.  

Η ΕΕ υπήρξε η κινητήρια δύναµη για την προώθηση της περιφερειακής 

συνεργασίας στα ∆υτικά Βαλκάνια και αυτή η εµπειρία θα µπορούσε να 

χρησιµεύσει ως ένα εµπνευσµένο µοντέλο να εφαρµοστεί στην Ανατολική 

Γειτονία. Ο επιτυχηµένος µετασχηµατισµός στην περιοχή εξαρτάται από την 

πολιτική και οικονοµική πρόοδο. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ είναι ο 

σηµαντικότερος µοχλός σηµαντικών οικονοµικών και πολιτικών 

µεταρρυθµίσεων στην περιοχή. Η ένταξη στην ΕΕ µπορεί να φανεί µια 

µακρινή προοπτική, αλλά η στήριξη της ΕΕ για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, 

έργα υποδοµής και χρηστή διακυβέρνηση είναι ζωτικής σηµασίας99.  

Παρ’ όλα αυτά, οι ανατολικοί εταίροι είναι ακόµη πιο «ανθεκτικοί» από 

τους νότιους γείτονες της ΕΕ, καθώς, ακόµη και όταν αντιµετωπίζουν 

σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ανθεκτικότητα, είναι ως επί το 

πλείστον σε θέση να τις διαχειριστούν χωρίς να καταφεύγουν σε εµφύλιους 

πολέµους ή σε βία µεγάλης κλίµακας. 

2.2.3  «Ανθεκτικότητα» στη Νότια Γειτονία 

Η νότια γειτονιά της ΕΕ αντιµετωπίζει διαρθρωτικά παρόµοιες 

προκλήσεις, αν και σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από την ανατολή. Ενώ 

αναφορικά µε όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής 

υπάρχει ανησυχία για τις πιθανότητες σύγκρουσης, τέσσερις χώρες της 

περιοχής αντιµετωπίζουν το ακόµη πιο δύσκολο έργο της «ανάκαµψης» από 

τη σύγκρουση: η Λιβύη, η Συρία, το Ιράκ και η Υεµένη. Στη Λιβύη, τη Συρία και 

την Υεµένη οι συγκρούσεις ξεκίνησαν µε διαδηλώσεις βασισµένες σε 

                                                           
98Ό.π., σελ. 85. 
99Ό.π., σελ. 86-87. 
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κοινωνική δυσαρέσκεια, την οποία τα εν λόγω κράτη δεν είχαν εγκαίρως 

αντιµετωπίσει. Αυτό κατέστη µια κρατική «αποτυχία» που αποδείχθηκε σε 

µεταγενέστερο στάδιο. Κράτη όπως η Αίγυπτος ή η Τυνησία, επί του 

παρόντος, οι οποίες αντιµετωπίζουν σοβαρές κρίσεις ασφαλείας, θα πρέπει 

να είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν, να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν 

τις µελλοντικές κρίσεις100.  

Η πρόβλεψη της «αστάθειας» και η προετοιµασία για αυτήν είναι το 

πρώτο βήµα στην οικοδόµηση «ανθεκτικότητας». Ενώ η ίδια η σύγκρουση 

είναι µια τραυµατική και οδυνηρή εµπειρία, η επιτυχία ανάδυσης από αυτήν 

δεν αποτελεί λιγότερο δύσκολο έργο. Στην πραγµατικότητα, η σύγκρουση 

είναι πολύ πιθανό να ξεσπάσει εκεί που είχε µόλις συµβεί: σχεδόν το ήµισυ 

όλων των χωρών που επιβιώνουν από εσωτερικές συγκρούσεις θα 

επαναλάβουν τις µάχες µέσα σε πέντε χρόνια. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η 

σύγκρουση δηµιουργεί τις τέλειες συνθήκες για περισσότερες συγκρούσεις: 

πεπειραµένους ένοπλους µαχητές, αποδυναµωµένες κρατικές δοµές, 

δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, στη συζήτηση για την 

«ανθεκτικότητα» µετά τις συγκρούσεις, η «ανάκαµψη» είναι εξίσου σηµαντική 

ως πρόληψη101 και αυτήν καλείται να στηρίξει το «capacity building». 

2.3 Κατανοώντας την Έννοια της «Ενδυνάµωσης» 

2.3.1 Χρήσιµα ∆ιδάγµατα Προηγούµενης Εµπειρίας («Lessons 

Learned») 

Η προηγούµενη εµπειρία αναφορικά µε τις συλλογικές προσπάθειες 

της διεθνούς κοινότητας να συµβάλει στον τερµατισµό των πολέµων και στην 

«οικοδόµηση της ειρήνης» δείχνει ότι αυτές υπήρξαν συχνά ανεπαρκείς. Στα 

πλαίσια της παραπάνω ανεπάρκειας εντοπίζονται δύο βασικές ελλείψεις: η 

ανεπαρκής γνώση και κατανόηση των τοπικών και περιφερειακών συνθηκών 

                                                           
100Ό.π., σελ. 93-94. 
101Ό.π., σελ. 43. 
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και η χαµηλή προτεραιότητα των διεθνών παραγόντων στην ανοικοδόµηση 

των εθνικών θεσµών102. 

Η «οικοδόµηση της ειρήνης» αµέσως µετά από έναν εµφύλιο πόλεµο 

θα πρέπει να στοχεύει στην αποκατάσταση της κρατικής κυριαρχίας, στην 

κατάργηση κάθε µεγάλης κλίµακας βίας και στην έναρξη µιας σταδιακής 

διαδικασίας εκδηµοκρατισµού. Οι στρατιωτικές ενέργειες, ωστόσο, δεν έχουν 

την ικανότητα να δηµιουργήσουν το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο για την 

µακροπρόθεσµη «οικοδόµηση της ειρήνης». Επιπλέον, η οικονοµική βοήθεια 

είναι πολύ επωφελής, αλλά η πολιτική και θεσµική βοήθεια είναι πρωταρχικής 

σηµασίας µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Μόλις πρόσφατα η διεθνής κοινότητα 

έδωσε την κατάλληλη έµφαση στο στρατηγικό στόχο της «οικοδόµησης της 

θεσµικής ικανότητας» («building institutional capacity»)103. 

∆εδοµένου ότι η «οικοδόµηση του κράτους» έχει πραγµατικά να κάνει 

µε την αποκατάσταση αποτελεσµατικών κρατών και συστηµάτων 

διακυβέρνησης και όχι µε τη δηµιουργία νέων κρατών, υπάρχουν δύο γενικές 

προσεγγίσεις για την «ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας», στα ευρύτερα 

πλαίσια «οικοδόµησης της ειρήνης». 

Η «οικοδόµηση της ειρήνης» µπορεί αφενός να αναφέρεται στην άµεση 

εργασία που εστιάζει στην αντιµετώπιση των παραγόντων που ευνοούν τις 

συγκρούσεις αφετέρου να αφορά στις προσπάθειες συντονισµού µιας πολυ-

τοµεακής στρατηγικής, συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης 

χρηµατοδότησης και κατάλληλων µηχανισµών επικοινωνίας και συντονισµού 

µεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας, ανάπτυξης, διακυβέρνησης, ασφάλειας, 

δικαιοσύνης και άλλων τοµέων που ενδεχοµένως δεν αντιπροσωπεύουν την 

«οικοδόµηση της ειρήνης» µε τη στενή έννοια .  

Ο όρος «ενδυνάµωση» («empowerment») αποτελεί µια γενική έννοια 

χρήσιµη για την περιγραφή µιας σειράς αλληλένδετων προσπαθειών, στο 

                                                           
102Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 2. 
103Bigombe, Betty-Colier, Paul-Sambanis, Nicholas. «Policies for Building Post-Conflict 
Peace». World Bank, 20 Μαρτίου 2000, σελ. 14-15. 
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πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» τρίτων 

κρατών.  

Αν και η «κρατική οικοδόµηση» στις «εύθραυστες» χώρες θα είναι 

πάντα µια πολύπλοκη και κάπως µοναδική εµπειρία, σαφείς, συνεκτικές και 

διαφανείς πολιτικές µπορούν να αντλήσουν από τα διδάγµατα από το 

παρελθόν («lessons learned»), ώστε να βοηθήσουν στην καθιέρωση 

προτεραιοτήτων και να καθοδηγήσουν το συντονισµό και την ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων σε περιόδους χάους και σύγχυσης. Την ίδια στιγµή, 

πρέπει να εφαρµοστούν λαµβάνοντας υπόψη τις µοναδικές συνθήκες που 

διαµορφώνονται από διαφορετικές πολιτιστικές, πολιτικές και τις οικονοµικές 

συνθήκες σε κάθε χώρα που απαιτεί ανασυγκρότηση, γεγονός που πιθανόν 

να απαιτήσει ασυνήθιστους βαθµούς καινοτοµίας και αυτοσχεδιασµού. 

Η παραπάνω πρακτική απαιτεί έµπειρους αναλυτές που µπορούν να 

αναλογιστούν τις συνέπειες πριν ληφθούν λανθασµένες αποφάσεις. Ακόµη 

και ισχυροί κριτικοί των παρεµβάσεων «οικοδόµησης κράτους» επισηµαίνουν 

ότι θα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας αν οι κυβερνήσεις και οι 

διεθνείς οργανισµοί ανέπτυσσαν µια πιο σταδιακή και ελεγχόµενη διαδικασία 

εκδηµοκρατισµού µετά τη σύγκρουση, εάν υποστήριζαν τα εκλογικά 

συστήµατα που ανταµείβουν τη συγκράτηση παρά τον εξτρεµισµό, και εάν 

επέκτειναν τη διάρκεια της δέσµευσής τους για τη «διατήρηση της ειρήνης» 

για τουλάχιστον µια δεκαετία. «Ανοικοδόµηση» και «αποκατάσταση της 

διακυβέρνησης» µπορούν να εφαρµόσουν τα διδάγµατα του παρελθόντος µε 

ευελιξία, δηµιουργικότητα και ευαισθησία σε τοπικές συνθήκες104. 

Οι µέχρι σήµερα ανεπαρκείς πολιτικές τόσο της διεθνούς κοινότητας 

όσο και των µετα-συγκρουσιακών κυβερνήσεων στην «οικοδόµηση 

δυνατοτήτων» υπήρξαν εµφανείς. Μια κριτική, η οποία βασίζεται στην 

παγκόσµια εµπειρία, δείχνει ότι η ευρεία χρήση του όρου αποτελεί µια συνεχή 

αποτυχία των κυβερνήσεων να συµµετάσχουν σωστά στην ανάπτυξη «από τη 

βάση προς την κορυφή», βασίζεται σε ένα µοντέλο «ελλείµµατος» που 

                                                           
104Rondinelli A. Dennis-Montgomery, D. John. «Regime Change And Nation Building: Can 
Donors Restore Governance In Post-Conflict States?» στο: Public Administration and 
Development 25, 15–23 (2005), σελ. 21-22. 
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αδυνατεί να ασχοληθεί σωστά µε τις τοπικές δεξιότητες και γνώσεις105, αλλά 

και τις τοπικές ανάγκες και συµφέροντα, ώστε να συµβάλλει στην κάλυψη των 

διαρθρωτικών αιτιών της φτώχειας και της ανισότητας.  

Η προηγούµενη γνώση στη «µετα-συγκρουσιακή οικοδόµηση» δείχνει 

ότι ο τοµέας χρειάζεται µια δυνατή συνεκτική θεωρία106 µε βραχυπρόθεσµες 

και µακροπρόθεσµες προοπτικές, προσανατολισµένη σε συγκεκριµένες 

ανάγκες («demand driven») κάθε φορά107. To «capacity building» χρειάζεται 

καλύτερες πολιτικές, ενώ ορισµένες πολιτικές που φαίνεται ότι έχουν πολλές 

δυνατότητες δεν έχουν ακόµη δοκιµαστεί.  

2.3.2 Παράγοντες και Μέτρηση Κινδύνων που Οδηγούν στη 

Σύγκρουση 

Είναι αλήθεια πως το φαινόµενο της κρατικής «αποτυχίας» δεν έχει 

επαρκώς µελετηθεί και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι γιατί και πώς 

τα κράτη ολισθαίνουν από την «αδυναµία» προς την «αποτυχία» ή όχι. 

Προβάλλεται το επιχείρηµα ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τόσο οι 

εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί παράγοντες της «ευθραυστότητας», εάν οι 

χώρες αυτές πρόκειται να πάρουν το είδος της βοήθειας και της ενδυνάµωσης 

που πραγµατικά αξίζουν, στο όνοµα της παγκόσµιας ειρήνης, της ευηµερίας 

και της ασφάλειας, αλλά και των φτωχών πολιτών των «ευάλωτων» 

κρατών108. 

Ο εµφύλιος πόλεµος είναι προφανώς µια τραγική εµπειρία. ∆υστυχώς, 

οι περισσότερες κοινωνίες που βιώνουν τον εµφύλιο πόλεµο, στη συνέχεια, 

στην προσπάθεια για την αποκατάσταση της ειρήνης, όπως προαναφέρθηκε, 

µετακυλύουν σε περαιτέρω συγκρούσεις109.  

                                                           
105Craig, Gary. «Community capacity-building: Something old, something new?», 01 
Αυγούστου 2007. 
106Barakat, Sultan-Zyck, A. Steven. «The evolution of post-conflict recovery» στο: Third World 
Quarterly, 30:6, 23 Ιουλίου 2009, σελ. 1079-1080. 
107The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, The International Security 
Sector Advisory Team. «Building Sustainable Capacity». http://www.dcaf.ch/ 
108Osaghae, E. Eghosa. «Fragile states» (chapter 28) in Deconstructing Development 
Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 288-289. 
109Οι κοινωνίες αυτές έχουν συνήθως υψηλό κίνδυνο ανανέωσης των συγκρούσεων κατά την 
πρώτη δεκαετία µετά τη λήξη της σύγκρουσης. Σε παγκόσµιο επίπεδο, µετά τα πρώτα δέκα 



41 

 

 
 

Είναι δυνατόν τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και µια µετα-

συγκρουσιακή κυβέρνηση να εντοπίζουν τη δοµή των κινδύνων που ευνοούν 

τη σύγκρουση και έτσι να καθορίζουν τις προτεραιότητες για τη µείωση της 

πιθανότητας προσφυγής ή επιστροφής σε αυτήν µέσω της υιοθέτησης µιας 

σειράς κατάλληλων πολιτικών110. 

Η δοµή των κινδύνων αναµένεται να διαφέρει µαζικά µεταξύ των 

κοινωνιών µετά από συγκρούσεις, έτσι ώστε η πολιτική πρέπει να είναι 

συγκεκριµένη για κάθε χώρα. Οι κίνδυνοι αυτοί είτε προϋπάρχουν της 

σύγκρουσης, είτε χειροτερεύουν λόγω αυτής111.   

Η ιεράρχηση µεταξύ των πιθανών πεδίων παρέµβασης πρέπει να 

διαφέρει ανάµεσα  στις χώρες, ανάλογα µε το ποιοι από τους παράγοντες 

κινδύνου είναι ιδιαίτερα υψηλοί κατά το τέλος της σύγκρουσης. Αυτό θα είναι 

ένας συνδυασµός της «κληρονοµιάς» από την εποχή πριν από τη σύγκρουση 

και τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης112: 

α. Kίνδυνοι που «κληρονοµούνται», όπως έλλειψη ουσιαστικού 

ελέγχου φυσικών πόρων113, έλλειψη οικονοµικών ευκαιριών που σχετίζεται µε 

χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα (ΚΚΕ), όπως και πρόσβαση στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, την οικονοµική και πληθυσµιακή ανάπτυξη, καθώς 

και εκµετάλλευση µειονοτικών στοιχείων από τον κυρίαρχο εθνικό 

πληθυσµό114.  

                                                                                                                                                                      
χρόνια από το τέλος του πολέµου, το 31% των περιπτώσεων εµφυλίου πολέµου 
επαναλήφθηκε. Bigombe, Betty-Colier, Paul-Sambanis, Nicholas. «Policies for Building Post-
Conflict Peace». World Bank, 20 Μαρτίου 2000, σελ. 1, 6. 
110Ό.π., σελ. 7. 
111Ό.π., σελ. 26. 
112Ό.π., σελ. 5. 
113Π.χ. η πρόσβαση σε αγορά διαµαντιών από επαναστάτες στην Αφρική αντιµετωπίζεται είτε 
µε θέσπιση δικαιωµάτων των επαναστατών στην πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να 
πολεµήσουν, όπως στη Σιέρα Λεόνε, είτε µε αντικίνητρα για πρόσβαση, όπως αυξάνοντας το 
κόστος αγοράς και ελαττώνοντας την τιµή της µεταπώλησης ή µειώνοντας θέληση του λαού 
να υποστηρίζει επαναστάτες σε αυτή τη δράση. Ό.π., σελ. 7. 
114Ό.π., σελ. 8.  
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β. Kίνδυνοι που προκαλούνται από τη σύγκρουση, όπως η 

διασπορά του τοπικού πληθυσµού115. 

Είναι αλήθεια πως στην αντιµετώπιση των παραπάνω κινδύνων, 

εµπίπτουν πολιτικές ανάπτυξης που σχετίζονται και µε άλλους λόγους πέραν 

της µετα-συγκρουσιακής ανοικοδόµησης. Αν και η διπλωµατική προσοχή και 

τα µεγάλα ποσά βοήθειας από τους χορηγούς είναι απαραίτητα σε πολλές 

περιπτώσεις, η εµπειρία δείχνει ότι οποιαδήποτε κρατική παρέµβαση γίνεται 

µόνο µέσω των εθνικών δοµών.  

Για να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα, 

απαιτούνται βιώσιµοι και υπεύθυνοι κρατικοί θεσµοί ικανοί να παρέχουν 

υπηρεσίες, να «οικοδοµήσουν» το κράτος δικαίου και την οικονοµική 

ανάπτυξη116. Η «οικοδόµηση» µιας νέας κυβέρνησης, πρέπει να ευνοεί το 

συµφέρον των αντιµαχόµενων πλευρών και ως εκ τούτου, η βασική 

πρόκληση συνίσταται στην «οικοδόµηση» αξιόπιστων θεσµών διακυβέρνησης 

«χωρίς αποκλεισµούς»117. Στα πλαίσια αυτά, δύο πολιτικές τις οποίες µπορεί 

να αναπτύξει µια µετα-συγκρουσιακή κυβέρνηση αφορούν στην αποκέντρωση 

και στη συνύπαρξη των παραδοσιακών αρχών.  

Οι παραδοσιακές κοινωνικές δοµές (φυλές, θρησκευτικές αδελφότητες, 

κοινότητες χωριών) και οι παραδοσιακές αρχές (αρχηγοί των φυλών και 

θρησκευτικοί ηγέτες) καθορίζουν την καθηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα 

µεγάλων µερών του πληθυσµού στα λεγόµενα «εύθραυστα» κράτη ακόµα και 

σήµερα, ιδιαίτερα σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιφέρειες118. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα των εν λόγω «θεσµικών οργάνων της 

κοινωνίας των πολιτών» (ή αλλιώς, των αποκαλούµενων «υβριδικών 
                                                           
115Τόσο εµπειρικά όσο και αναλυτικά χώρες µε µεγάλες διασπορές µετά από συγκρούσεις 
είναι πιθανό να έχουν σηµαντικά υψηλότερο κίνδυνο για επόµενη σύγκρουση. Τόσο οι 
κυβερνήσεις στις χώρες µετά τη σύγκρουση όσο και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 
αναπτύξουν στρατηγικές για τη µείωση των ζηµιών που προκαλούν οι διασπορές σε 
κοινωνίες µετά από συγκρούσεις που θα µπορούσαν να επικεντρωθούν στη συνύπαρξη, την 
πειθώ και τις κυρώσεις. Ό.π., σελ. 9-10. 
116Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government, Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 5. 
117Bigombe, Betty-Colier, Paul-Sambanis, Nicholas. «Policies for Building Post-Conflict 
Peace». World Bank, 20 Μαρτίου 2000, σελ. 20-21. 
118Boege, Volker-Brown M. Anne-Clements Kevin P.  «Hybrid Political Orders, Not Fragile 
States» στο: Peace Review, 21:1, 13-21, 27 Φεβρουαρίου 2009, σελ. 14-15. 
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πολιτικών δοµών») και συνυπολογίζοντας τα µαζί µε τα επίσηµα κρατικά 

όργανα στην «κρατική οικοδόµηση», ενδυναµώνεται η αίσθηση της τοπικής 

ευθύνης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µιας χώρας στο στάδιο της 

«µετα-συγκρουσιακής οικοδόµησης της ειρήνης»119. 

2.3.3 Eίδη ∆ρώντων 

Μία πληθώρα διεθνών δρώντων πραγµατοποιούν τις δραστηριότητές 

τους για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση ενός κράτους και να βελτιώσουν 

τη δυσµενή κατάστασή του στα ευρύτερα πλαίσια της «οικοδόµησης της 

ειρήνης». Οι παραπάνω δρώντες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν, όπως 

παρακάτω120: 

α. ∆ιεθνείς Οργανισµοί (International Organizations-IO’s), όπως 

ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ (Organization for Security and Co-operation in Europe-

OSCE), η ΕΕ121, το ΝΑΤΟ και ο «∆ιεθνής Οργανισµός για τους Πρόσφυγες» 

(«International Organization for Migration»-«IOM»). Tα ΗΕ, συγκεκριµένα, 

συµµετέχουν σε πολλές πτυχές του «peace building» µέσω µιας ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής που θεσµοθετήθηκε εντός του Οργανισµού το 2005122, καθώς 

και µιας πλειάδας δευτερογενών Οργανισµών123 και άλλων παραρτηµάτων124 

που ανήκουν σε αυτόν. 

β. Κυβερνητικοί Οργανισµοί χωρών όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωµένο 

Βασίλειο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες125. 

                                                           
119Ό.π., σελ.19. 
120ΓΕΕΘΑ/∆ιεύθυνση ∆ιακλαδικού ∆όγµατος. ∆ιακλαδικό ∆όγµα Πολιτικοστρατιωτικής 
Συνεργασίας. ∆Ε 9. ΤΥΕΣ, 2013, σελ. 5-1 – 5-2. 
121Βλ. «European Commission Conflict Prevention and Peace building 2001-2010», 
«European Centre for Development Policy Management», « European External Action 
Service».  
122Βλ. σχετικά «UN Peacebuilding Commission» («PBC»), «UN Peacebuilding 
Fund» («PBF») και «UN Peacebuilding Support Office» («PBSO»). 
123Bλ. «Γραφείο των ΗΕ για τον Συντονισµό επί Ανθρωπιστικών Θεµάτων» («The United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs»-«UNOCHA»), η «Ανωτέρα 
Επιτροπή των ΗΕ για τους Πρόσφυγες» («United Nations High Commission for Refugees»-
«UNHCR»), η «United Nations Children Fund» («UNICEF») και το «Παγκόσµιο Πρόγραµµα 
Τροφίµων» («World Food Programme»-«WFP»).  
124Βλ. «Peacebuilding Portal», «UN Department of Political Affairs» και «UN Development 
Programme». 
125Βλ. Ενδεικτικά Γαλλία («French Ministry of Defence», «French Ministry of Foreign and 
European Affairs», «French Development Agency»), Γερµανία («German Federal Foreign 
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γ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) (Non–Governmental 

Organizations-NGO’s), οι οποίες είναι εθελοντικοί, πολιτικά ουδέτεροι 

οργανισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορα πεδία αρµοδιοτήτων της «οικοδόµησης»: ανθρωπιστική βοήθεια, 

υγειονοµική περίθαλψη, ενίσχυση θεσµικών δυνατοτήτων, εκπαίδευση, 

επιστήµες, τέχνες και χρηµατοδότηση προγραµµάτων126.  

δ. Η «∆ιεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού» («International 

Committee of the Red Cross»-«ICRC»). Ο «Ερυθρός Σταυρός», αν και 

διεθνής οργανισµός, είναι ανεξάρτητος, ουδέτερος και αµερόληπτος 

οργανισµός, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ανθρωπιστικών 

αποστολών, µε σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε πόλεµο και σε 

εσωτερικές συγκρούσεις. Έχει ξεχωριστή οργάνωση, δοµή και λειτουργία που 

προβλέπεται από τη Σύµβαση της Γενεύης του 1949, την οποία έχουν 

υπογράψει όλα τα κράτη του κόσµου.  

ε. «Οργανισµοί Παροχής ∆ωρεάν Βοήθειας» («Donor 

Organizations»), στους οποίους συµπεριλαµβάνονται εθνικοί και διεθνείς 

δωρητές, όπως ο «Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης» 

(«Organization for Economic Co-operation and Development»-«OECD»), το 

«Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ» («European Community 

Humanitarian Aid Office»-«ECHO»), το «∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» («Τhe 

International Monetary Fund»-«IMF») και η «Παγκόσµια Τράπεζα» («World 

Bank»). Οι ανωτέρω οργανισµοί έχουν το µεγαλύτερο έλεγχο στη 

                                                                                                                                                                      
Office», «German Federal Ministry of Defence», «German Federal Ministry of Economic 
Cooperation and Development»), Ελβετία («Federal Department of Foreign Affairs»-
«FDFA»), Ηνωµένο Βασίλειο («UK Foreign and Commonwealth Office», «UK Ministry of 
Defence», «UK Department for International Development»), ΗΠΑ («United States 
Department of State», «United States Department of Defense», «United States Agency for 
International Development»). 
126Ο αριθµός των ΜΚΟ προσεγγίζει τις 40.000 παγκοσµίως, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόµενο 
κόσµο και βοηθούν περίπου 250.000.000 άτοµα κάθε χρόνο. (Βλ. ενδεικτικά «Alliance for 
Peacebuilding», «Berghof Foundation», «Catholic Relief Services», «Conscience», «Taxes 
for Peace not War», «Conciliation Resources», «Crisis Management Initiative», «IIDA 
Women's Development Organisation  Initiatives of Change», «International Alert», 
«International Crisis Group», «Interpeace», «Jewish-Palestinian Living Room Dialogue 
Group», «Peace Direct»,  «Saferworld»). Η χρηµατοδότηση των ΜΚΟ γίνεται από εθνικές 
πηγές (κρατική χρηµατοδότηση), από διεθνείς οργανισµούς, καθώς και από ιδιωτικές πηγές 
(δωρεές ιδιωτών, θρησκευτικών και άλλων οργανώσεων, πωλήσεις αναµνηστικών και δώρων 
κτλ). 
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χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στο µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό σχεδιασµό.  

στ. «Υπηρεσίες Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 

Εκδηµοκρατισµού» («Human Rights and Democratization Agencies»). Οι 

κύριες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται για αυτό το σκοπό, είναι η «Υπάτη 

Αρµοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» («Τhe UN High 

Commissioner for Human Rights») και το «Γραφείο των ∆ηµοκρατικών 

Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» του ΟΑΣΕ («Office for Democratic 

Institutions and Human Right of the OSCE»). Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως 

έργο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε περιοχές όπου αυτά 

παραβιάζονται, καθώς επίσης προσπαθούν να εµπνεύσουν δηµοκρατικές 

αρχές και νόµους σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα. Επιπλέον, παρακολουθούν 

τη δηµοκρατική διεξαγωγή των εκλογών και συνεργάζονται για τη δηµιουργία 

υπηρεσιών που να λειτουργούν µε δηµοκρατικές αρχές.  

ζ. «Συνεργαζόµενοι Παράγοντες» («Corporate Sectors») που 

εµπλέκονται στην παροχή έργου από πολυεθνικές επιχειρήσεις (όπως 

εγχώριες επιχειρήσεις και ιδιωτικές εταιρείες), η οποία αφορά στα έργα 

ανακατασκευής που γίνονται µετά το τέλος των επιχειρήσεων και 

συνεισφέρουν µε δραστηριότητες για ανακούφιση του πληθυσµού, καθώς και 

µε δραστηριότητες µακροπρόθεσµης ανάπτυξης.  

η. «Υπηρεσίες για την Πολιτική Ανάπτυξη» («Civilian 

Development Agencies»), δηλαδή Πολιτικοί Οργανισµοί που 

δραστηριοποιούνται περισσότερο στην ανακατασκευή της περιοχής, παρά 

στην ανακούφιση του πληθυσµού, µε αποστολή την παροχή τεχνικών συµ-

βουλών στα αναπτυσσόµενα κράτη.  

θ. Ακαδηµαϊκά Ινστιτούτα και Ινστιτούτα Έρευνας, τα οποία 

προάγουν την «οικοδόµηση της ειρήνης» µέσω της έρευνας, της ανάλυσης, 

της διδασκαλίας και της θεωρητικής εκπαίδευσης, όπως το «United States 

Institute of Peace». 
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Οι πολλαπλοί δρώντες στην ειρηνευτική διαδικασία απαιτούν 

συντονισµό και συµφωνίες για το συγχρονισµό τους τόσο κατά τη σχεδίαση 

όσο και κατά την εκτέλεση της δράσης τους, ώστε να δρουν ως αξιόπιστοι 

συνεργάτες και να υπάρχει µια οµαλή διαδοχή στην ειρήνη.  

Η «Επιτροπή για την Οικοδόµηση της Ειρήνης» («Peace Building 

Commission»-«PBC») δηµιουργήθηκε στη ∆ιάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ το 

2005 µε εντολή να συγκεντρώνει το σύνολο των σχετικών φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών δωρητών, των διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των εθνικών κυβερνήσεων, των χωρών που 

συνεισφέρουν στρατεύµατα, και να προχωρά στη  διαλογή των πόρων, αλλά 

και στην παροχή συµβουλών και πρόταση ολοκληρωµένων στρατηγικών για 

την «οικοδόµηση της ειρήνης µετά τη σύγκρουση», κατά περίπτωση127. 

Στα πλαίσια του στόχου της «οικοδόµησης µιας βιώσιµης ειρήνης», η 

εργασία επικεντρώνεται στο ρόλο των διεθνών οργανισµών –συγκεκριµένα 

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ- που δραστηριοποιούνται για την ενίσχυση ενός 

κράτους, προκειµένου να βελτιώσουν τη δυσµενή κατάστασή του, µέσω της 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων». Πριν τα αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν στη 

στρατηγική και επιχειρησιακή δράση των δύο Οργανισµών, η εργασία θα 

επιχειρήσει την οριοθέτηση και την ανάλυση της έννοιας της «οικοδόµησης 

δυνατοτήτων» τόσο ως προς τους κύκλους δράσης της όσο και ως προς τις 

αρχές που πρέπει να την διέπουν. 

 

 

 

 

 

                                                           
127Η Επιτροπή Οικοδόµησης της Ειρήνης ιδρύθηκε µε τα Ψηφίσµατα 60/180 και 1645/2005 
της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ την 20 ∆εκεµβρίου 2005. Βλ. σχετικά «Peace Building 
Commission-PBC» http://www.un.org/en/peacebuilding/index.asp 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: «ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ» («CAPACITY 

BUILDING») 

3.1 Μια Φιλοσοφική Προσέγγιση 

Στα πλαίσια του προβλήµατος εντοπισµού των αιτιών του πολέµου 

προς ανεύρεση µιας εξήγησης για το πώς η ειρήνη µπορεί να επιτευχθεί 

ευκολότερα, οι απαντήσεις µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρία επίπεδα 

ανάλυσης, αναφερόµενα, κατά τον Kenneth Waltz, και ως «εικόνες» των 

διεθνών σχέσεων: εντός του ανθρώπου (φύση και συµπεριφορά), εντός της 

δοµής των διάφορων κρατών και εντός του συστήµατος κρατών128. Σύµφωνα 

µε τη δεύτερη «εικόνα», η εσωτερική οργάνωση των κρατών είναι το «κλειδί» 

για να κατανοηθεί ο πόλεµος και η ειρήνη129. Το επιχείρηµα αυτό 

χρησιµοποιείται για να εξηγήσει το γιατί οι «στερηµένες χώρες» καταφεύγουν 

στον πόλεµο και αφετέρου για να παροτρύνουν τις «χορτασµένες χώρες» να 

προβούν στις αντισταθµιστικές προσαρµογές που θεωρούνται απαραίτητες, 

προκειµένου να διαιωνιστεί η ειρήνη130.  

Πέραν των «επιθετικών» («εκτός νόµου») κρατών, υπάρχουν και 

κοινωνίες επιβαρηµένες από δυσµενείς συνθήκες («επιβαρυµένες» κοινωνίες, 

κατά τον John Rawls), οι οποίες, ενώ δεν είναι ούτε επεκτατικές ούτε 

επιθετικές, στερούνται πολιτικών και πολιτισµικών παραδόσεων, ανθρώπινου 

δυναµικού και τεχνογνωσίας -συχνά µάλιστα δεν διαθέτουν ούτε τις πρώτες 

ύλες και τους τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται-, ώστε να είναι 

«ευτεταγµένες». Ο µακροπρόθεσµος στόχος των σχετικά «ευτεταγµένων» 

κοινωνιών θα έπρεπε να είναι να εντάξουν τις «επιβαρυµένες κοινωνίες», 

όπως και τα «εκτός νόµου» κράτη στην κοινωνία των «ευτεταγµένων» 

λαών131. 

                                                           
128Για την εξέταση των υποθέσεων στις οποίες στηρίζονται αυτά τα µοντέλα θέτοντας το 
πρόβληµα µε ακαδηµαϊκούς όρους βλ. Waltz, Kenneth Ν. Ο άνθρωπος, το κράτος και ο 
πόλεµος (µτφρ. Κολιόπουλος Κωνσταντίνος). Εκδόσεις Ποιότητα, 2011. 
129Ό.π., σελ. 131. 
130Ό.π., σελ. 116. 
131Προϋποθέτοντας ότι υπάρχουν στον κόσµο κάποιοι σχετικά «ευτεταγµένοι» λαοί, τίθεται το 
ερώτηµα κατά πώς αυτοί οι λαοί οφείλουν να συµπεριφέρονται στους µη «ευτεταγµένους». 
Συγκεκριµένα, πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της παρέµβασης σε κράτη, έστω και αν 
αυτά δεν είναι επικίνδυνα ούτε επιθετικά, αλλά κυριολεκτικά σχεδόν ανίσχυρα. Ρωλς, Τζων. 
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Κοινό στοιχείο στις παραπάνω περιπτώσεις αποτελεί η βεβαιότητα ότι 

αν και µόνο ουσιαστικά όλα τα κράτη αναµορφωθούν θα προκύψει παγκόσµια 

ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και αν διαδοθεί ευρέως ένα δεδοµένο πρότυπο 

οργάνωσης. Στα πλαίσια αυτά, και καθώς η δικαιοσύνη είναι η πρώτη έγνοια 

της διακυβέρνησης, το καθεστώς που ενθαρρύνει την ανθρώπινη ανάπτυξη 

πληρέστερα από οποιαδήποτε άλλη εφικτή εναλλακτική λύση, είναι η 

δηµοκρατία132.  

Για να χρησιµοποιήσουµε τον όρο του Raymond Aron, τους 

«ικανοποιηµένους λαούς» τους διακρίνει το γεγονός ότι ικανοποιούνται οι 

βασικές τους ανάγκες και τα θεµελιώδη συµφέροντά τους είναι απόλυτα 

συµβατά µε των άλλων δηµοκρατικών λαών. Ο Aron αποκαλεί ένα τέτοιο 

κράτος ειρήνης «ειρήνη δια της ικανοποιήσεως» (σε αντίθεση µε την «ειρήνη 

δια της δυνάµεως» ή «ειρήνη δια της αδυναµίας») και τονίζει ότι αυτή θα έχει 

διάρκεια, µόνον εφόσον είναι γενική, δηλαδή αν ισχύει για όλες τις 

κοινωνίες133. 

3.2 Απόπειρα Ορισµού 

Οι λέξεις που κωδικοποιούν οικουµενικές αξίες αποτελούν µέρος ενός 

συγκεκριµένου και ταχέως µεταβαλλόµενου λεξιλογίου, που προσπαθεί να 

ανταποκριθεί σε έναν διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο, ο οποίος 

αυτοπροσδιορίζεται µέσω του συνδυασµού ειρήνης, ασφάλειας και 

ανάπτυξης. «Λέξεις-κλειδιά», ακαδηµαϊκής συνήθως προέλευσης ή τοµέων 

όπως οι επιχειρήσεις, µεταµορφώνονται, καθώς τίθενται στην υπηρεσία της 

«οικοδόµησης της ειρήνης». Μεταξύ αυτών, ο όρος «empowerment» 

                                                                                                                                                                      
Το δίκαιο των λαών και «η ιδέα της δηµόσιας λογικής αναθεωρηµένη». Εκδόσεις Ποιότητα, 
2003, σελ. 190-191, 144-147. 
132«Οι χώρες µε δηµοκρατικές κυβερνήσεις έχουν την τάση να ευηµερούν περισσότερο απ’ 
ότι οι χώρες µε µη δηµοκρατικές κυβερνήσεις». Dahl, Robert. Περί δηµοκρατίας. Εκδόσεις 
Ψυχογιός, 2001, σελ. 90-91. Για τη «θεωρία της δηµοκρατικής ειρήνης», σύµφωνα µε την 
οποία «οι συνταγµατικές δηµοκρατικές κοινωνίες δεν εµπλέκονται σε πόλεµο µεταξύ τους, 
καθώς δεν έχουν λόγο να πολεµούν µεταξύ τους» βλ. Ρωλς, Τζων. Το δίκαιο των λαών και «η 
ιδέα της δηµόσιας λογικής αναθεωρηµένη». Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, σελ. 84 κεπ. 
133Ό.π., σελ. 90-91. Για την αποτελεσµατικότητα των δηµοκρατικών καθεστώτων στην 
αντιµετώπιση της πείνας και της φτώχειας βλ. Sen, Amartya. Poverty and Famines. Oxford 
Clarendon Press, 1981. 
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(«ενδυνάµωση») έχει ίσως την πιο εκτεταµένη σηµειολογία134, καθώς 

εµφανίζεται στη σηµερινή συζήτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

«εύθραυστων» κρατών και ενδύεται τη µορφή της «οικοδόµησης 

δυνατοτήτων» («capacity building»). 

O όρος «οικοδόµηση δυνατοτήτων» προέκυψε στο λεξιλόγιο της 

διεθνούς κοινότητας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και, πλέον, 

περιλαµβάνεται στα προγράµµατα των περισσότερων διεθνών οργανισµών 

που εργάζονται για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, όπως τα ΗΕ, 

το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και η Παγκόσµια Τράπεζα, αλλά και ΜΚΟ, όπως η Oxfam 

International. Επιπλέον, ως πρακτική έχει τις ρίζες της και διαπλέκεται, µε την 

παρέλευση του χρόνου, µε την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων που βασίζονται 

στην αλληλεγγύη («solidarity based partnerships»), η οποία χαρακτηρίζει την 

προσπάθεια διεθνών οργανισµών αλλά και κρατών, δη µεγάλων δυνάµεων, 

όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, να προσεγγίσουν εταίρους, στα πλαίσια της διεθνούς 

συνεργασίας. 

Ωστόσο, παρά την αυξανόµενη σηµασία της από πλευράς διαλόγου και 

δραστηριοτήτων, δεν υπάρχει, προς το παρόν, ένας ενιαίος, αδιαµφισβήτητος 

ορισµός για την «οικοδόµηση ικανοτήτων». Για κάποιους είναι συνώνυµο της 

θεσµικής ή οργανωτικής ανάπτυξης, ενώ συχνά εκλαµβάνεται ως µια σοβαρή 

εναλλακτική λύση στην «εκπαίδευση»135. Μέσα από µία µατιά στο λεξιλόγιο 

της διεθνούς κοινότητας, απαντά κανείς διάφορες προσεγγίσεις, ανάλογα µε 

τον τοµέα που εκπροσωπείται (ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη): 

«Η δηµιουργία ικανοτήτων αποτελεί µία εννοιολογική προσέγγιση για 

την κοινωνική αλλαγή και τη συµπεριφορά, η οποία εστιάζει στην κατανόηση 

των εµποδίων  που εµποδίζουν ανθρώπους και οργανισµούς να υλοποιήσουν 

τους αναπτυξιακούς τους στόχους»136. «Αναφέρεται σε µία διαδικασία που 

                                                           
134Cornwall, Andrea. «Introductory overview–buzzwords and fuzzwords: deconstructing 
development discourse» (chapter 1) στο: Deconstructing Development Discourse. Buzzwords 
and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 3. 
135Eade, Deborah. «Capacity building: who builds whose capacity?» (chapter 19) στο: 
Deconstructing Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 
205. 
136Canadian International Development Agency. Report on Plans and Priorities 2012-2013, 
σελ. 7. 
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αφορά στην ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανθρώπων και των 

κοινοτήτων στις αναπτυσσόµενες κοινωνίες, ώστε να ξεπεράσουν τα αίτια του 

αποκλεισµού και του πόνου τους»137.  

«Αν η δηµιουργία ικανοτήτων σηµαίνει κάτι, αυτό είναι βέβαια η 

ενίσχυση αυτών που βρίσκονται στο «περιθώριο», ώστε να εκπροσωπούν και 

να υπερασπίζονται καλύτερα τα συµφέροντά τους, όχι µόνο µέσα στα δικά 

τους άµεσα πλαίσια, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο»138. 

Υπό µίαν αυστηρά θεσµική έννοια, η δηµιουργία ικανοτήτων 

αναφέρεται στη διαδικασία βελτιστοποίησης των δεξιοτήτων των ατόµων και 

της θεσµικής υποστήριξης ενός ή περισσότερων οργανισµών139. Με βάση 

αυτόν τον ορισµό, µπορεί κανείς να την καθορίσει ως «διαδικασία που 

αποσκοπεί στην εδραίωση ικανοτήτων σε ατοµικό, οργανωτικό και τοµεακό 

επίπεδο που θα επιτρέψουν την εξέλιξη και προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις 

και την εκπλήρωση ρόλου µέσα σε ένα σύστηµα διακυβέρνησης»140. 

Στα πλαίσια δράσης των διεθνών οργανισµών για την προαγωγή της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, το «capacity building» αφορά κυρίως στις 

πολιτικές διαστάσεις µιας επιχείρησης µε στόχο την «οικοδόµηση της 

αποτελεσµατικής ικανότητας λειτουργίας ενός κράτους, προκειµένου να 

εφαρµόσει αποτελεσµατικά και νοµιµοποιηµένα τις βασικές του λειτουργίες σε 

βασικούς πυλώνες όπως η ασφάλεια, το κράτος δικαίου, η σταθερή 

δηµοκρατία, η βιώσιµη οικονοµία και η κοινωνική ευηµερία, ώστε να µην 

ευνοεί τη δηµιουργία συνθηκών για σύγκρουση»141 . 

                                                           
137https://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_building 
138Eade, Deborah. «Capacity building: who builds whose capacity?» (chapter 19) στο: 
Deconstructing Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 
203. 
139«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
140Βλ. άρθρο 33 2000/483/EK: «Συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας 
των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της 
ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών µελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην 
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000». 
141US Institute of Peace. Peacebuilding toolkit, 2007. 



51 

 

 
 

Επιπλέον, αναφορικά µε την «ευθύνη ανοικοδόµησης», το Καταληκτικό 

Κείµενο της Συνόδου Κορυφής των ΗΕ το 2005 ορίζει πως η «ενίσχυση 

δυνατοτήτων» δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος να µπορεί να εφαρµόζει 

πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη διαχείριση µιας κρίσης και ταυτόχρονα θα 

δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για «διαρκή» ειρήνη και ανάπτυξη142. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έννοια της «κρατικής οικοδόµησης» 

(«statebuilding»), που χρησιµοποιείται συχνά σε σχέση µε τις αναπτυξιακές 

προσπάθειες που λαµβάνουν χώρα µετά τη σύγκρουση, είναι 

παραπλανητική, καθώς σηµαίνει µετατροπή προηγούµενων καταστάσεων, 

χωρίς αυτές να αποκαθίστανται όπως ήταν πριν από τη σύγκρουση. 

Περαιτέρω, το γεγονός αυτό θέτει αντίστοιχους προβληµατισµούς αναφορικά 

µε το ρόλο που διαδραµατίζουν οι αναπτυξιακές ενισχύσεις στην «οικοδόµηση 

ικανοτήτων». Η πραγµατικότητα είναι ότι οι περισσότερες αναπτυξιακές 

ενισχύσεις έχουν πολύ λίγα αποτελέσµατα στην «οικοδόµηση ικανοτήτων» 

των «ευάλωτων» να µεταµορφώσουν τις κοινωνίες τους, αγνοώντας, 

παρερµηνεύοντας ή υπονοµεύοντας τις ικανότητες που οι άνθρωποι έχουν 

ήδη143 και απέχουν πολύ από την περιγραφή αυτού που πρέπει να γίνεται στη 

φάση µετά τη σύγκρουση: δηµιουργία αποτελεσµατικών συστηµάτων και 

θεσµών διακυβέρνησης.  

Στα πλαίσια αυτά, η κεντρική ιδέα µιας «κοινοτικά καθοδηγούµενης 

ανοικοδόµησης» («community-driven reconstruction») είναι να τοποθετηθεί ο 

άνθρωπος στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων και υλοποίησης της 

«κρατικής οικοδόµησης», ώστε να εξυπηρετούνται οι τοπικές ανάγκες και 

προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνονται οι καλές πρακτικές 

διακυβέρνησης144.  

                                                           
142United Nations, General Assembly. A/RES/60/1 2005 World Summit Outcome, 24 
Οκτωβρίου 2005, παρ. 97, 138, 139. 
143Eade, Deborah. «Capacity building: who builds whose capacity?» (chapter 19) στο: 
Deconstructing Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 
207. 
144Σχετικά µε την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος «community-driven reconstruction project» 
στην Παµόχα της ∆ηµοκρατίας του Κονγκό βλ. Kysmusugulva, Milabyo Patrick-Hilhorst, 
Dorothea-Van Der Harr, Gemma. «Capacity builders for governance: community-driven 
reconstruction in the eastern Democretic Republic of Congo» στο: Development in practice, 
24:7, 30 Σεπτεµβρίου 2014, σελ. 813-815. 
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Η «δηµιουργία ικανοτήτων» δεν αφορά στην παροχή τεχνικής φύσης, 

αλλά στην απελευθέρωση προϋπάρχοντος δυναµικού145. Η «οικοδόµηση 

ικανοτήτων» αναφέρεται πάνω από όλα στους ανθρώπους και όχι στα 

αντικείµενα, έτσι συνδέεται µε την κατάρτιση και την εκπαίδευση, 

παραπέµποντας στη ρήση: «αν δώσει κανείς σε έναν άνδρα ένα ψωµί, τον 

τροφοδοτεί για µια µέρα, αλλά αν τον διδάξει πώς να το φτιάξει, τον 

τροφοδοτεί για µια ζωή»146. Aυτό (οφείλει να) αποτελεί τον στόχο του 

τρίπτυχου «εκπαίδευση-συµβουλευτική-καθοδήγηση» («train-advice-assist») 

των ειδικών πολιτικών αποστολών «οικοδόµησης δυνατοτήτων», όπως 

παρουσιάζονται στα κεφάλαια 4 και 5 της εργασίας που αφορούν στη 

στρατηγική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.  

3.3 Κύκλοι ∆ράσης 

Οι συζητήσεις για την αποτελεσµατικότητα της ανασυγκρότησης σε 

µετα-συγκρουσιακές χώρες αφορούν σηµεία εκκίνησης, αλληλουχίας και 

πληρότητας σε τρεις βασικούς τοµείς διακυβέρνησης, οι οποίοι διασυνδέονται 

µεταξύ τους, και αφορούν στην «οικοδόµηση δυνατοτήτων», ως απαραίτητου 

στοιχείου της «οικοδόµησης της ειρήνης»147:  

α. Επαναφορά της ασφάλειας. 

β. Ανασύσταση της νοµιµότητας και  

γ. Αποκατάσταση της αποτελεσµατικότητας. 

Κατά τις προσπάθειες θεσµικής ανασυγκρότησης της διακυβέρνησης 

σε µετα-συγκρουσιακές χώρες, πολλοί παράγοντες κατά το παρελθόν 

συνέβαλαν στην έλλειψη σύνδεσης µεταξύ των παραπάνω τριών διαστάσεων, 

                                                           
145«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
146Eade, Deborah. «Capacity building: who builds whose capacity?» (chapter 19) στο: 
Deconstructing Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 
208. 
147Brinkerhoff, W. Derick. «Rebuilding Governance in failed states and post-conflict societies: 
core concepts and cross-cutting themes» στο: Public Administration and Development 25, 3–
14 (2005), σελ. 5.  
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ένας από τους οποίους υπήρξε το πρότυπο διαίρεσης της ανασυγκρότησης 

µετά την σύγκρουση σε γραµµικά στάδια148.  

3.3.1 Επαναφορά της Ασφάλειας  

Η ασφάλεια αποτελεί απαραίτητο πρόδροµο για τη σταθεροποίηση και 

την κατεύθυνση προς την «κανονική» οικονοµική και πολιτική δραστηριότητα 

και κατ’ επέκταση στην πρόοδο, και µε τον τρόπο αυτό συνδέεται 

µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τόσο µε την ανασύσταση της 

νοµιµότητας όσο και µε την αποκατάσταση της αποτελεσµατικότητας149. 

Είναι προφανές ότι µια δραστηριότητα υψηλής προτεραιότητας σε 

κοινωνίες µετά από συγκρούσεις και πολέµους που προλαµβάνει την 

επιστροφή στη σύγκρουση και ενδυναµώνει την εφαρµογή κατάπαυσης του 

πυρός είναι αυτή που ασχολείται µε τους πρώην µαχητές, περιλαµβάνοντας 

το «τρίγωνο» του αφοπλισµού, της αποστράτευσης και της επανένταξης 

(«Disarmament-Demobilization-Reintegration»-«DDR»). Οι δραστηριότητες 

αυτές αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας συµφιλίωσης, 

οικοδόµησης έθνους και ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών150 που ξεκινά 

µε την ειρηνευτική συµφωνία. 

Η αποκατάσταση της ασφάλειας λειτουργεί πρωταρχικά για την 

προστασία των πολιτών και συνδυάζεται συνήθως µε ανθρωπιστική και 

έκτακτη βοήθεια. Βασικοί αντικειµενικοί σκοποί στα πλαίσια αποκατάστασης 

της ασφάλειας αποτελούν η φυσική προστασία και η εξασφάλιση της 

ελευθερίας της κυκλοφορίας των πολιτών, η προστασία της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, των µνηµείων και των θρησκευτικών τόπων λατρείας, καθώς και 

                                                           
148Στο µεταπολεµικό Ιράκ, για παράδειγµα, ο στρατός έτεινε να αναλάβει την ευθύνη για τον 
τοµέα της ασφάλειας, η νοµιµότητα ήταν αποστολή της διπλωµατίας (π.χ. ΣΑ/ΟΗΕ), ενώ η 
αποτελεσµατικότητα αφορούσε στους αναπτυξιακούς οργανισµούς (π.χ. «UNDP», «USAID», 
«DFID») και στους εταίρους τους (ΜΚΟ, ιδιωτικές επιχειρήσεις). Ό.π., σελ. 10. 
149Η υπόθεση του Ιράκ αποκαλύπτει ότι χωρίς αποτελεσµατική ασφάλεια, οι προσπάθειες για 
την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών και η οικοδόµηση της νόµιµης διακυβέρνησης 
παρεµποδίζονται σοβαρά. Η νοµιµότητα της νέας κυβέρνησης στο Αφγανιστάν απειλείται από 
την ανικανότητά της να επηρεάσει θετικά τους πολίτες στις επαρχίες µέσω της παροχής 
υπηρεσιών, οδηγώντας τους να στραφούν σε πολέµαρχους για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους. Ό.π. 
150Bigombe, Betty-Colier, Paul-Sambanis, Nicholas. «Policies for Building Post-Conflict 
Peace». World Bank, 20 Μαρτίου 2000, σελ. 18. 
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σηµαντικών κτιρίων κρατικής ιδιοκτησίας, η αντιµετώπιση του οργανωµένου 

εγκλήµατος και η προστασία των συνόρων. Περαιτέρω, στη φάση 

«δηµιουργίας δυνατοτήτων», απαιτείται η αναµόρφωση των δοµών και των 

ικανοτήτων των στρατιωτικών και των αστυνοµικών µονάδων και του 

προσωπικού τους µέσω ενός συνδυασµού ανοικοδόµησης και 

επαγγελµατικής βελτίωσης. 

3.3.2 Ανασύσταση της Νοµιµότητας 

Η νοµιµότητα αναφέρεται στην αποδοχή ενός κυβερνητικού 

καθεστώτος ως κατάλληλου ή/και σωστού για τις «εύθραυστες» και τις µετα-

συγκρουσιακές πολιτείες. 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τη συνταγµατική µεταρρύθµιση, την 

αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας, καθώς και την 

ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Η παροχή υπηρεσιών είναι επίσης 

σηµαντική για την εδραίωση της νοµιµότητας, καθώς καταδεικνύει την 

προθυµία και την ικανότητα της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των πολιτών. 

Περαιτέρω, η ανασύσταση της νοµιµότητας συνεπάγεται την αύξηση 

της συµµετοχής, τη µείωση των ανισοτήτων, τη δηµιουργία λογοδοσίας, την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και την εισαγωγή αµφισβήτησης µέσω 

εκλογών. Στο στάδιο της «οικοδόµησης δυνατοτήτων» εντάσσονται η σχετική 

στρατηγική καθοδήγηση και συµβουλευτική στελεχών της κυβέρνησης, καθώς 

και η εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών στον τοµέα του κράτους δικαίου. 

3.3.3 Αποκατάσταση της Αποτελεσµατικότητας  

Η αδυναµία των «αποτυχηµένων» και των κρατών που βρίσκονται σε 

µετα-συγκρουσιακή κατάσταση, προκειµένου να παράσχουν θεµελιώδη 

δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες στους πολίτες τους, έχει επιπτώσεις τόσο στις 

άµεσες προοπτικές για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών και 

την επανέναρξη της οικονοµικής δραστηριότητας όσο και στις 
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µακροπρόθεσµες προοπτικές διασφάλισης της ευηµερίας, τη µείωση της 

φτώχειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης.  

Η αποκατάσταση της αποτελεσµατικότητας αφορά, αρχικά, τις 

λειτουργίες και την ικανότητα του δηµόσιου τοµέα (δηµόσια υποδοµή, ευρέως 

διαθέσιµη υγειονοµική περίθαλψη, βασική εκπαίδευση, παροχή οδών, 

δικτύων µεταφοράς και δικτύων κοινωνικής ασφάλειας), αλλά και τις 

λειτουργίες και την ικανότητα του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των 

πολιτών.  

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει και 

την αποτελεσµατική οικονοµική διακυβέρνηση (υγιή χάραξη µακροοικονοµικής 

και δηµοσιονοµικής πολιτικής, αποτελεσµατική διαχείριση του 

προϋπολογισµού, προώθηση δίκαιης κατανοµής επενδυτικών ευκαιριών που 

δηµιουργούν πλούτο και ένα επαρκές κανονιστικό πλαίσιο), ενώ συνδέεται µε 

τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς οι πολίτες (συµπεριλαµβανοµένων των 

αποστρατευθέντων µαχητών) µε τον τρόπο αυτό αποκτούν ελπίδα για τη 

βελτίωση της ζωής τους151.  

Η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» εδώ σχετίζεται µε τους αντικειµενικούς 

σκοπούς της βιώσιµης οικονοµίας και της κοινωνικής ευηµερίας, και 

περιλαµβάνει τη σχετική συνδροµή στην τοπική κυβέρνηση από 

εµπειρογνώµονες και ειδικούς συµβούλους. 

3.4 Επιθυµητές Τελικές Καταστάσεις 

Το Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο µιας επιτυχούς 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων» σε «εύθραυστες» χώρες και χώρες που 

αναδύονται από ένοπλες συγκρούσεις, καθορίζει τις ακόλουθες επιθυµητές 

τελικές καταστάσεις (ΕΤΚ)152: 

3.4.1 Ασφαλές Περιβάλλον 

                                                           
151Brinkerhoff, W. Derick. «Rebuilding Governance in failed states and post-conflict societies: 
core concepts and cross-cutting themes» στο: Public Administration and Development 25, 3–
14 (2005), σελ. 6-7. 
152US Institute of Peace. Peacebuilding toolkit, 2007. 
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Η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» στους τοµείς ασφάλειας και άµυνας, 

αποτελεί πεδίο όπου δραστηριοποιείται κυρίως ως εκ της φύσεως και της 

αποστολής του το ΝΑΤΟ, αλλά και η ΕΕ, και αφορά στη δηµιουργία 

αξιόπιστων, υπεύθυνων, αποτελεσµατικών και µη διεφθαρµένων εθνικών Ε∆ 

και δυνάµεων ασφαλείας υπό πολιτικό έλεγχο. 

Η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» των Ε∆ αποτελεί αντικείµενο των 

στρατιωτικών αποστολών εκπαιδεύσεως σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και 

τακτικό επίπεδο µε στόχο τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού στρατού  

ικανού για διεξαγωγή επιχειρήσεων προς προάσπιση του εδάφους της 

χώρας, αλλά και σε άλλους τοµείς, όπως η καταπολέµηση της πειρατείας στη 

θάλασσα και η αντιµετώπιση σύγχρονων απειλών. 

Οι πολιτικές αποστολές «οικοδόµησης δυνατοτήτων» στον τοµέα της 

πολιτικής ασφάλειας στόχο έχουν να βοηθήσουν τις αρµόδιες αρχές (όπως το 

Υπουργείο Εσωτερικών, η Εθνική Αστυνοµία, το Εθνικό Γραφείο 

Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς, η Υπηρεσία Ασφαλείας, η Υπηρεσία 

Συνοριακών Φυλάκων), στη βιώσιµη µεταρρύθµιση του τοµέα πολιτικής 

ασφάλειας µέσω στρατηγικών συµβουλών και υποστήριξης για συγκεκριµένα 

µέτρα µεταρρύθµισης που βασίζονται στις διεθνείς αρχές της χρηστής 

διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στην επιθυµητή τελική 

κατάσταση της δηµιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος περιλαµβάνεται 

και η βελτίωση της αστυνοµικής πολιτικής και της ικανότητας επιβολής του 

νόµου, αλλά και ευρύτερα της µεταρρύθµισης της ποινικής δικαιοσύνης, 

τοµείς που συνέχονται και µε την ισχύ του κράτους δικαίου. 

3.4.2 Κράτος ∆ικαίου 

Η οικοδόµηση των µέσων για την εφαρµογή του κράτους δικαίου 

αφορά στην παραγωγή του συνολικού και συνεκτικού νοµικού πλαισίου που 

θα διέπει τη σχέση µεταξύ του κράτους και των πολιτών του, καθώς και 

µεταξύ των πολιτών µεταξύ τους και αυτό την καθιστά πολύ σηµαντική153.  

                                                           
153Σύµφωνα µε τον φιλελεύθερο ορισµό, κράτος δικαίου είναι το κράτος στο οποίο η κρατική 
εξουσία περιορίζεται όσον αφορά τις σχέσεις της µε τους πολίτες από κανόνες που η ίδια 
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Στα ως άνω πλαίσια, ένα νέο Σύνταγµα χρησιµεύει ως πλαίσιο αρχών 

και κανόνων στα οποία θα βασιστεί το νέο κράτος, αλλά δεν µπορεί να τεθεί 

νωρίς ως στόχος κατά την διαδικασία οικοδόµησης, καθώς οι µετα-

συγκρουσιακές κοινωνίες είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την εθνική 

συναίνεση που απαιτείται για την επιτυχή σύνταξή του. Αυτό ισχύει 

περισσότερο στην περίπτωση που οι συγκρούσεις εξακολουθούν να 

υφίστανται154. Επιπλέον, ούτε η σύνταξη ενός νέου Συντάγµατος αποτελεί 

σκοπό από µόνη της. Πολύ συχνά ένα ήδη υπάρχον Σύνταγµα είναι 

απολύτως επαρκές, µε µικρές, ενδεχοµένως, τροποποιήσεις, τουλάχιστον για 

την αµέσως µετα-συγκρουσιακή περίοδο. Η προβολή και η συµµετοχή του 

κοινού είναι αποδεδειγµένες µέθοδοι για τη βελτίωση τόσο της ουσίας όσο και 

της εγκυρότητας ενός Συντάγµατος155. 

Η δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου αντεγκληµατικής πολιτικής 

µέσω της αναµόρφωσης ενός αµερόληπτου και ανεξάρτητου δικαστικού 

συστήµατος και ενός αποτελεσµατικού σώµατος αστυνοµίας αποτελούν τα 

πιο θεµελιώδη καθήκοντα για την αποκατάσταση της τάξης, καθώς 

συνδέονται µε το αίσθηµα της υπευθυνότητας και της εµπιστοσύνης των 

πολιτών, που µε τη σειρά τους θα ενθαρρύνουν τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες δεν µπορούν να βιαστούν. ∆εν υπάρχει κανένας 

τρόπος να µεταρρυθµιστεί γρήγορα το κράτος δικαίου και κάθε σχετικός 

υψηλός στόχος δεν είναι ρεαλιστικός156. 

Η ΕΕ, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου δρα στους παρακάτω 

τοµείς προτεραιότητας:  

                                                                                                                                                                      
θέτει διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη νοµική θέση και αυτοτέλεια των πολιτών απέναντί 
της. ∆ύο είναι τα βασικά γνωρίσµατα του παραπάνω ορισµού: α. Ο αυτοπεριορισµός ή 
αυτοδέσµευση της κρατικής εξουσίας µε κανόνες δικαίου και β. Η αναγνώριση υπέρ των 
πολιτών και απέναντι στο κράτος ατοµικών δικαιωµάτων. Μανιτάκης, Ανδρέας. Κράτος 
∆ικαίου και ∆ικαστικός Έλεγχος της Συνταγµατικότητας, Eκδόσεις Σάκκουλα, 1994, σελ. 51-
52. 
154Χαρακτηριστική η περίπτωση του Ιράκ. 
155Αναγνωρίζεται ότι στο Αφγανιστάν το σχέδιο συνταγµατικής σύνταξης του ΟΗΕ περιείχε 
ελάχιστα δηµόσια εκπαίδευση και διαβούλευση. Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of 
the Secretary-General of the United Nations). State Building In Crisis And Post-Conflict 
Countries. 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, 
Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 8-9. 
156Ό.π., σελ. 14-15. 
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α. Επιβολή του νόµου, η οποία αφορά στην αστυνόµευση και 

αστυνοµικές αποστολές για την αποκατάσταση της τάξης σε συνεργασία µε 

στρατιωτική δύναµη έως την εξάσκηση των τοπικών αστυνοµικών.  

β. Εφαρµογή του νόµου (ενίσχυση του κράτους δικαίου), η οποία 

αφορά σε αποστολές διάθεσης δικαστών, εισαγγελέων και άλλων 

εµπειρογνωµόνων αυτού του τοµέα.  

γ. Ενίσχυση των δοµών της δηµόσιας διοίκησης, η οποία 

αναφέρεται στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και πολιτική 

πολυπλοκότητα των επεµβάσεων, η οποία απαιτεί όχι µόνο τη συντονισµένη 

δράση της αστυνοµίας και του συστήµατος δικαιοσύνης, αλλά και της τοπικής 

δηµόσιας διοίκησης. 

Τα εργαλεία για την «οικοδόµηση ικανότητας» στον τοµέα του κράτους 

δικαίου ποικίλλουν και περιλαµβάνουν εκπαίδευση, κατάρτιση, καθοδήγηση, 

συµβουλευτική υποστήριξη, αξιοποίηση εµπειριών και δοκιµασµένες θεσµικές 

προσεγγίσεις. 

3.4.3 Σταθερή ∆ηµοκρατία 

Η δηµοκρατία θεωρείται ευρέως ότι είναι το σύστηµα διακυβέρνησης µε 

την ισχυρότερη µορφή νοµιµότητας σε όλο τον κόσµο. Αν και η δηµοκρατία 

έχει µια µακρά ιστορία από το ξεκίνηµά της στην κλασική Ελλάδα µέχρι τη 

σύγχρονη εποχή, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές έννοιες δηµοκρατίας. 

Κοινώς αποδεκτές δηµοκρατικές αξίες αποτελούν η πολιτική συµµετοχή, η 

εκπροσώπηση, η λογοδοσία, η διαφάνεια και η ισότητα157.  

                                                           
157Στο ερώτηµα τι σηµαίνει δηµοκρατία, ο Dahl  παραθέτει πέντε κριτήρια: α. Ουσιαστική 
συµµετοχή, β. Ισότητα της ψήφου, γ. Επίτευξη απροκατάληπτης κατανόησης, δ. Άσκηση 
τελικού ελέγχου της ηµερήσιας διάταξης, ε. Συνυπολογισµός των ενηλίκων. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, οι απαραίτητες συνθήκες για τη δηµοκρατία είναι: α. Έλεγχος του στρατού και της 
αστυνοµίας από εκλεγµένους αξιωµατούχους, β. ∆ηµοκρατικές πεποιθήσεις και πολιτική 
κουλτούρα, γ. Απουσία ισχυρού ξένου ελέγχου εχθρικού προς τη δηµοκρατία, ενώ οι ευνοϊκές 
συνθήκες για τη δηµοκρατία είναι: α. Μια σύγχρονη οικονοµία της αγοράς και κοινωνία, β. 
Ανίσχυρος υποπολιτισµικός πλουραλισµός. Dahl, Robert. Περί δηµοκρατίας. Εκδόσεις 
Ψυχογιός, 2001, σελ. 63, 195-196. 
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Η ΕΕ αποτελεί πρωτοπόρο στον τοµέα αυτό, καθώς συνδέει άρρηκτα 

τη διεθνή βιώσιµη ειρήνη, ανάπτυξη και ευηµερία µε το σεβασµό των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη δηµοκρατική διακυβέρνηση158. 

Η ΕΕ, για την προώθηση της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού σε τρίτες 

χώρες, υποστηρίζει µοντέλα που συνάδουν µε τις οικουµενικές αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως εκφράζονται στις σχετικές διεθνείς και 

περιφερειακές συµβάσεις, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τοµείς:  

α. Προώθηση δίκαιων, ελεύθερων και διαφανών εκλογικών 

διαδικασιών. 

 β. Ενίσχυση των θεσµικών και οργανωτικών ικανοτήτων των 

Κοινοβουλίων. 

γ. Προώθηση ανεξάρτητων και επαγγελµατικών Μέσων 

Ενηµέρωσης και  

δ. Ενθάρρυνση των πλουραλιστικών πολιτικών κοµµάτων. 

Στα πλαίσια αυτά, η υπέρβασή των διακρίσεων και η υποστήριξη 

µέτρων αντιµετώπισης των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων159, αλλά και 

υποστήριξης των µειονοτήτων και άλλων ευάλωτων οµάδων, είναι απόλυτα 

σηµαντικοί στόχοι, αν και οι πιο µακροπρόθεσµα αναµενόµενοι να 

υλοποιηθούν160. 

Ο εκδηµοκρατισµός είναι µια σταδιακή και συνεχής διαδικασία που 

πρέπει να λάβει υπόψη το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτιστικό πλαίσιο µιας 

                                                           
158Σχετικά µε το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία 
(2015-2019), το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιµετώπιση της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη στήριξη της δηµοκρατίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ, βλ. 
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance_en 
159https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/gender_en 
160Rondinelli A. Dennis-Montgomery, D. John. «Regime Change And Nation Building: Can 
Donors Restore Governance In Post-Conflict States?» στο: Public Administration and 
Development 25, 15–23 (2005), σελ. 21. 
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χώρας161. Κάθε χώρα και κοινωνία πρέπει να είναι ελεύθερη να επιλέξει και να 

αναπτύξει το δικό της µοντέλο, σε µια τοπικά καθοδηγούµενη διαδικασία162.  

Οι εκλογές, όπως και τα Συντάγµατα, δεν αποτελούν αυτοσκοπό ούτε 

πανάκεια, αλλά ένα εξαιρετικά σηµαντικό µέρος της «οικοδόµησης της 

ειρήνης», οι οποίες θα είναι αποτελεσµατικές µόνο εάν λαµβάνουν χώρα τη 

σωστή στιγµή στην ακολουθία των δραστηριοτήτων που αποτελούν την 

ειρηνευτική διαδικασία163. Η βιασύνη για την εξισορρόπηση της δηµοκρατίας 

µέσω διενέργειας εκλογών κινδυνεύει να συγχέει το στόχο και τη διαδικασία µε 

το µηχανισµό και συχνά οδηγεί σε υποτροπή στη σύγκρουση164. Στα πλαίσια 

αυτά, η επιλογή του εκλογικού συστήµατος είναι, επίσης, σηµαντική165.  

3.4.4 Βιώσιµη Οικονοµία 

Οι ΕΤΚ που αφορούν στη βιώσιµη οικονοµία, αλλά και στην κοινωνική 

ευηµερία, διατρέχουν χαρακτηριστικά τόσο την «οικοδόµηση ικανοτήτων» όσο 

                                                           
161Βλ. σχετικά ενδιαφέρον άρθρο: Dryzek, S. John. «Democratization as deliberative capacity 
building», 16 Ιουλίου 2008 διαθέσιµο στο: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.527.5115&rep=rep1&type=pdf 
162Το βασικό ερώτηµα στις συζητήσεις σχετικά µε την ανασύσταση της νοµιµότητας στις 
«αποτυχηµένες» και µετα-συγκρουσιακές χώρες είναι εάν η δηµοκρατία µπορεί να υποβληθεί 
σε εκούσιο σχεδιασµό από ξένους. Υπάρχει σχετικός σκεπτικισµός σχετικά µε το αν ένα 
τυποποιηµένο µοντέλο µεταπολεµικής δηµοκρατικής µετάβασης µπορεί να µεταµοσχεύεται µε 
επιτυχία σε κοινωνίες µε ιστορίες και παραδόσεις που µπορεί να είναι αφιλόξενες σε τέτοιες 
µεταφορές. Brinkerhoff, W. Derick. «Rebuilding Governance in failed states and post-conflict 
societies: core concepts and cross-cutting themes» στο: Public Administration and 
Development 25, 3–14 (2005), σελ. 5. 
163Ορισµένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι µετά από περισσότερο από µια δεκαετία υπό την 
επίβλεψη του ΟΗΕ, το 2002 οι εκλογές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη απλώς επέστρεψαν στην 
εξουσία τα εθνικά εθνικιστικά πολιτικά κόµµατα που συνέβαλαν στη δηµιουργία της αρχικής 
σύγκρουσης. Rondinelli A. Dennis-Montgomery, D. John. «Regime Change And Nation 
Building: Can Donors Restore Governance In Post-Conflict States?» στο: Public 
Administration and Development 25, 15–23 (2005), σελ. 16. 
164Μετά από µια δεκαετία υπό την εποπτεία των ΗΕ, η δηµοκρατία στην Καµπότζη απείχε 
πολύ από τη θεσµοθέτηση και οι εκλογές εξακολουθούσαν να είναι γεµάτες διαφθορά, βία και 
απάτη. Οι επιχειρήσεις «οικοδόµησης της ειρήνης» των ΗΕ στη Σοµαλία, τη Ρουάντα και τη 
Σιέρρα Λεόνε είτε δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους είτε αντιµετώπισαν 
πολύπλοκους περιορισµούς που δυσκόλευσαν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες. Πολλές 
παρεµβάσεις για την αλλαγή των καθεστώτων και την «ανοικοδόµηση» των εθνικών 
πολιτικών και οικονοµικών συστηµάτων ήταν «ad hoc εισβολές» µε ελάχιστη προσοχή στην 
προηγούµενη εµπειρία και φαινόταν ότι δεν βασίζονταν σε µακροπρόθεσµες πολιτικές. Ό.π. 
σελ. 17. 
165Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 10. 
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και τις αναπτυξιακές προσπάθειες, αποδεικνύοντας την διασύνδεση και 

αλληλεξάρτηση µεταξύ των σχετικών αποστολών166.  

Ένας από τους πρωταρχικούς αντικειµενικούς σκοπούς του στόχου της 

βιώσιµης οικονοµίας αποτελεί η ανακατασκευή των υποδοµών, καθώς όλες οι 

χώρες χρειάζονται αποτελεσµατικά συστήµατα µεταφοράς, αποχέτευσης, 

ενέργειας και επικοινωνιών, προκειµένου να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 

βιοτικό επίπεδο για τους πληθυσµούς τους167. Επιπλέον, µια βιώσιµη 

οικονοµία δηµιουργεί τις ευκαιρίες εισοδήµατος που απαιτούνται για την 

αύξηση του βιοτικού επιπέδου και την εξάλειψη της φτώχειας των πολιτών.  

Στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι κύριοι τοµείς αναπτυξιακής 

συνεργασίας της ΕΕ αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης και της 

αξιοπρεπούς εργασίας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης, στη βελτίωση των συστηµάτων κοινωνικής 

προστασίας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης168. Επιπλέον, οι 

ενέργειες της ΕΕ που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της οικονοµικής 

ανάπτυξης σε τρίτες χώρες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του ιδιωτικού 

τοµέα, την ενίσχυση για το εµπόριο, την περιφερειακή οικονοµική 

ολοκλήρωση και τη δηµόσια και µακροοικονοµική αξιολόγηση169. 

∆εδοµένου ότι το «capacity building» αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 

«peacebuilding», όταν η διεθνής κοινότητα καλείται να παράσχει «τεχνική 

ικανότητα» για την υποστήριξη των διαδικαστικών λειτουργιών στις εθνικές 

κυβερνήσεις, πρέπει αυτή να συνοδεύεται από προγράµµατα «οικοδόµησης 

ικανοτήτων»170. Είναι πολύ σηµαντικός ο συντονισµός µεταξύ της 

αναπτυξιακής βοήθειας και της «ενίσχυσης ικανοτήτων» ηγεσίας και 

διαχείρισης, διότι αυτό επιτρέπει στους εθνικούς ηγέτες να κατευθύνουν την 

                                                           
166United Nations, General Assembly-Security Council. Report of the Secretary-General on 
peacebuilding in the immediate aftermath of conflict (A/63/881–S/2009/304), 11 Ioυνίου 2009, 
παρ. 18. 
167https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/infrastructure_en 
168https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-development_en 
169https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/economic_en 
170United Nations, General Assembly-Security Council. Report of the Secretary-General on 
peacebuilding in the immediate aftermath of conflict (A/63/881–S/2009/304), 11 Ioυνίου 2009, 
παρ. 49. 
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ανάκαµψη της χώρας τους και να διαχειριστούν καλύτερα τις υποθέσεις τους,  

αλλά και τη σχέση τους µε τους διεθνείς εταίρους171.  

3.4.5 Κοινωνική Ευηµερία  

Ο µετασχηµατισµός του φιλελεύθερου κράτους δικαίου σε κοινωνικό 

κράτος δικαίου µεταφράζεται µε το ενδιαφέρον του κράτους για εξασφάλιση 

ίσων δυνατοτήτων στην απόλαυση των αγαθών της ελευθερίας και ίσης 

συµµετοχής στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή172. 

Η ΕΤΚ που αφορά στην «κοινωνική ευηµερία» («social well-being») 

αφορά σε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών παροχών: από την παροχή από το 

κράτος αγαθών για την ικανοποίηση βασικών βιοτικών αναγκών του 

πληθυσµού όπως τροφή, νερό, στέγη, υγεία, µόρφωση, µέχρι τον 

επαναπατρισµό προσφύγων και την αποκατάσταση εθνικής και διεθνούς 

εµπιστοσύνης173. 

Η προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος 

ευθυγραµµίζεται µε τις αξίες που στηρίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική 

και αντικατοπτρίζεται επίσης στην προσέγγισή της για την αναπτυξιακή 

συνεργασία174. Η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη στηρίζεται στην ανάγκη 

προστασίας και διατήρησης περιβάλλοντος και οικοσυστηµάτων για την 

ευηµερία όλων των ανθρώπων. Το έργο της στον τοµέα αυτό καθοδηγείται 

από τη δέσµευσή της για παγκόσµιες συµφωνίες για το περιβάλλον και την 

αλλαγή του κλίµατος175. Επιπλέον, η πρόσβαση σε σύγχρονες και βιώσιµες 

ενεργειακές υπηρεσίες συγκαταλέγεται µεταξύ των βασικών στόχων της 

στήριξης και χρηµατοδότησης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόµενες χώρες για να 

                                                           
171Ό.π., παρ. 45. 
172Μανιτάκης, Ανδρέας. Κράτος ∆ικαίου και ∆ικαστικός Έλεγχος της Συνταγµατικότητας, 
Eκδόσεις Σάκκουλα, 1994, σελ. 164. 
173US Institute of Peace. Peacebuilding toolkit, 2007. 
174Βλ. σχετικά European Commission. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Parliament, the Council, the European, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Increasing the impact of 
EU Development Policy: an Agenda for Change», 13 October 2011. 
175https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/environment_en 
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«αυξήσουν την ικανότητά τους» να προστατεύουν και να διαχειρίζονται 

φυσικούς πόρους176. 

Οι συγκεκριµένες µορφές αναπτυξιακής στήριξης σε «εύθραυστα 

κράτη, προκειµένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και να ικανοποιηθούν οι 

βασικές ανάγκες του βραχυπρόθεσµα, οφείλουν να εφαρµόζονται παράλληλα 

µε την αντίστοιχη «οικοδόµηση δυνατοτήτων», µε στόχο τη µακροπρόθεσµη 

µεγιστοποίηση των εθνικών ικανοτήτων τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό 

επίπεδο177. 

3.5 Αρχές 

Το «capacity building» βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 

3.5.1 Ρεαλισµός 

Είναι σηµαντικό η «οικοδόµηση» να γίνει µε βάση το ήδη υπάρχον 

δυναµικό του κράτους, δηλαδή να βασίζεται στον πυρήνα της ικανότητας που 

υπάρχει ήδη και όχι σε ένα ιδανικό που πρέπει να επιτευχθεί178. Είναι 

σηµαντική η επικέντρωση στα δύο πρώτα χρόνια µετά τη σύγκρουση, διότι η 

περίοδος αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις, αλλά και σηµαντικές 

ευκαιρίες179.  

3.5.2 Eνότητα Σκοπού  

Πρέπει να υπάρξει συναίνεση και συµφωνία µεταξύ όλων των µερών -

διεθνών οργανισµών, ΜΚΟ, κυβερνήσεων και ιδιωτικού τοµέα- ως προς τη 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί ως προς την «οικοδόµηση δυνατοτήτων»180. 

                                                           
176https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/energy-0_en 
177European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Parliament, the Council, the European, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions «Increasing the impact of EU 
Development Policy: an Agenda for Change», 13 Οκτωβρίου 2011, σελ. 10. 
178«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
179United Nations, General Assembly-Security Council. Report of the Secretary-General on 
peacebuilding in the immediate aftermath of conflict (A/63/881–S/2009/304) 11 Ioυνίου 2009, 
παρ. 88. 
180US Institute of Peace. «Peacebuilding toolkit», 2007. 



64 

 

 
 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης ενός κοινού οράµατος για το 

µέλλον της χώρας, δηµιουργώντας δυναµική προς τα εµπρός, καθώς και 

διατοµεακών δεσµών µεταξύ των πολιτών, των κοινοτήτων, του ιδιωτικού 

τοµέα και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής181. 

3.5.3 Μέσα-∆ιαδικασίες 

Η ανάπτυξη και διεξαγωγή ολοκληρωµένων σχεδίων µε ανάλογες 

προτεραιότητες που βασίζονται στην ειρηνευτική συµφωνία καθίστανται 

καταλυτικοί παράγοντες για την επίτευξη της «οικοδόµησης της ειρήνης» και 

κατά συνέπεια, του «capacity building»182. Η «δηµιουργία ικανοτήτων» 

χρειάζεται χρόνο για να έχει αντίκτυπο183. Συνακόλουθα, η µετάβαση από την 

«αστάθεια» µπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό, καθώς οι βασικοί 

µετασχηµατισµοί διακυβέρνησης µπορεί να διαρκέσουν δεκαετίες.  

Η αποκαλούµενη προσέγγιση «ελαφρού αποτυπώµατος»» («light 

footprint») υποστηρίζει πως η διεθνής βοήθεια πρέπει να καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να βγει ο ίδια από τη διαδικασία όσο το δυνατόν 

νωρίτερα184. Επιπλέον, η «εκπαίδευση, η συµβουλευτική και η καθοδήγηση», 

ως διαδικασίες, χρειάζονται ανάλογη «εκτίµηση επιπτώσεων» («impact 

assessment») µε δείκτες τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς, καθώς και 

συνεχή αξιολόγηση185. Η διαδικασία της «οικοδόµησης δυνατοτήτων» είναι 

                                                           
181Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 7. 
Για το ρόλο της «Επιτροπής Οικοδόµησης της Ειρήνης» βλ. σχετικά «Peace Building 
Commission-PBC» http://www.un.org/en/peacebuilding/index.asp 
182US Institute of Peace. «Peacebuilding toolkit», 2007. 
183«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
184Η αρχή ενός «ελαφρού αποτυπώµατος» παρουσιάστηκε στη λεγόµενη «Έκθεση Brahimi». 
United Nations, General Assembly Security Council. Report of the Panel on United Nations 
Peace Operations. United Nations docs A/55/305–S/2000/809, 21 Αυγούστου 2000. Αυτή η 
σύσταση ήταν αποτέλεσµα προηγούµενων διδαγµάτων µεγάλων διεθνών αποστολών σε 
κράτη µετά από συγκρούσεις, οι οποίες «κάλυπταν» τις τοπικές δεξιότητες χωρίς να 
επωφελούνται από την τοπική γνώση, γεγονός που οδηγούσε σε µηχανισµούς παράλληλης 
παροχής βοήθειας που υπονόµευαν τα εθνικά θεσµικά όργανα ανάπτυξης. Brahimi, Lakhdar 
(Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). State Building In 
Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing Government Building 
Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 16. 
185The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, The International Security 
Sector Advisory Team. «Building Sustainable Capacity». http://www.dcaf.ch/ 
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πολύπλοκη και θα διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα µε την κατάσταση. 

Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µπορούν να αξιολογηθούν µέσω 

συγκεκριµένων αναλυτικών εργαλείων, αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητά 

τους και προσπαθώντας να προσδιορίσουν τα διδάγµατα για τις µελλοντικές 

προσπάθειες186. 

3.5.4 Συµµετοχή 

   Η «δηµιουργία ικανοτήτων» πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε την άµεση 

συµµετοχή, αλλά και το συντονισµό και τη διαλειτουργικότητα όλων των 

εµπλεκοµένων προσώπων και διεθνών οργανισµών στο πεδίο της δράσης187. 

Το πρώτο καθήκον της διεθνούς κοινότητας όταν συµµετέχει σε µια 

επιχείρηση «οικοδόµησης της ειρήνης» θα πρέπει να είναι η εδραίωση µιας 

σταθερής εταιρικής σχέσης µε τις τοπικές αρχές, όπου θα αναγνωρίζεται 

αναµφισβήτητα ο ηγετικός ρόλος των τελευταίων. Ο σεβασµός για τον τοπικό 

πληθυσµό είναι επίσης απαραίτητος188, καθώς και της παροχής 

αποτελεσµατικών µηχανισµών, µέσω των οποίων θα διασυνδέονται οι 

συζητήσεις µε το λαό εντός των τυπικών και ανεπίσηµων δοµών189. 

3.5.5 Πολλαπλή ∆ιάσταση 

Η «οικοδόµηση ικανοτήτων» µπορεί, και πρέπει, εξ ορισµού, να 

εφαρµόζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα από συστηµατική προοπτική: το 

«ατοµικό» («individual level»), το «οργανωτικό» («organisational level») και το 

«σχεσιακό και θεσµικό» επίπεδο («relational and institutional level»)190. 

                                                           
186Paul, Christopher- Clarke, Colin P.- Grill, Beth- Young, Stephanie- Moroney, Jennifer D.P.- 
Hogler, Joe- Leah, Christine. What Works Best When Building Partner Capacity and Under 
What Circumstances? RAND National Defense Research Institute, 2013, σελ. 29. 
187«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
188Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 3. 
189Ό.π., σελ. 7. 
190«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
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Η αποτελεσµατική «οικοδόµηση» πρέπει να είναι πλήρης και να 

περιλαµβάνει δραστηριότητες µέσω βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

δεσµεύσεων τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε διάφορους 

τοµείς, καθώς η ανασυγκρότηση είναι ψυχολογική, κοινωνική, καθώς και 

οικονοµική και σωµατική191. Η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, η µείωση 

της φτώχειας, η προαγωγή της πολιτικής ισότητας και η άµβλυνση των 

κοινωνικών προβληµάτων, αποτελούν βασικούς τοµείς προτεραιότητας 

ταυτόχρονα µε την ενδυνάµωση της οικονοµίας και την ανοικοδόµηση των 

θεσµών192. 

3.5.6 Περιβάλλον 

H δυναµική για την επιτυχία της «ενδυνάµωσης» «εύθραυστων» 

κρατών καθορίζεται από το στρατηγικό περιβάλλον εντός του οποίου οι 

παράγοντες της διεθνούς κοινότητας παίρνουν τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν 

τρεις βασικοί καθοριστικοί παράγοντες αυτού του περιβάλλοντος193:  

α. Το επίπεδο εχθρότητας που δηµιουργήθηκε από τον προηγούµενο 

πόλεµο. 

β. Το επίπεδο των τοπικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και  

γ. Το επίπεδο της διεθνούς βοήθειας. 

Η αρχή του περιβάλλοντος αποτελεί αφενός παράγοντα των συνθηκών 

που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις δυνατότητες «δηµιουργίας ικανοτήτων» 

αφετέρου στοιχείο που κανείς φιλοδοξεί να µεταµορφώσει σε θεσµικό 

                                                           
191Brahimi, Lakhdar (Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations). 
State Building In Crisis And Post-Conflict Countries. 7th Global Forum on Reinventing 
Government Building Trust in Government. Βιέννη, 26-29 Ιουνίου 2007, σελ. 17. 
192Rondinelli A. Dennis-Montgomery, D. John. «Regime Change And Nation Building: Can 
Donors Restore Governance In Post-Conflict States?» στο: Public Administration and 
Development 25, 15–23 (2005), σελ. 21. 
193Οι παραπάνω διαστάσεις ουσιαστικά περιγράφουν το διαθέσιµο χώρο για την ειρήνη ή, 
αλλιώς, το «τρίγωνο οικοδόµησης της ειρήνης»: «όσο ρηχότερη η εχθρότητα, όσο πιο βαθιές 
είναι οι τοπικές δυνατότητες και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της διεθνούς βοήθειας, τόσο 
µεγαλύτερος είναι ο χώρος για την ειρήνη». Βλ. Αναλυτικότερα Doyle, W. Michael-Sambanis, 
Nicholas. «Building Peace: Challenges and Strategies After Civil War». World Bank, 27 
∆εκεµβρίου 1999, σελ. 16. 
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επίπεδο194. Οι προσεγγίσεις «γρήγορης επιδιόρθωσης» που αγνοούν την 

υπάρχουσα τοπική ικανότητα ευθύνονται για τη δηµιουργία εξάρτησης, τη 

µείωση της πιθανότητας για βιωσιµότητα και την κατασπατάληση ευκαιριών 

για τις ανερχόµενες κυβερνήσεις να εδραιώσουν τη νοµιµότητά τους µέσω της 

παροχής υπηρεσιών στους πολίτες195. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στα 

πλαίσια αυτής της αρχής είναι οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και εδραιώνουν το κράτος δικαίου, οι οποίες 

αποτελούν µια πολύ περίπλοκη πρόκληση, καθώς ασχολούνται µε τις αρχές 

και τους κανόνες που διαµορφώνουν τις κοινωνίες, πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη όλες οι πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

περιβαλλοντικές διαστάσεις196. 

3.5.7 Ευελιξία 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει «µαγική φόρµουλα» για το «capacity 

building», οι διαφορετικές προσεγγίσεις αφορούν στην παραγωγή πληθώρας 

στρατηγικών, µεθόδων και πηγών στοχευµένων στην αλλαγή νοοτροπιών, 

όπως ανάπτυξη συγκεκριµένων τεχνικών δεξιοτήτων και την ανταλλαγή 

γνώσεων και ικανοτήτων197.  

Τα δύο µέρη της εξίσωσης που αφορούν στο «capacity building» είναι 

άνθρωποι και διαδικασίες. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ πλήρης έλεγχος 

του τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσεται ένα σύστηµα ή όλων των 

αποτελεσµάτων των ενεργειών που επηρεάζουν τους άλλους. Αυτό που 

µπορεί να ελεγχθεί είναι η προσέγγιση στους ανθρώπους, µε τους οποίους 

εργάζεται η διεθνής κοινότητα και οι διαδικασίες που σχεδιάζει µαζί τους, ώστε 

να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους. «∆εν µπορούµε να εξαναγκάσουµε ή να 

δωροδοκήσουµε την ικανότητα σε ένα έθνος υποδοχής». Από ηθικής 

                                                           
194The Definition of Capacity Building, διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
195Brinkerhoff, W. Derick. «Rebuilding Governance in failed states and post-conflict societies: 
core concepts and cross-cutting themes» στο: Public Administration and Development 25, 3–
14 (2005), σελ. 7. 
196https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/governance_en 
197The Definition of Capacity Building, διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
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άποψης, ο µόνος τρόπος για να επηρεάσει κανείς ένα άτοµο ή µια οµάδα 

µακροπρόθεσµα είναι µέσω της εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι οι δεσµεύσεις, 

ακόµη και στα ανώτατα κυβερνητικά επίπεδα, αφορούν στο «τακτικό 

επίπεδο» της «δηµιουργίας ικανοτήτων»198. Ο τρόπος µε τις οποίο 

προσεγγίζονται οι οµόλογοι, ανάλογα µε την περίπτωση, θα καθορίσει εάν οι 

µέθοδοι «εκπαίδευσης, συµβουλών και καθοδήγησης» είναι αποτελεσµατικές 

στην «οικοδόµηση ικανοτήτων»199. Το «capacity building» είναι θέµα 

δηµιουργίας δυναµισµού και µαθητείας, παρά απλή µεταφορά γνώσης200. 

3.6 Ενσωµάτωση της ∆ιάστασης του Φύλου 

H ενσωµάτωση της «διάστασης του φύλου» («gender perspective»),  

µε την κοινωνική της προσέγγιση201, στην «οικοδόµηση δυνατοτήτων» έρχεται 

ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας εν συνόλω, αλλά και 

της φύσης της σύγκρουσης. «Αν δεν γνωρίζουµε ποιος υφίσταται τις 

επιπτώσεις µιας κρίσης ή σύρραξης – γυναίκες, άνδρες, αγόρια, κορίτσια- και 

ποιος από αυτούς διατρέχει τον µεγαλύτερο κίνδυνο, σε ποια χρονική στιγµή, 

σε ποιον τόπο ή υπό ποιες συνθήκες, η εντολή που έχει αναλάβει µια 

ειρηνευτική επιχείρηση κινδυνεύει να τεθεί εκτός στόχου. Το κρίσιµο στοιχείο, 

είναι η εξέταση του πληθυσµού όχι ως συνόλου, αλλά κατά  επιµέρους 

κοινωνικές οµάδες (άνδρες, γυναίκες, παιδιά)»202.  

Η διεπαφή µε γυναίκες και παιδιά συµβάλει όχι µόνο στη  συλλογή 

πληροφοριών, την καλύτερη γνώση της τρέχουσας κατάστασης και τον 

                                                           
198Webber, E. Stephen-Vandergriff, E. Donald. «Learning To Fish In Murky Waters: The 
Missing Link In Capacity-Building Analysis», 11 Σεπτεµβρίου 2017. 
199Στα πλαίσια των «Αποστολών Εκπαίδευσης, Συµβουλευτικής και Καθοδήγησης» («Train, 
Advice and Assist Operations») πρέπει να εξετάζεται η αποστολή συµβούλων, καθώς και οι 
συµβουλευτικές τακτικές που χρησιµοποιούνται µε µια προσέγγιση για την «οικοδόµηση 
ικανοτήτων» βασισµένη στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και µάθηση. Ό.π. 
200«The Definition of Capacity Building» διαθέσιµο στο: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF
:_Capacity_building 
201Η έννοια του κοινωνικού φύλου («gender» και όχι «sex») δεν είναι πάγια και αναλλοίωτη 
αλλά, ως βασικός τρόπος έκφρασης των σχέσεων εξουσίας και συνεπώς κοινωνικό 
κατασκεύασµα, νοηµατοδοτείται από το κοινωνικό σύστηµα που το δηµιουργεί σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή. 
202Πάτζιου, Ειρήνη, Τχης (ΝΟΜ). «Ένοπλες ∆υνάµεις και θέµατα γένους: Ο ρόλος του 
Συµβούλου για θέµατα γένους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ (Gender on Operation)» στο: Πρακτικά 
1

ου 

Συνεδρίου Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων: Νοµικοί Προβληµατισµοί και 
Προσεγγίσεις (Συνδιοργάνωση ∆ιεύθυνση Νοµικού Σώµατος ΓΕΕΘΑ και Νοµική Σχολή 
ΕΚΠΑ). Πολεµικό Μουσείο, Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2017, σελ. 147. 
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επηρεασµό της τοπικής κοινωνίας, αλλά αντιµετωπίζει περαιτέρω τις γυναίκες 

ως ενεργούς παράγοντες, συµµέτοχους στη διαδικασία σταθεροποίησης, και 

ως εκ τούτου αυξάνει τον βαθµό αποδοχής της δύναµης µιας 

επιχείρησης/αποστολής από την τοπική κοινωνία. 

Μια σειρά Ψηφισµάτων του ΣΑ/ΟΗΕ έχουν διαµορφώσει ένα ενιαίο 

σύνολο προώθησης δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, 

εντάσσονται δε και έχουν καθιερωθεί στα διεθνή φόρα ως «Ατζέντα για τις 

Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια»203. Η φιλοσοφία και η προσέγγιση της 

εν λόγω ατζέντας, εδράζεται σε τρεις πυλώνες/θεµατικούς τοµείς:  

α. Συµµετοχή: Προώθηση και υποστήριξη της ενεργούς και 

ουσιαστικής συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις ειρηνευτικές διαδικασίες, 

καθώς και  στις  διαδικασίες λήψεως αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα,  αύξηση 

του αριθµού των γυναικών στις ανώτερες θέσεις στα σώµατα λήψεως 

αποφάσεων των ΗΕ, χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι γυναίκες 

στα ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώµατα.   

β. Πρόληψη: Ένταξη της προοπτικής του φύλου στις στρατηγικές 

πρόληψης των συγκρούσεων, ανάπτυξη αποτελεσµατικών, 

ευαισθητοποιηµένων έναντι του φύλου µηχανισµών και οργάνων έγκαιρης 

προειδοποίησης, ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη έναντι του 

δυσανάλογου αντίκτυπου και έναντι της βίας κατά των γυναικών, 

συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων µορφών έµφυλης βίας, δια της 

καταπολέµησης µεταξύ άλλων της ατιµωρησίας και της ενδυνάµωσης των 

δικαιωµάτων των γυναικών από τις εθνικές έννοµες τάξεις.  

                                                           
203United Nations, Security Council. S/RES/1325 (2000), 31 Oκτωβρίου 2000. Ακολούθως, το 
ΣΑ/ΟΗΕ υιοθέτησε µια σειρά επιπλέον επτά υποστηρικτικών Ψηφισµάτων [1820 (2008), 1888 
(2009) 1889 (2009) 1960 (2010) 2106 (2013) 2122 (2013) 2242 (2015)], οι οποίες 
προώθησαν περαιτέρω το πνεύµα των διατάξεων του 1325 εστιάζοντας κυρίως στην 
καταπολέµηση της σεξουαλικής βίας που χρησιµοποιείται ως πολεµική τακτική, καθώς και την 
καταπολέµηση της ατιµωρησίας για εγκλήµατα σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων. 
Άξιο ιδιαίτερης µνείας τυγχάνει το Ψήφισµα 2122/2013 [United Nations, Security Council. 
S/RES/2122 (2013), 18 Οκτωβρίου 2013], το οποίο αποµακρύνεται από τον ρόλο των 
γυναικών ως θυµάτων και στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον στις γυναίκες ως ενεργούς 
παράγοντες, ζητώντας µεταξύ άλλων την εξάλειψη των εµποδίων και την εξασφάλιση θέσεων 
για τις γυναίκες στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, την αύξηση του αριθµού των γυναικών 
που συµµετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές και την αύξηση της αντιπροσώπευσης των 
γυναικών σε όλα τα στάδια των ειρηνευτικών διαδικασιών.  
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γ. Προστασία: Ενίσχυση και διεύρυνση των προσπαθειών για την 

εξασφάλιση της ασφάλειας, της σωµατικής και πνευµατικής υγείας, της 

ευζωίας, της οικονοµικής ασφάλειας ή/και της αξιοπρέπειας των γυναικών και 

των κοριτσιών -µε άλλα λόγια, προώθηση και διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των γυναικών και ένταξη της προοπτικής του φύλου στις νοµικές 

και θεσµικές µεταρρυθµίσεις.   

Καθίσταται εµφανές ότι η προοπτική του φύλου αξιοποιείται ως 

στρατηγικό και τακτικό εργαλείο για την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. 

Ειδικότερα, το φύλο χρησιµοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο για την 

κατανόηση του πολιτισµού, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των 

επιδιωκόµενων επιπτώσεων µιας επιχείρησης στον τόπο όπου αυτή θα 

διεξαχθεί και στη συνέχεια χρησιµοποιείται ως τακτικό εργαλείο για την 

επίτευξη των τεθέντων στόχων204.   

Κρίσιµο µέρος της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί ο «σύµβουλος 

ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου» («gender advisor»), του οποίου ο 

ρόλος και οι αρµοδιότητες, όπως τυποποιούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και 

όπως καταδεικνύεται -µεταξύ άλλων- στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θεωρείται 

κρίσιµος για την επιτυχία µιας ειρηνευτικής αποστολής205.   

 

 

 

 
                                                           
204Πάτζιου, Ειρήνη, Τχης (ΝΟΜ). «Ένοπλες ∆υνάµεις και θέµατα γένους: Ο ρόλος του 
Συµβούλου για θέµατα γένους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ (Gender on Operation)» στο: Πρακτικά 
1

ου 

Συνεδρίου Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων: Νοµικοί Προβληµατισµοί και 
Προσεγγίσεις (Συνδιοργάνωση ∆ιεύθυνση Νοµικού Σώµατος ΓΕΕΘΑ και Νοµική Σχολή 
ΕΚΠΑ). Πολεµικό Μουσείο, Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2017, σελ. 148. 
205O «gender advisor» ανήκει στην οµάδα ειδικών συµβούλων ή άλλως στο ειδικό επιτελείο 
του ∆ιοικητή, όπως και ο νοµικός και ο πολιτικός σύµβουλος, διατηρώντας άµεση πρόσβαση 
σε αυτόν. Bλ. Σχετικά Οδηγία 40-1, η οποία συνεκδόθηκε από τις Στρατηγικές ∆ιοικήσεις του 
ΝΑΤΟ το 2009 και αναθεωρήθηκε το 2016: NATO. Bi.SC Directive 4O-1 Integrating UNSCR 
1325 and gender perspectives in the NATO command structure including measures for armed 
conflict, Σεπτέµβριος 2009 διαθέσιµο στο: 
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-
1.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «CAPACITY BUILDING» KAI  ΝΑΤΟ  

4.1 Από την «Συλλογική Άµυνα» στη «Συλλογική Ασφάλεια» 

Ο «Οργανισµός Βορειο-ατλαντικού Συµφώνου» («North Atlantic Treaty 

Organization»-«NATO») ιδρύθηκε το 1949 ως αµυντική συµµαχία-απάντηση 

στον Ψυχρό Πόλεµο και αποτελεί το διεθνή οργανισµό που έχει 

πραγµατοποιήσει τις πιο θεµελιώδεις αλλαγές τα τελευταία είκοσι πέντε 

χρόνια, προκειµένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις του διατλαντικού 

περιβάλλοντος ασφαλείας, τόσο ως προς τη σύνθεση των µελών του όσο και 

ως προς τους σκοπούς, το φάσµα και την εµβέλεια δράσης του. Στην ιδρυτική 

Συνθήκη του ΝΑΤΟ, τα κράτη µέλη της Συµµαχίας206 επαναβεβαιώνουν την 

πίστη τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και δεσµεύονται 

για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, µε βάση την αρχή της 

«συλλογικής άµυνας» («collective self-defense»)207.  

Κοµβικό σηµείο για τη µετουσίωση του ΝΑΤΟ σε ικανό διαχειριστή 

παγκόσµιων κρίσεων («a crisis management organization») αποτέλεσε η 

διεύρυνση των αποστολών του µε τη νέα Στρατηγική Αντίληψη208 που 

υιοθετήθηκε στη Συνδιάσκεψη της Ουάσιγκτον το 1999 και βασίστηκε σε ένα 

ευρύ ορισµό της ασφάλειας  αναγνωρίζοντας τη σηµασία των πολιτικών, 

οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων πέρα από τη 

διάσταση της άµυνας.  Η έννοια της απειλής διευρύνθηκε περιλαµβάνοντας  

την τροµοκρατία, τις συγκρούσεις εθνών, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, την πολιτική αστάθεια, την οικονοµική αστάθεια και την 

εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και όπλων µαζικής καταστροφής209. Κατ΄ 

                                                           
206Επίσηµα η αποστολή του ΝΑΤΟ περιγράφεται στο Προοίµιο της Συνθήκης Ουάσιγκτον 
1949: «η διαφύλαξη της ελευθερίας, της κοινής κληρονοµιάς και του πολιτισµού των κρατών- 
µελών του στη βάση των αρχών της δηµοκρατίας, των ατοµικών ελευθεριών και των αρχών 
δικαίου».  
207Tο άρθρο 5 της ιδρυτικής Συνθήκης αφορά στη ρητή δέσµευση των κρατών µελών του 
Οργανισµού να θεωρήσουν οποιαδήποτε «ένοπλη επίθεση» προς σύµµαχο κράτος ως 
επίθεση εναντίον όλων των µελών του και να δράσουν αναλόγως,  σύµφωνα µε το άρθρο 51 
του Χάρτη των ΗΕ, που θεσπίζει το φυσικό δικαίωµα της ατοµικής ή συλλογικής άµυνας όλων 
των χωρών µελών του ΟΗΕ. 
208ΝΑΤΟ. The Alliance’s New Strategic Concept. Ουάσιγκτον, 25 Ιουν 1999 διαθέσιµο στο: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm 
209Η εξέλιξη του ΝΑΤΟ αντανακλά τη συστηµική εξέλιξη του ΨΠ, δεδοµένου ότι µετά το τέλος 
του, λόγω των νέων απειλών διευρύνθηκε η έννοια της ασφάλειας µε την έννοια της 
προστασίας των πολιτών στο εσωτερικό της χώρας, γεγονός που οδήγησε και στη 
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επέκταση, προβλέφθηκε και η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων που 

απαιτούνται για το πλήρες φάσµα των αποστολών της Συµµαχίας, από τη 

«συλλογική άµυνα» για την υποστήριξη της ειρήνης σε επιχειρήσεις 

«πρόληψης συγκρούσεων», ειρηνευτικές αποστολές «διατήρησης, επιβολής 

και οικοδόµησης της ειρήνης». Επρόκειτο για επιχειρήσεις πέραν της 

γεωγραφικής επικράτειας των µελών της Συµµαχίας,  η οποία πλέον, από 

αµυντική συµµαχία µετατράπηκε σε συνασπισµό δυνάµεων συλλογικής 

ασφάλειας210. Γίνεται, επιπλέον, αναφορά στη δυνατότητα και πρόθεση της 

Συµµαχίας να αναπτύσσει σχέδια διαλειτουργικότητας και συνεργασίας µε 

άλλους πολιτικούς φορείς και δρώντες σε επιχειρήσεις «οικοδόµησης της 

ειρήνης και µεταβατικών καθεστώτων»211.   

Κοµβικό σηµείο για την ενδυνάµωση και τη µεταρρύθµιση των 

εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ, υπήρξε η Σύνοδος Λισαβόνας το Νοέµβριο του 

2010, στην οποία υιοθετήθηκε το Νέο Στρατηγικό ∆όγµα της Συµµαχίας212, 

σύµφωνα µε το οποίο η «συνεργατική ασφάλεια» («cooperative security») 

αποτελεί βασική επιδίωξη του ΝΑΤΟ και ισότιµη κύρια αποστολή µε τις άλλες 

δύο: «συλλογική άµυνα» («collective defense») και «διαχείριση κρίσεων» 

(«crisis management»).  

Το Νέο Στρατηγικό ∆όγµα καθορίζει τους τρείς κύριους στόχους της 

Συµµαχίας («three core tasks») για την δεκαετία 2010-2020, θέτοντας το  

πλαίσιο για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού σχεδιασµού του 

ΝΑΤΟ, προωθώντας τη µεγαλύτερη δυνατή διεθνή «συνολική προσέγγιση» 
                                                                                                                                                                      
συνεργασία µε την ΕΕ. Χαρακτηριστικά, ο πόλεµος στη Βοσνία υπήρξε «σταθµός» στη νέα 
ταυτότητα του ΝΑΤΟ αναφορικά µε τη διαχείριση κρίσεων και το συµπληρωµατικό ρόλο της 
Συµµαχίας στην ανοικοδόµηση της ειρήνης µετά από πρόσκληση του ΟΗΕ. 
210Ωστόσο, αν και καµιά ρητή αναφορά δε γινόταν στο ∆ιακηρυκτικό κείµενο της Ουάσιγκτον 
σχετικά µε τις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΣΑ/ΟΗΕ και τις υποχρεώσεις του πρώτου υπό το φως του κεφ. 
VΙΙΙ του Χάρτη, η µετατροπή του σε συνασπισµό κρατών για την αντιµετώπιση κρίσεων, αν 
και δεν εγκρίθηκε ρητώς από το ΣΑ, εντούτοις έγινε υπό την ανοχή του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η απόφαση ΣΑ/ΗΕ 1563/2004 για το Αφγανιστάν που εγκρίνει εκ των υστέρων τη 
µονοµερή δράση του ΝΑΤΟ στην περιοχή µε την ανάπτυξη της «ISAF». Βλ. σχετικά 
Περράκης, Στέλιος. «Σχέση ΟΗΕ και Περιφερειακών Οργανισµών στο πλαίσιο των 
σύγχρονων ειρηνευτικών επιχειρήσεων υπό το κεφάλαιο VII του Χάρτη. Ποια τα 
συµπεράσµατα για την ΕΕ;» στο: Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση, ∆ιεθνές ∆ίκαιο & ∆ιεθνείς 
Σχέσεις στην αυγή του 21

ου

 αιώνα (επιµ. Περράκης, Στέλιος). Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
2005, σελ. 42-46. 
211

The Alliance’s New Strategic Concept. Ουάσιγκτον, 25 Ιουν 1999, παρ. 25. 
212NATO. Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North 
Atlantic Treaty Organisation «Active Engagement, Modern Defence», Νοέµβριος 2010 
διαθέσιµο στο: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 
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(«comprehensive approach»), καλώντας σε µια στενότερη συνεργασία µε 

τους λοιπούς εµπλεκόµενους διεθνείς θεσµικούς παράγοντες για κοινή 

αντιµετώπιση και συν-διαχείριση διεθνών κρίσεων που παρουσιάζουν οξύ 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αλλά και στοιχεία έντονης διασάλευσης της 

διεθνούς τάξης, ειρήνης, ασφάλειας και νοµιµότητας. Eπιπλέον, εγκαινιάστηκε 

µια διαδικασία «µετασχηµατισµού», µε την οποία το ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην 

αναδιάρθρωση των εσωτερικών µηχανισµών του (αναθεώρηση της ∆οµής 

∆ιοικήσεως και ανασυγκρότηση των Επιτροπών της Συµµαχίας) και των 

δοµών των Ενόπλων ∆υνάµεων των κρατών-µελών του.  

Όπως διατυπώνεται στη «Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ» το 2010, η 

επιτυχής εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης απαιτεί από τη 

συµµαχία να συνεργαστεί ενεργά µε τους διεθνείς φορείς πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά από την κρίση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης 

κρίσεων και να εξασφαλίσει το ενιαίο του σκοπού και της προσπάθειας από τη 

διεθνή κοινότητα213. Αυτό ήταν µια αναγνώριση από το ΝΑΤΟ, βασισµένη 

στην εµπειρία που προέκυψε από τις επιχειρήσεις και κατέστησε σαφές πως 

τα στρατιωτικά µέσα µόνα τους δεν µπορούν να επιλύσουν τις κρίσεις και πως 

η αποτελεσµατική διαχείριση των κρίσεων απαιτεί µια συλλογική, στρατιωτική 

και πολιτική αντίδραση214. Για το ΝΑΤΟ, η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία 

γίνεται το καθοδηγητικό νήµα («keystrand») όλου του επιχειρησιακού σχεδίου 

και δεν είναι µια επιµέρους δραστηριότητα αυτού215.  

Στα πλαίσια αυτά, µια σηµαντική αλλαγή στην οποία προέβη η 

Συµµαχία µε το ∆όγµα 2010, αφορά στην εγκαθίδρυση εταιρικών 

προγραµµάτων συνεργασίας µε τρίτες χώρες. Μετά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής της 

                                                           
213Ό.π., άρθρο 60. 
214Βλ. ΝΑΤΟ «Πολιτική Οδηγία», 29 Νοεµβρίου 2006, η οποία προσδιορίζει τους 
απαραίτητους όρους για την ανάπτυξη των µέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στα επόµενα 
10-15 χρόνια. ΝΑΤΟ «Comprehensive Political Guidance» («CPG»), 29 Νοεµβρίου 2006 
διαθέσιµη στο: 
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_56425.htm?selectedLocale=en 
215

NATO Standard AJP-3.4.9 Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation. ΝSA, 
Φεβρουάριος 2013, παρ. 105. 
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Λισαβόνας, το ΝΑΤΟ επανεξέτασε την πολιτική του για την εταιρική σχέση τον 

Απρίλιο του 2011 για καλύτερη συνεργασία µε τους εταίρους216. 

Στις 13 Μαρτίου 2017, ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ εξέδωσε την 

ετήσια έκθεσή του217, η οποία παρέχει µια επισκόπηση του τρόπου µε τον 

οποίο το ΝΑΤΟ, ως θεσµικό όργανο το 2016, συνέβαλε στην ενίσχυση της 

αποτροπής και της άµυνας, στη συµµετοχή στο διάλογο, στην επένδυση στην 

ασφάλεια, στην υποστήριξη της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, στην 

ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης, καθώς και στην προώθηση του ρόλου των 

γυναικών στην ειρήνη και την ασφάλεια. Ανάµεσα στους παραπάνω τοµείς, η 

«οικοδόµηση δυνατοτήτων των εταίρων» κατέχει εξέχουσα θέση. 

4.2 Επιχειρησιακή ∆ράση 

 4.2.1 ∆ιάκριση Βασικών Επιχειρήσεων 

Οι βασικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ σήµερα διακρίνονται σε:  

α. Επιχειρήσεις «Συλλογικής Άµυνας» (άρθρου 5 )218.  

  β. Επιχειρήσεις «Ανταπόκρισης στην Κρίση» («Crisis Response 

Operations-CRO») (εκτός  άρθρου 5), οι οποίες υποστηρίζουν τη διεργασία 

της ειρήνης σε µια περιοχή συγκρούσεων και ονοµάζονται, επίσης, 

«Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης» («ΕΥΕ») και αφορούν σε 

πολυσύνθετες επιχειρήσεις, οι οποίες συνδράµουν στην πρόληψη, λήψη 

αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων ή/και στην εξυπηρέτηση 

ανθρωπιστικών σκοπών, σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς σκοπούς της 

Συµµαχίας219.  

                                                           
216Bλ. Σχετικά ΝΑΤΟ. «Active Engagement in cooperative security: A more efficient and 
flexible partnership policy», 15 Απριλίου 2011 διαθέσιµο στο: 
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_04/20110415_110415-Partnership-
Policy.pdf 
217Βλ. σχετικά NATO. The Secretary General’s Annual Report 2016 διαθέσιµο στο: 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170313_SGAnnualReport_2
016_en.pdf#page=35 
218Το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το άρθρο 5 τον Σεπτέµβριο του 
2001 στη συνέχεια των τροµοκρατικών ενεργειών κατά των ΗΠΑ. 
219Η κύρια  διαφορά µεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 5 και αυτών εκτός του άρθρου 5 
είναι ότι στις δεύτερες δεν είναι υποχρεωµένες οι χώρες-µέλη να πάρουν µέρος. Η συµµετοχή 
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γ. Ανθρωπιστικές Επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις για την 

αρωγή και την υποστήριξη χωρών-µελών και εταίρων που είναι θύµατα 

φυσικών καταστροφών220.  

4.2.2 Συνεργασία µε ΟΗΕ και ΕΕ 

Ο ρυθµός αλλά και η ποικιλία αποστολών στις οποίες έχει εµπλακεί ο 

Οργανισµός παρουσιάζει σηµαντική αύξηση από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ΝΑΤΟ και ΗΕ συνεργάστηκαν στενά 

στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων µε κοινά πεδία δράσης την περιοχή των 

Βαλκανίων (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο, ΠΓ∆Μ), το Αφγανιστάν, αλλά και 

την Αφρική (Νταρφούρ, Σουδάν, Σοµαλία, Λιβύη). 

Η συνεργασία µεταξύ των δύο Οργανισµών κατά τη διαχείριση 

κρίσεων, µε στόχο άλλοτε την «επιβολή» και άλλοτε την «οικοδόµηση» της 

ειρήνης, δεν υπήρξε πάντοτε επιτυχής ούτε και χωρίς δυσκολίες221, καθώς το 

ΝΑΤΟ επιθυµεί να διατηρεί  την αυτονοµία του ως προς τη λήψη αποφάσεων,  

καθώς και την επιχειρησιακή ανεξαρτησία του, ενώ ο ΟΗΕ, αν και παραµένει 

αναµφίβολα το κύριο και πρωτεύον θεσµικό όργανο διατήρησης της ειρήνης 

και της διεθνούς ασφάλειας, εντούτοις (για λόγους πολιτικούς ή 

επιχειρησιακής ανεπάρκειας) φαίνεται να εξαρτάται από το ΝΑΤΟ, 

εγκρίνοντας εκ των υστέρων διφορούµενης νοµιµότητας δράσεις222.  

                                                                                                                                                                      
του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν και στο Κέρας της Αφρικής είναι ένα καλό 
παράδειγµα τέτοιων επιχειρήσεων. 
220Σαν παράδειγµα, το ΝΑΤΟ έχει βοηθήσει την Τουρκία και το Πακιστάν (η «Pakistan 
earthquake relief assistance» ήταν µια από τις µεγαλύτερες ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες 
ανακούφισης του ΝΑΤΟ, η οποία έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2006), όταν επλήγησαν από 
σεισµούς, καθώς και χώρες όπως την Αλβανία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και 
την Ουκρανία όταν επλήγησαν από µεγάλες πληµµύρες. Επιπλέον, έχει βοηθήσει την ΠΓ∆Μ 
και την Πορτογαλία στην κατάσβεση µεγάλων πυρκαγιών. Μπασάρας, Αναστάσιος. «Η 
∆ιαχείριση Κρίσεων στο ΝΑΤΟ», σελ. 4. διαθέσιµο στο: http://www.elisme.gr/gr/2013-01-06-
18-39-21/item/2015-03-8 
221Για τις διαφορετικές εντολές και προσεγγίσεις των δύο οργανισµών αναφορικά µε τη 
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την 
προσπάθεια να διαµορφωθούν οι διαδικασίες για τον συντονισµό της χωρίς προηγούµενο 
συνεργασίας τους, βλ. σχετική αναφορά B. B. Ghalli:  United Nations, General Assembly -
Security Council. Supplement to an Agenda for Peace (UN Doc. A/50/60-S/1995/1), 3 
Ιανουαρίου 1995, παρ. 79. 
222Χαρακτηριστική η θέση του ΣΑ/OΗΕ στο Ψήφισµα 1563/2004 σχετικά µε την κατάσταση 
στο Αφγανιστάν, από την οποία προκύπτει µία έµµεση, εκ των υστέρων, νοµιµοποίηση της 
παρουσίας του ΝΑΤΟ, αλλά και µία παράλληλη ανάπτυξη στις τρέχουσες επιχειρήσεις για 
αντιµετώπιση των ανταρτών Ταλιµπάν. 
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Η συνεργασία του ΟΗΕ µε το ΝΑΤΟ στην περίπτωση των Βαλκανίων 

αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες 

διεξάγονται υπό τα Κεφάλαια VII και VIII του Χάρτη ΗΕ και αποτέλεσε δίδαγµα 

(«lesson learned») για τις µελλοντικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το παράδειγµα 

της Λιβύης το 2011 αναφορικά µε την εξασφάλιση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος («safe and secure environment») και την ανθρωπιστική 

επέµβαση ανέδειξε το «κρίσιµο σταυροδρόµι» στο οποίο βρίσκεται η 

συλλογική διαχείριση κρίσεων σχετικά µε το συνδυασµό «peace enforcement 

και capacity building» και ιδιαίτερα την αδυναµία της διεθνούς κοινότητας στον 

πρώτο πυλώνα της «ευθύνης προστασίας» που αφορά στην πρόληψη223. 

Η έναρξη των προσπαθειών για την ουσιαστική συνεργασία ΝΑΤΟ και 

ΕΕ σε θέµατα ασφάλειας ήρθε σαν αποτέλεσµα της Γιουγκοσλαβικής κρίσης, 

η οποία κατέδειξε ότι δεν επαρκούν µόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την 

επίτευξη βιώσιµης ειρήνης, αλλά απαιτείται και ένας µηχανισµός που θα 

συνδυάζει πολιτικά, οικονοµικά, στρατιωτικά και διάφορα άλλα µέσα, προς 

υποστήριξη των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, της ειρήνης και της 

επιδιωκόµενης σταθερότητας224. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις στην πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας κατέδειξαν την ισχυρή 

διοργανική και διαθεσµική συνεργασία µεταξύ του ΝΑΤΟ, της ΕE, αλλά και 

του ΟAΣΕ. Με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ έχει συνεργαστεί έκτοτε στο Κόσσοβο, στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Αφγανιστάν, τη Σοµαλία, το Νταρφούρ. 

4.3 Αποστολές «Οικοδόµησης ∆υνατοτήτων» 

Παρατηρείται ότι κατά την εµπλοκή του ΝΑΤΟ σε ζώνες συγκρούσεων, 

διεξάγονται αρχικά πολυεθνικές επιχειρήσεις «εγκαθίδρυσης» και 

«διατήρησης» της ειρήνης και της ασφάλειας, τις οποίες στη συνέχεια 

                                                           
223Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στη Λιβύη αντανακλά τον κίνδυνο ανάµεσα στην 
επικράτηση ενός φιλελεύθερου παρεµβατισµού και στην ανταπόκριση στα αιτήµατα για 
δηµοκρατία καταπιεσµένων λαών. ∆εν υπάρχει συναίνεση στη διεθνή κοινότητα ως προς το 
πότε, γιατί και πώς πρέπει να γίνονται στρατιωτικές επεµβάσεις σε απάντηση παραβιάσεων 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Βλ. σχετικά Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος. Επιβάλλοντας την 
ειρήνη. Η νοµιµότητα των στρατιωτικών επεµβάσεων και τα όρια του ανθρωπισµού. Εκδόσεις 
Α. Ν. Σάκκουλα, 2001. 
224Για τη στρατηγική σύζευξη ΝΑΤΟ-ΕΕ βλ. κεφάλαιο 5 παρούσας εργασίας που αφορά στην 
ΕΕ. 
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διαδέχονται επιχειρήσεις «οικοδόµησης» της ειρήνης και αποστολές 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων» στον τοµέα της ασφάλειας και άµυνας225. 

Στην παρούσα χρονική φάση, το ΝΑΤΟ επιχειρεί στην Ασία, στην 

Ευρώπη και στην Αφρική, και συγκεκριµένα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο 

Κόσσοβο, στη Μεσόγειο Θάλασσα και στη Σοµαλία226.  

Το κεφάλαιο, στα πλαίσια της «οικοδόµησης δυνατοτήτων», θα 

επικεντρωθεί στις επόµενες παραγράφους στη χαρακτηριστική δράση της 

Συµµαχίας στο Αφγανιστάν. 

Η Περίπτωση του Αφγανιστάν 

Από το τέλος του 2001, διεξάγονται επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο 

Αφγανιστάν µε αρχική εστίαση στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα, την 

Καµπούλ, για την υποστήριξη των αφγανικών δυνάµεων ασφαλείας και στη 

συνέχεια διευρύνθηκαν στην υπόλοιπη χώρα, µε στόχο τη σταδιακή 

παράδοση των περιοχών αυτών στις αφγανικές  αρχές. 

Σηµαντική υπήρξε η συνύπαρξη της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ 

«United Nations Assistance Mission in Afghanistan» («UNAMA»)227 και της 

πολυεθνικής δύναµης «International Security Assistance Force» 

(«ISAF/Afghanistan»)228, η οποία ιδρύθηκε µετά από αίτηµα των αφγανικών 

αρχών και εντολή του ΟΗΕ το 2001 και τέθηκε υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ 

από τον Αύγουστο του 2003 έως τον ∆εκέµβριο του 2014.  

Η «UNAMA» είχε αρµοδιότητα για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

κράτους δικαίου και ισότητας των φύλων µε επιπλέον εντολή να προωθήσει 

την εθνική συµφιλίωση και να συντονίσει το ανθρωπιστικό έργο των ΗΕ. Από 

την άλλη πλευρά, αποστολή της «ISAF» ήταν να αναπτύξει νέες αφγανικές 

δυνάµεις ασφαλείας και να δώσει τη δυνατότητα στις αφγανικές αρχές να 

παράσχουν αποτελεσµατική ασφάλεια σε όλη τη χώρα, προκειµένου να 

                                                           
225Σχετικά µε την επιχειρησιακή δράση του ΝΑΤΟ, βλ. αναλυτικά Παράρτηµα «Α». 
226http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm?selectedLocale=en 
227Για την «UNAMA» βλ. Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 1401/2002.   
228Για την «ISAF» βλ. Ψηφίσµατα ΣΑ/ΟΗΕ 1386, 1413, 1444, 1510, 1563, 1623, 1707, 1776 
και 1833/2001. 
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δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα ευνοήσει τη λειτουργία των 

δηµοκρατικών θεσµών και την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου, µε σκοπό 

την αποτροπή να γίνει η χώρα και πάλι ένα ασφαλές καταφύγιο για τους 

τροµοκράτες229. 

Η «ISAF» συνέβαλε στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη 

(«reconstruction and development») στο Αφγανιστάν πρωτίστως µέσω των 

«πολυεθνικών Οµάδων Επαρχιακής Ανασυγκρότησης» («multinational 

Provincial Reconstruction Teams»-«PRTs»)230 σε περιοχές, όπου οι εργασίες 

ανασυγκρότησης θα µπορούσαν να διεξαχθούν από εθνικούς και διεθνείς 

παράγοντες. Οι «PRTs» βοήθησαν τις αφγανικές αρχές να ενισχύσουν 

προοδευτικά τα θεσµικά όργανα που απαιτούνται για την πλήρη εδραίωση της 

χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου («good governance and the 

rule of law»), καθώς και για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο 

κύριος ρόλος των «PRTs», από την άποψη αυτή, ήταν η ενίσχυση της 

ικανότητας («to build capacity»), η υποστήριξη της ανάπτυξης των δοµών 

διακυβέρνησης και η προώθηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο η 

διακυβέρνηση µπορεί να βελτιωθεί. 

Η ανάπτυξη επαγγελµατικών, ικανών και αυτοσυντηρούµενων Εθνικών 

∆υνάµεων Ασφαλείας του Αφγανιστάν ήταν στο επίκεντρο των προσπαθειών 

της «ISAF», αλλά και η βασική αποστολή της «Αποστολής Εκπαίδευσης του 

ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν» («NATO Training Mission in Afghanistan»-«NTM-

A»)231. Το έργο αυτό διεξήχθη σε στενή συνεργασία µε την «Αστυνοµική 

Αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν» («EUPOL Αfganistan») και το Υπουργείο 

Άµυνας του Αφγανιστάν.  

                                                           
229Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε την περίπτωση του Κοσσόβου, στο Αφγανιστάν δεν 
υπήρξαν «κοινά καθήκοντα» («joint tasks») ΝΑΤΟ-ΟΗΕ, όπως π.χ. για τη δηµόσια ασφάλεια. 
Η «ISAF» και η «UNAMA» ήταν αποστολές που λειτουργούσαν παράλληλα, µε διαφορετική 
διάρθρωση και διοίκηση και έπρεπε να συνεργάζονται χωρίς καµία από τις δυο να έχει τυπικά 
κάποια εξουσία πάνω στην άλλη. Βλ. σχετικά Ψήφισµα του ΣΑ/ΟΗΕ 1386/2001. 
230Η «PRT» αποτελεί µονάδα που εισήγαγε αρχικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποτελούµενη 
από στρατιωτικούς αξιωµατικούς, διπλωµάτες και εµπειρογνώµονες, µε αποστολή την 
υποστήριξη των προσπαθειών «ανοικοδόµησης» σε «ασταθή κράτη». Οι «PRTs» ιδρύθηκαν 
για πρώτη φορά στο Αφγανιστάν στις αρχές του 2002 και από το 2008 λειτουργούν εκεί, 
καθώς και στο Ιράκ. 
231http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm?selectedLocale=en 
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H «NTM-A», η οποία δηµιουργήθηκε το 2009, επικεντρώθηκε στην 

κατάρτιση αρχικών προσλήψεων και στην ανάπτυξη της θεσµικής ικανότητας 

κατάρτισης των δυνάµεων ασφαλείας του Αφγανιστάν, ενώ η κοινή διοίκηση 

της «ISAF» ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη µονάδων µέσω επίβλεψης και 

βοήθειας. Αυτές οι συνδυασµένες προσπάθειες συνέβαλαν στη δηµιουργία 

των δυνάµεων ασφαλείας του Αφγανιστάν από το µηδέν σε περίπου 352.000 

στρατιώτες και αστυνοµικούς, συµπεριλαµβανοµένης της Αφγανικής Εθνικής 

Αστυνοµίας («Afghan Local Police»-« ANP»). 

Από την ίδρυσή του το 2002, ο εθνικός στρατός του Αφγανιστάν 

(«Afghan National Army»-«ANA») προχώρησε προοδευτικά από µια 

στρατιωτική δύναµη πεζικού σε ολοκληρωµένο στρατό, η οποία αναπτύσσει 

σταδιακά τόσο στοιχεία µάχης όσο και ικανότητες, όπως στρατιωτική 

αστυνοµία, ιατρική, αεροπορία και εφοδιαστική. Ο «ANA» αριθµεί σήµερα 

περισσότερα από 175.500 στελέχη. Ο ρόλος της «ANP» έχει σταδιακά 

µετατοπιστεί από την αντιµετώπιση της εξέγερσης («countering the 

insurgency») σε ένα ρόλο πολιτικής αστυνόµευσης, αναπτύσσοντας 

περαιτέρω δυνατότητες που κυµαίνονται από ποινικές έρευνες µέχρι έλεγχους 

της κυκλοφορίας. Η «ANP» έχει φθάσει πλέον σε δύναµη άνω των 154.000.  

Η «ISAF» ήταν µία από τις µεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων που υπήρξαν ποτέ, συγκεντρώνοντας συνεισφορές από 

51 διαφορετικές χώρες. Μέχρι το τέλος του 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

µετάβασης της πλήρους υπευθυνότητας ασφαλείας από τα στρατεύµατα της 

«ISAF» στις στρατιωτικές και αστυνοµικές δυνάµεις του Αφγανιστάν και 

ολοκληρώθηκε η αποστολή της «ISAF».  

Την 1η Ιανουαρίου 2015, ξεκίνησε µια νέα αποστολή µη στρατιωτικού 

χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, η «NATO’s Resolute Support Mission» («RSM»)232, για 

την εκπαίδευση, την παροχή συµβουλών και τη συνδροµή («train, advise and 

assist») των αφγανικών δυνάµεων και θεσµών ασφαλείας, η οποία διεξάγεται 

επί του παρόντος, ως µια αποστολή µετάβασης («a follow-on mission») στην 

«ISAF». 

                                                           
232https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm 
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Η νοµική βάση της «RSM» βασίζεται σε επίσηµη πρόσκληση από την 

κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τη Συµφωνία για το καθεστώς των δυνάµεων 

(«Status of Forces Agreement»-«SOFA») µεταξύ του ΝΑΤΟ και του 

Αφγανιστάν, η οποία διέπει την παρουσία συµµαχικών στρατευµάτων. Η 

αποστολή υποστηρίζεται επίσης από τη διεθνή κοινότητα γενικότερα, όπως 

αντικατοπτρίζεται στο Ψήφισµα 2189/2014 του ΣΑ/ΟΗΕ που εγκρίθηκε 

οµόφωνα στις 12 ∆εκεµβρίου 2014.  

Η «RSM» περιλαµβάνει περίπου 13.000 στελέχη τόσο από το ΝΑΤΟ 

όσο και από τις χώρες εταίρους, οι περισσότεροι από τους οποίους 

εργάζονται ως σύµβουλοι στις δυνάµεις ασφαλείας του Αφγανιστάν, και 

λειτουργεί µε κεντρική έδρα στην Καµπούλ και τέσσερα παραρτήµατα στο 

βόρειο, στο δυτικό, στο νότιο και στο ανατολικό Αφγανιστάν. 

Η αποστολή στο Αφγανιστάν αποτελεί τη σηµαντικότερη επιχειρησιακή 

δέσµευση της Συµµαχίας µέχρι σήµερα. Επιπλέον, πέραν της «ISAF» και της 

«RSM», οι Σύµµαχοι και οι χώρες εταίροι δεσµεύονται για την ευρύτερη 

υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για τη µακροπρόθεσµη οικονοµική 

στήριξη των δυνάµεων ασφαλείας του Αφγανιστάν. Στα πλαίσια αυτά, οι 

ηγέτες του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους για µια διαρκή σύµπραξη 

(«an enduring partnership») µεταξύ του ΝΑΤΟ και του Αφγανιστάν, όπως 

αναλύεται παρακάτω (υπό 4.5). 

4.4 Εταιρικές Σχέσεις  

Στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας το 2016, οι Σύµµαχοι του ΝΑΤΟ 

υπογράµµισαν ότι επιδιώκουν να συµβάλουν περισσότερο στις προσπάθειες 

της διεθνούς κοινότητας για την προβολή της σταθερότητας και την ενίσχυση 

της ασφάλειας εκτός του εδάφους του ΝΑΤΟ. Ένα από τα µέσα για την 

υλοποίηση του παραπάνω στόχου είναι η συνεργασία και οι εταιρικές σχέσεις 

(«projecting stability through cooperation»)233.  

Τα τελευταία 25 χρόνια, η Συµµαχία έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 

συνεργασιών µε 41 χώρες από τον Ευρω-Ατλαντικό χώρο, την περιοχή της 

                                                           
233http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84336.htm 
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Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου και άλλους εταίρους ανά τον κόσµο. Το 

ΝΑΤΟ επιδιώκει το διάλογο και την πρακτική συνεργασία µε αυτά τα κράτη για 

ένα ευρύ φάσµα πολιτικών θεµάτων και θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια 

σε ένα επωφελές πλαίσιο για όλους τους εµπλεκόµενους. 

Οι εταίροι αποτελούν µέρος πολλών από τις βασικές δραστηριότητες 

του ΝΑΤΟ στους τοµείς διαµόρφωσης της πολιτικής για την «οικοδόµηση 

αµυντικής ικανότητας, την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και τη διαχείριση 

κρίσεων» («building defence capacity, developing interoperability and 

managing crises»). Τα προγράµµατα του ΝΑΤΟ περιλαµβάνουν τη λογική του 

«capacity building», καθώς βοηθούν τα κράτη-εταίρους να αναπτύξουν δικά 

τους θεσµικά όργανα και δυνάµεις άµυνας και ασφάλειας. 

Σε συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, οι εταίροι µπορούν: 

α. Να µοιράζονται ιδέες σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος ή 

ανησυχίας µέσω πολιτικών διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών  

β. Να συµµετέχουν σε ένα πλούσιο φάσµα εκδηλώσεων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβούλευσης234.  

γ. Να προετοιµάζονται για κοινές µελλοντικές επιχειρήσεις και 

αποστολές συµµετέχοντας σε ασκήσεις και εκπαίδευση. 

δ. Να συνεισφέρουν στις τρέχουσες επιχειρήσεις και αποστολές 

υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.  

ε. Να µοιράζονται τα «διδάγµατα» που αντλήθηκαν από τις 

προηγούµενες επιχειρήσεις και να αναπτύξουν πολιτική για το µέλλον. 

στ. Να συνεργαστούν µε τους Συµµάχους για την έρευνα και την 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων («capability development»). 

Μέσω της εταιρικής σχέσης, το ΝΑΤΟ και οι εταίροι επιδιώκουν, 

επίσης, ένα ευρύ όραµα για την ασφάλεια: 
                                                           
234Πάνω από 1.200 εκδηλώσεις το χρόνο είναι ανοικτές στους εταίρους µέσω ενός καταλόγου 
συνεργασίας εταιρικής σχέσης («Partnership Cooperation Menu»). 
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α. Ενσωµάτωση των προοπτικών του φύλου στην ασφάλεια και 

την άµυνα («integrating gender perspectives into security and defence»). 

β. Καταπολέµηση της διαφθοράς στον τοµέα της άµυνας.  

γ. Ενίσχυση των προσπαθειών για τον έλεγχο ή την καταστροφή 

πυροµαχικών και µη εκραγέντων πυροβόλων όπλων. 

δ. Προώθηση κοινών επιστηµονικών σχεδίων. 

4.4.1 Συνεργασία µε Χώρες-Εταίρους  

Το ΝΑΤΟ, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτύξει πλαίσια 

περιφερειακών εταιρικών σχέσεων («Partnerships»), όπως η «Σύµπραξη για 

την Ειρήνη» («Partnership for Peace»-«PfP»), ο «Μεσογειακός ∆ιάλογος» 

(«Mediterranean Dialogue»-«MD») και η «Περιφερειακή Πρωτοβουλία της 

Κωνσταντινούπολης» («Istanbul Cooperation Initiative»-«ICI»), µε χώρες που 

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου και πρακτικής 

συνεργασίας και ενστερνίζονται τις αξίες της Συµµαχίας και τους στόχους της 

για την προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας235.  

Οι «MD» και «ICI» αποτελούν σήµερα εξατοµικευµένα πλαίσια 

συνεργασίας µε εταίρους του ΝΑΤΟ στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική: Αλγερία, 

Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο, Τυνησία, Μπαχρέιν, 

Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, µε στόχο την ενδυνάµωση 

στον τοµέα της άµυνας και των Ενόπλων ∆υνάµεων236.  

                                                           
235Η θεσµοθέτηση του πλαισίου συνεργασίας του ΝΑΤΟ µε τρίτες χώρες χρονολογείται από 
τη Σύνοδο Κορυφής του 1994 στις Βρυξέλλες, όπου υιοθετήθηκε το πρόγραµµα «Σύµπραξη 
για την Ειρήνη» µε αρχική συµµετοχή µεγάλου αριθµού κρατών, ορισµένα από τα οποία 
έγιναν µέλη της Συµµαχίας κατά τα επόµενα έτη [συγκεκριµένα, 12 κράτη, σε τρείς χρονικές 
περιόδους αύξησης της Συµµαχίας («NATO enlargement»)]. Το 1994 τέθηκαν, επίσης, οι 
βάσεις του «Μεσογειακού ∆ιαλόγου» µε συµµετοχή 7 κρατών της Μεσογείου. Το 2004 
υιοθετήθηκε η «Πρωτοβουλία Κωνσταντινούπολης», η οποία αφορά στη συνεργασία του 
ΝΑΤΟ µε 4 κράτη του Περσικού Κόλπου. NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit 
in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 29-30. 
236Ό.π., σελ. 31. 
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Στο πλαίσιο  ενδυνάµωσης των εταιρικών σχέσεων της Συµµαχίας, 

υιοθετήθηκαν στη ∆ιάσκεψη της Ουαλίας το 2014237, υιοθετήθηκαν δυο νέες 

πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ, η «Πρωτοβουλία ∆ιαλειτουργικότητας Εταίρων» 

(«Partnership Interoperability Initiative»-«PII»)  και η «Πρωτοβουλία για 

Ανάπτυξη ∆υνατοτήτων στον Αµυντικό Τοµέα» («Defense and Related 

Security Capacity Building Initiative»-«DCB»).  

Η πρωτοβουλία «PII», έχει ως στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω 

ενίσχυση του επιπέδου διαλειτουργικότητας των εταίρων µε το ΝΑΤΟ σε 

επίπεδο ασκήσεων, αποστολών και επιχειρήσεων238.  

Η «Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων για την Άµυνα και την 

Ασφάλεια» («Defence and Security Capacity Building»-«DCB»)239 είναι ένα 

από τα βασικά εργαλεία του ΝΑΤΟ για να συµβάλει στις προσπάθειες της 

διεθνούς κοινότητας για την προβολή της σταθερότητας πέρα από το έδαφος 

του ΝΑΤΟ και αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσωτερικών δοµών των χωρών 

που θα λάβουν την υποστήριξη της Συµµαχίας και της ικανότητας τους για 

αντιµετώπιση του συνόλου των προκλήσεων ασφαλείας, οι οποίες 

απασχολούν τους ίδιους, αλλά και τους Συµµάχους, µε απώτερο στόχο την 

εδραίωση συνθηκών ασφαλείας και σταθερότητας στο εσωτερικό των χωρών 

τους.  

Η «DCB» βασίζεται στη µακρά εµπειρία της Συµµαχίας να συµβουλεύει 

και να βοηθά τους εταίρους της και στην παροχή προγραµµάτων κατάρτισης, 

εκπαίδευσης και καθοδήγησης δράσεων. Η πρωτοβουλία χρησιµοποιεί την 

εµπειρογνωµοσύνη των µελών του ΝΑΤΟ, καθώς και συνεισφορές από 

συγκεκριµένες χώρες εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων πόρων και πολιτικών 

υποστήριξης. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ δεσµεύεται µε άλλους διεθνείς 

οργανισµούς, όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ και η ΟΑΣΕ, για να εξασφαλιστεί η 

συµπληρωµατικότητα των προσπαθειών.  

                                                           
237

NATO Wales Summit Declaration, 05 Σεπτεµβρίου 2014 διαθέσιµο 
στο:https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm 
238https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_132726.htm 
239NATO. «Defence and Related Security Capacity Building Initiative», 27 Ιανουαρίου 2017 
διαθέσιµο στο:http://www.nato.int/cps/on/natohq/topics_132756.htm 
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Το έργο της πρωτοβουλίας καθοδηγείται από σχετικά αιτήµατα 

υποστήριξης των εταίρων και µπορεί να περιλαµβάνει διάφορους τύπους 

υποστήριξης: από στρατηγικές συµβουλές για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της 

άµυνας και της ασφάλειας και την «οικοδόµηση θεσµών» έως την ανάπτυξη 

τοπικών δυνάµεων µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ή συµβουλές 

και βοήθεια σε εξειδικευµένους τοµείς, όπως η εφοδιαστική ή η 

κυβερνοάµυνα.  

Οποιαδήποτε βοήθεια από το ΝΑΤΟ παρέχεται µετά από συγκεκριµένο 

αίτηµα της δικαιούχου χώρας, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και 

εξετάζεται διεξοδικά από το «Βορειοατλαντικό Συµβούλιο» («North Atlantic 

Council»-«NAC») και βασίζεται σε αµοιβαία πολιτική δέσµευση και τοπική 

ιδιοκτησία. Εάν τα υπάρχοντα προγράµµατα δεν µπορούν να ικανοποιήσουν 

το αίτηµα, τότε η Συµµαχία µπορεί να εξετάσει το ενδεχόµενο να προσφέρει 

ένα προσαρµοσµένο σύνολο µέτρων βοήθειας, δηλαδή ένα συγκεκριµένο 

«πακέτο DCB».  

Το «Ταµείο Άµυνας και Συναφούς ∆ηµιουργίας Ικανοτήτων» («The 

Defence and Related Security Capacity Building Trust Fund»)240 

δηµιουργήθηκε το 2015 για να παράσχει επιπλέον υποστήριξη και πόρους για 

την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Το Ταµείο επιτρέπει στους Συµµάχους και 

τους συνεργάτες να συµβάλλουν σε ειδικά έργα που έχουν αναπτυχθεί για τις 

αποδέκτριες χώρες, καθώς και να συνεισφέρουν σε ένα χρηµατοδοτικό 

κονδύλιο που θα χρησιµοποιηθεί υποστήριξη µελλοντικών έργων241.  

Τέσσερα «πακέτα DCB» έχουν ξεκινήσει µέχρι στιγµής για: τη Γεωργία, 

το Ιράκ, την Ιορδανία και τη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, ενώ το ΝΑΤΟ είναι 

έτοιµο να παράσχει συµβουλευτική υποστήριξη στη Λιβύη σε περίπτωση 

                                                           
240NATO. The Secretary General’s Annual Report 2016 (chapter «Improving Capabilities»), 
σελ. 70. 
241Από τη δηµιουργία του Ταµείου, έξι Σύµµαχοι (∆ανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Νορβηγία, 
Τουρκία και Ηνωµένες Πολιτείες) Βασίλειο,) έχουν καταβάλει χρηµατοδοτικές συνεισφορές 
συνολικού ύψους σχεδόν 4 εκατοµµυρίων ευρώ. Επιπλέον, πέντε Σύµµαχοι (Γερµανία, Ιταλία, 
Λουξεµβούργο, Νορβηγία και Τουρκία) και δύο χώρες-εταίροι (Φινλανδία και Ιρλανδία) έχουν 
υποσχεθεί περαιτέρω χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο Ταµείο. Αυτές οι δεσµεύσεις 
ανέρχονται σήµερα σε 3 εκατοµµύρια ευρώ. 
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υποβολής αίτησης. Τα εξατοµικευµένα προγράµµατα του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας «DCB» αφορούν:242 

α. Γεωργία 

Το «πακέτο DCB» για τη Γεωργία («Defence capacity building for 

Georgia») παρέχεται µέσω του σηµαντικού πακέτου «Substantial NATO-

Georgia Package» («SNGP») και αποσκοπεί στη δηµιουργία αµυντικής 

ικανότητας για τη Γεωργία, στα πλαίσια της µελλοντικής ένταξής της στη 

Συµµαχία243. Η εφαρµογή του ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο 2014, όπου ξεκίνησαν 

διάφορα έργα και συµβουλευτικές δραστηριότητες και η κεντρική οµάδα 

αµυντικής ικανότητας «SNGP» ιδρύθηκε στην Τιφλίδα («Defence Capacity 

Building Core Team in Tbilisi») για να συντονίσει την εφαρµογή της 

ακόλουθης δέσµης µέτρων:  

α. ∆ηµιουργία ενός «Κοινoύ Κέντρου Κατάρτισης και Αξιολόγησης» 

(«Joint Training and Evaluation Centre») µε αποστολή την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων των Γεωργιανών Ε∆, καθώς και τη βελτίωση της 

διαλειτουργικότητας των δυνάµεων της Γεωργίας και των Συµµαχικών 

∆υνάµεων και τη συµβολή στην περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της 

ασφάλειας. Το «Κοινό Κέντρο Κατάρτισης και Αξιολόγησης» εγκαινιάστηκε τον 

Αύγουστο του 2015 και το 2016 πραγµατοποίησε 11 εκπαιδευτικές ασκήσεις 

των Γεωργιανών Ε∆, ενώ έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της ∆ιοίκησης της 

Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της Γεωργίας. 

β. Ίδρυση «Σχολής για την Οικοδόµηση των Αµυντικών Θεσµών 

και της Ικανότητας Εφοδιαστικής» («Defence Institution Building School-

Logistics Facility»). 

γ. Παροχή συµβουλών εµπειρογνωµόνων στους τοµείς της 

στρατηγικής και επιχειρησιακών σχεδίων, δυνάµεων ειδικών επιχειρήσεων, 

                                                           
242Ό.π., σελ. 68. 
243Στη ∆ιάσκεψη του Βουκουρεστίου το 2008 συµφωνήθηκε ότι η µελλοντική ένταξη της 
Γεωργίας στο ΝΑΤΟ και η σχετική προπαρασκευή της. NATO-EU «Joint Declaration at the 
NATO Summit in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 32-33. 
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στρατιωτικής αστυνοµίας, κυβερνοάµυνας, ναυτικής ασφάλειας, αεροπορίας, 

αεροπορικής άµυνας και στρατηγικών επικοινωνιών.  

Το πακέτο καλύπτει, επίσης, την υποστήριξη και συµβολές στις 

ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Γεωργία, οι οποίες είναι ανοικτές στους εταίρους. Η 

πρώτη NATO-Georgia στρατιωτική άσκηση ανοικτή στους εταίρους, η άσκηση 

«Agile Spirit», πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 και η δεύτερη το 

Νοέµβριο του 2016.  

Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Βαρσοβίας το 2016, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ 

συµφώνησαν επιπλέον πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης της ενίσχυσης των 

ικανοτήτων στη Γεωργία, συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης προς τη 

Γεωργία ικανότητας διαχείρισης κρίσεων («crisis management capabilities»).  

β. Ιράκ 

Το «πακέτο DCB» για το Ιράκ συµφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2015, µετά 

από αίτηµα του ιρακινού πρωθυπουργού και περιλαµβάνει τους ακόλουθους 

τοµείς:244  

α. Βοήθεια στους τοµείς της καταπολέµησης εκρηκτικών συσκευών 

(«counter-improvised explosive devices»-«IED»).  

β. ∆ιάθεση εκρηκτικών πυροµαχικών και αποναρκοθέτηση.  

γ. Στρατιωτική ιατρική και ιατρική βοήθεια. 

δ. Συµβουλές για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας.  

ε. Υποστήριξη πολιτικού-στρατιωτικού σχεδιασµού για 

επιχειρήσεις.  

στ. Προγραµµατισµό της πολιτικής έκτακτης ανάγκης και την 

πολιτική ετοιµότητα. 

ζ. Κυβερνοάµυνα.  

                                                           
244https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_88247.htm 
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η. Στρατιωτική εκπαίδευση. 

Μία από τις βασικές αρχές των προσπαθειών του ΝΑΤΟ είναι να 

αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και να αναπτυχθούν συνέργειες µε άλλους 

διεθνείς παράγοντες. Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ συνεργάζεται στενά µε τον 

Παγκόσµιο Συνασπισµό για την Αντιµετώπιση του ISIL, την ΕΕ, τα ΗΕ, καθώς 

και µεµονωµένα κράτη που παρέχουν υποστήριξη στο Ιράκ.  

γ. Ιορδανία 

Το «πακέτο DCB» για την Ιορδανία βασίζεται στο ήδη εκτεταµένο 

επίπεδο συνεργασίας µεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ιορδανίας µέσω της εταιρικής 

σχέσης «MD», της πρωτοβουλίας «IP», όπως και της πολύχρονης 

συνεισφοράς της Ιορδανίας σε επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, 

καθώς και της φιλοξενίας των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης του «πακέτου 

DCB»245. 

Το πακέτο επικεντρώνεται στους ακόλουθους τοµείς:  

α. Προστασία των πληροφοριών. 

β. Άµυνα στον κυβερνοχώρο. 

γ. Στρατιωτικές ασκήσεις.  

δ. Καταπολέµηση εκρηκτικών συσκευών («IED»). 

ε. Επικοινωνίες. 

στ. ∆ιοίκηση και έλεγχος. 

ζ. Προστασία λιµένων και ασφάλεια των συνόρων που συνδέεται 

µε την άµυνα.  

                                                           
245NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 
31-32. 
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Έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες σχετικά µε όλα τα στοιχεία της δέσµης 

µέτρων, µέσω µαθηµάτων και συµβουλών που απευθύνονται στο προσωπικό 

της Ιορδανίας σχετικά µε τη στρατηγική και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους 

παραπάνω τοµείς.  

Η Ιορδανία, στις 28 Σεπτεµβρίου 2017, φιλοξένησε την Περιφερειακή 

Άσκηση του ΝΑΤΟ 2017 «REGEX 2017»246, την πρώτη άσκηση του ΝΑΤΟ 

που διεξάγεται σε χώρα µεσογειακού διαλόγου, και αναµένεται ότι η Ιορδανία 

θα συνεχίσει να συµµετέχει στις µελλοντικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. 

δ. ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας  

Το «πακέτο DCB» για τη Μολδαβία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και 

διατίθεται σε δύο φάσεις247.  

Σε πρώτη φάση το ΝΑΤΟ συµβουλεύει και βοηθά στη θέσπιση 

στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, καθώς και στο σχεδιασµό αµυντικών 

σχεδίων, δοµών δυνάµεων και εκτιµήσεις των αναγκών σε ικανότητες.  

Σε µια δεύτερη φάση, το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει µέσω των 

εµπειρογνωµόνων του να παρέχει συµβουλές και πολιτική και στρατηγική 

καθοδήγηση στον τοµέα της άµυνας και στο µετασχηµατισµό των Ε∆ της 

Μολδαβίας. Το ΝΑΤΟ θα εµβαθύνει στη στήριξη της Μολδαβίας στους τοµείς 

της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της εκπαίδευσης στον τοµέα της άµυνας, 

της ακεραιότητας κτιρίων, της αποθήκευσης πυροµαχικών και της ασφάλειας. 

Στα πλαίσια του «Προγράµµατος Βελτίωσης Αµυντικής Εκπαίδευσης», 

και συγκεκριµένα στον τοµέα της άµυνας στον κυβερνοχώρο, εγκαινιάστηκε 

ένα «Εργαστήριο Κυβερνοάµυνας» («Cyber Defense Laboratory») στο 

Πολυτεχνείο της Μολδαβίας τον Οκτώβριο του 2016, ώστε να χρησιµεύσει ως 

κέντρο εκπαίδευσης των δηµοσίων υπαλλήλων των Οργανισµών Άµυνας και 

Ασφάλειας της Μολδαβίας. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε η δηµιουργία ενός 

                                                           
246https://www.jfcnaples.nato.int/newsroom/news/2017/exercise-regex-17-concludes-in-jordan 
247NATO-EU «Joint Declaration at the NATO Summit in Warsaw», 08-09 Ιουλίου 2016, σελ. 
33;NATO. The Secretary General’s Annual Report 2016 (chapter «Improving Capabilities»), 
σελ. 69. 
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προγράµµατος διδακτορικού επιπέδου στη διεύθυνση της Μολδαβικής 

Στρατιωτικής Ακαδηµίας.  

Την ίδια χρονική περίοδο, ξεκίνησε ένα «Πρόγραµµα για την 

Υποστήριξη της Εφαρµογής του Ψηφίσµατος του ΣΑ/ΟΗΕ 1325 σχετικά µε τις 

«Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια» στη Μολδαβία, µέσω της ανάπτυξης 

ενός εθνικού σχεδίου δράσης.  

4.4.2 Συνεργασία µε Εταίρους ανά την Υφήλιο 

Τον Απρίλιο του 2011 εγκρίθηκε η «Νέα Πολιτική Εταιρικών Σχέσεων» 

του ΝΑΤΟ από τους Υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο ΥΠΕΞ 

Βερολίνου248 µε κύριο στόχο τη δηµιουργία ενός ευέλικτου σχήµατος 

εταιρικών σχέσεων, το οποίο θα αφορούσε σε όλους τους εταίρους, 

ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο ήταν έως τότε ενταγµένοι, έτσι ώστε να 

καθίσταται ευχερέστερη η συµµετοχή τους σε πολιτικές διαβουλεύσεις, σε 

νατοϊκές επιχειρήσεις, ασκήσεις αλλά και άλλες δραστηριότητες, 

λαµβανοµένων πάντοτε υπόψη των επιδιώξεων, ιδιαιτεροτήτων και 

ικανοτήτων καθενός από αυτούς.  

Πλέον, στο πλέγµα των εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ εντάσσεται και η 

συνεργασία µε τους «εταίρους ανά την υφήλιο» («Partners Across the 

Globe»)249. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται σε ατοµική βάση µε ορισµένες χώρες που 

δεν αποτελούν µέρος των πλαισίων περιφερειακής εταιρικής σχέσης, οι 

οποίοι αναφέρονται ως «εταίροι σε ολόκληρο τον κόσµο» ή ως «παγκόσµιοι 

εταίροι» («global partners») και περιλαµβάνουν το Αφγανιστάν, την 

Αυστραλία, την Κολοµβία, το Ιράκ, την Ιαπωνία, τη ∆ηµοκρατία της Κορέας, τη 

Μογγολία, τη Νέα Ζηλανδία και το Πακιστάν. Επίσης, στον όρο «Partnership» 

συµπεριλαµβάνονται και οι σχέσεις συνεργασίας µε διεθνείς και 

                                                           
248ΝΑΤΟ. «Active Engagement in cooperative security: A more efficient and flexible 
partnership policy», 15 Απριλίου 2011 διαθέσιµο στο: 
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_04/20110415_110415-Partnership-
Policy.pdf 
249http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49188.htm?selectedLocale=en; 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_03/20150309_150309-bi-Impact-
on-Nations.pdf 
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περιφερειακούς Οργανισµούς, όπως η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ, οι οποίες δεν 

αποτελούν εταιρικές σχέσεις, αλλά ξεχωριστές µορφές συνεργασίας.  

Οι «παγκόσµιοι εταίροι» έχουν τώρα πρόσβαση σε όλο το φάσµα των 

δραστηριοτήτων που προσφέρει το ΝΑΤΟ σε όλους τους εταίρους του. 

Έκαστος έχει αναπτύξει ένα Πρόγραµµα Ατοµικής Συνεργασίας («Individual 

Partnership Cooperation Programme»), επιλέγοντας τους τοµείς στους 

οποίους επιθυµεί να συνεργαστεί µε το ΝΑΤΟ σε πνεύµα αµοιβαίου οφέλους 

και αµοιβαιότητας. Οι περισσότεροι «παγκόσµιοι εταίροι» συµβάλλουν ενεργά 

στις επιχειρήσεις και τις αποστολές υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ. 

Το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται, επίσης, µε άλλες τρίτες χώρες που δεν έχουν 

διµερές πρόγραµµα συνεργασίας, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η 

Ινδονησία και η Μαλαισία, σε θέµατα, όπως η καταπολέµηση της πειρατείας 

και των ναρκωτικών.  

Η Περίπτωση του Αφγανιστάν 

Αναφορικά µε το Αφγανιστάν, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, πέραν της 

τρέχουσας αποστολής «RSM» στην περιοχή, επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή 

τους για µια «διαρκή σύµπραξη» µεταξύ του ΝΑΤΟ και του Αφγανιστάν, 

ενισχύοντας τις πολιτικές διαβουλεύσεις και την πρακτική συνεργασία στα 

πλαίσια της «σταθερής εταιρικής σχέσης ΝΑΤΟ-Αφγανιστάν» («NATO-

Afghanistan Enduring Partnership») που υπεγράφη το 2010. Η δήλωση 

παρέχει ένα πλαίσιο για µακροπρόθεσµες πολιτικές διαβουλεύσεις και 

πρακτική συνεργασία σε τοµείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το Αφγανιστάν, 

όπου το ΝΑΤΟ µπορεί να προσφέρει την εµπειρία του.  

Το αρχικό σύνολο των δραστηριοτήτων της «διαρκούς εταιρικής 

σχέσης» συγκεντρώνει διάφορες προηγούµενες ξεχωριστές πρωτοβουλίες 

που θα συµβάλουν στην εξελισσόµενη αποστολή του ΝΑΤΟ και στη συνεχή 

ανάπτυξη των αφγανικών θεσµών. Το Μάιο του 2015, οι υπουργοί 

Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ενέκριναν κατευθυντήριες γραµµές και αρχές για την 

ενίσχυση της «Enduring Partnership», µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η 

συνεχής παρουσία πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού επί τόπου µετά 
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την τρέχουσα αποστολή υποστήριξης «RSM». Μακροπρόθεσµα, η «εταιρική 

σχέση» προορίζεται ως «γέφυρα» προς µια πιο παραδοσιακή εταιρική σχέση 

µεταξύ του ΝΑΤΟ και του Αφγανιστάν. 

Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει σήµερα:250 

α. Το πρόγραµµα «οικοδόµησης δυνατοτήτων» του ΝΑΤΟ 

«NATO’s Building Integrity programme» («BI»), το οποίο συµβάλλει στην 

παροχή πρακτικών εργαλείων στο Αφγανιστάν για την ενίσχυση της 

ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας και τη µείωση του κινδύνου 

διαφθοράς στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας. 

β. Επαγγελµατικά προγράµµατα στρατιωτικής εκπαίδευσης, όπως 

το «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Αµυντικής Εκπαίδευσης» («Defence 

Education Enhancement Programme»-«DEEP»). 

γ. Βοήθεια στη διαδικασία περαιτέρω εξοµάλυνσης του τοµέα 

πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν. 

δ. Το σχέδιο «SILK-Αφγανιστάν» («SILK-Afghanistan project»), το 

οποίο παρέχει προσιτή και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω 

δορυφόρων και οπτικών ινών σε κυβερνητικά ιδρύµατα στην Καµπούλ και σε 

αφγανικά πανεπιστήµια σε όλη τη χώρα. 

ε. Κατάρτιση στον προγραµµατισµό της πολιτικής έκτακτης 

ανάγκης και ετοιµότητας σε περίπτωση καταστροφών. 

στ. ∆ηµόσια διπλωµατία για την καλύτερη κατανόηση του ΝΑΤΟ και 

του ρόλου του στο Αφγανιστάν. 

Μέσα από την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου, καταδεικνύεται η 

σηµαντική εξέλιξη του ΝΑΤΟ ως προς το ρόλο του στη διαχείριση κρίσεων 

αναφορικά µε τις επιχειρήσεις µε εντολή «οικοδόµησης δυνατοτήτων» τρίτων 

κρατών, ιδιαίτερα στους τοµείς ασφάλειας και άµυνας, αλλά και τις 

πρωτοβουλίες του στον τοµέα των εταιρικών σχέσεων που αφορούν στην 

                                                           
250http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm?selectedLocale=en 
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«ενδυνάµωση εταίρων», συµβάλλοντας έτσι στην προβολή της σταθερότητας 

και την ενίσχυση της ασφάλειας εκτός του εδάφους του ΝΑΤΟ.  

Το επόµενο κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στην αντίστοιχη στρατηγική και 

επιχειρησιακή δράση της ΕΕ µέσω του πλήρους φάσµατος µέσων που 

διαθέτει -οικονοµικά, διπλωµατικά, στρατιωτικά, αστυνοµικά κτλ- για την 

«πρόληψη των συγκρούσεων» και την «οικοδόµηση της ειρήνης». 

Οµολογουµένως, οι δύο Οργανισµοί διαφέρουν ως προς τη φύση και την 

αποστολή τους. Υπολαµβάνοντας, όµως, ότι η ανάγκη της «εδραίωσης της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» απαντάται και στους δύο στρατηγικούς 

εταίρους, η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση της δράσης τους µε στόχο 

όχι τόσο την ταξινόµηση διαφορών και οµοιοτήτων µεταξύ τους, αλλά την 

εξαγωγή βαθύτερων συµπερασµάτων αναφορικά µε την επιτυχή υλοποίηση 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων» τρίτων κρατών σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: «CAPACITY BUILDING» KAI  ΕΕ  

5.1 Εξωτερική ∆ράση της ΕΕ 

5.1.1 Στόχοι  

Η εξωτερική δράση της ΕΕ, νοούµενη ως κάθε συµπεριφορά της 

Ένωσης, αλλά και συντονισµένων των κρατών µελών, που θα µπορούσε να 

έχει αντίκτυπο εκτός των ορίων τους251, διαπνέεται από µια σειρά σηµαντικών 

αρχών, οι οποίες καταγράφονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας (ΣΕΕ/Λ), δίνοντας το στίγµα των επιλογών της για το µέλλον: 

«Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και 

εργάζεται για την επίτευξη υψηλού βαθµού συνεργασίας σε όλους τους τοµείς 

των διεθνών σχέσεων, µε στόχο: 

(i) τη διαφύλαξη των αξιών της, των θεµελιωδών της συµφερόντων, της 

ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της252, 

(ii) την εδραίωση και στήριξη της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, 

των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου, 

(iii) τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την 

ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τους στόχους και τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και σύµφωνα µε τις αρχές 

της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, 

                                                           
251Σχετικά µε την εξωτερική δράση της ΕΕ βλ. Σαχπεκίδου, Ρ. Ευγενία. Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013, σελ. 267-277. 
252Σύµφωνα µε το άρθρο 2 Ι ΣΕΕ/Λ «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασµού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες». Σύµφωνα µε το άρθρο 3 Ι 
ΣΕΕ/Λ, «η Ένωση προορίζεται να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευηµερία των 
λαών της. Στο έργο της αυτό εµπνέεται από την πολιτιστική, θρησκευτική και ανθρωπιστική 
κληρονοµιά της Ευρώπης, τα απαράβατα δικαιώµατα του ανθρώπου, την ελευθερία, τη 
δηµοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου». 
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(iv) την προώθηση, στις αναπτυσσόµενες χώρες, της αειφόρου 

(βιώσιµης) ανάπτυξης από οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, 

µε πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, 

(v) την προώθηση της ενσωµάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσµια 

οικονοµία, µεταξύ άλλων και, µέσω της προοδευτικής κατάργησης των 

περιορισµών του διεθνούς εµπορίου, 

(vi) τη συµβολή στην ανάπτυξη διεθνών µέτρων για τη διαφύλαξη και τη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των 

παγκόσµιων φυσικών πόρων, µε στόχο τη διασφάλιση της αειφόρου 

ανάπτυξης, 

(vii) την παροχή συνδροµής σε πληθυσµούς, χώρες και περιοχές που 

αντιµετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, και 

(viii) την προώθηση διεθνούς συστήµατος που θεµελιώνεται στην 

ενισχυµένη πολυµερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσµια διακυβέρνηση». 

Η «εξωτερική δράση» της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο σχέσεων της 

Ένωσης τόσο από άποψη εµβέλειας δραστηριοτήτων και θεµατικών –

εµπόριο, εξωτερική αναπτυξιακή συνεργασία, πολιτική διεύρυνσης, 

ανθρωπιστική βοήθεια κτλ- καθώς και από άποψη θεσµικού πλαισίου. Η ΕΕ 

σαν σύµβολο µιας ενοποιούµενης Ευρώπης διαθέτει σηµαντική «ήπια ισχύ», 

καθιστώντας την µια θετική δύναµη επίλυσης παγκόσµιων προβληµάτων253. 

Η ΕΕ διαθέτει ένα µοναδικό φάσµα πολιτικών και µέσων για την 

υλοποίηση ενός από τους πρωταρχικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της: 

τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση 

της διεθνούς ασφάλειας. Για την αντιµετώπιση των πολύπλοκων πολυεθνικών 

και πολυδιάστατων κρίσεων και των αυξανόµενων απειλών για την ασφάλεια 

του σήµερα και του αύριο, απαιτείται µια «ολιστική προσέγγιση», όπως 

τονίζεται στην «Ευρωπαϊκή Παγκόσµια Στρατηγική», η οποία αποτελεί βασικό 

πλεονέκτηµα που θα διευκολύνει και θα µεγιστοποιήσει την 
                                                           
253Nye 2005: Nye, S. Jr. Joseph. Ήπια Ισχύς: Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσµια Πολιτική. 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 158. 
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αποτελεσµατικότητα της χρήσης των µέσων που διαθέτει η ΕΕ µε ένα 

συνεκτικό τρόπο, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο συνολικός κύκλος του 

πρωταρχικού στόχου: από την ετοιµότητα και την προληπτική δράση -µέσω 

της αντίδρασης και της διαχείρισης των κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

σταθεροποίησης, της ειρήνευσης και της διατήρησης της ειρήνης-, στην 

οικοδόµηση της ειρήνης, την ανάκαµψη, την ανασυγκρότηση και την 

επιστροφή στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. 

5.1.2 Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) αποτελεί 

βασικό, όχι µοναδικό, στοιχείο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ που αφορά σε 

µια πολύπλοκη θεσµική εργαλειοθήκη υπηρεσιών, προγραµµάτων και 

χρηµατοδοτικών µηχανισµών που έχουν σχεδιαστεί για την επίλυση των 

διαφορών και την προώθηση της διεθνούς αλληλοκατανόησης.  

Στην ΚΕΠΠΑ εντάσσεται η εξωτερική πολιτική254, σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 ΣΕΕ, και η επιχειρησιακή δράση (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άµυνας-ΚΠΑΑ), στο πλαίσιο της οποίας, η ΕΕ αποφασίζει την ανάπτυξη 

αποστολών πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων εκτός της 

Ένωσης µε στρατιωτικά και µη στρατιωτικά µέσα, οι οποίες συµβάλλουν στην 

υλοποίηση των ευρύτερων στόχων της ΚΕΠΠΑ.  

5.1.3 Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας  

Η «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας» («ΚΠΑΑ») («European 

Union Common Security and Defence Policy»-«CSDP») επιτρέπει στην 

Ένωση να αναπτύξει τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνατότητές της για τη 

διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων σε διεθνές επίπεδο, 

συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας, 

σύµφωνα µε τον Χάρτη των ΗΕ. 

                                                           
254Βλ. χαρακτηριστικά Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας 2003/2008, αναπτυξιακές πολιτικές 
προς τα «αδύναµα» κράτη, στρατηγική κατά της διάδοσης των Όπλων Μαζικής Καταστροφής 
(ΟΜΚ), στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 
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Το σύνολο των ικανοτήτων και δοµών της «ΚΠΑΑ» αποτελείται από 

τρεις συνιστώσες: 

α. Στρατιωτική ∆ιαχείριση Κρίσεων. 

β. Πολιτική ∆ιαχείριση Κρίσεων. 

γ. Πρόληψη των συρράξεων.  

Η επιχειρησιακή δράση της Ένωσης εντάσσεται στον πρώτο από τους 

τρεις τοµείς της δράσης της «Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης» 

(«ΕΥΕ∆») («European External Action Service»-«EEAS»)255, η οποία έχει 

καταφέρει να εφαρµόσει πολιτικές που διασυνδέουν την εσωτερική και 

εξωτερική ασφάλεια της ΕΕ και λειτουργεί συνεκτικά, ώστε οι αναπτυξιακές 

πολιτικές της ΕΕ να συνδέονται µε πολιτικές εκδηµοκρατισµού, αλλά και 

δράσεις στρατιωτικού χαρακτήρα. Ο δεύτερος τοµέας δράσης της ΕΥΕ∆ 

αφορά στη διαχείριση αποκλειστικά συγκεκριµένων θεµατικών 

χρηµατοδοτικών µηχανισµών256 και δύναται να συµβάλλει, έτσι, επικουρικά µε 

περαιτέρω πολιτικά ή αναπτυξιακά µέσα στην αντιµετώπιση προκλήσεων, σε 

µια µετα-συγκρουσιακή περιοχή. 

Για τη λειτουργία της «ΚΠΑΑ» έχουν δηµιουργηθεί µόνιµες πολιτικές 

και στρατιωτικές δοµές που θα επιτρέπουν στην Ένωση να αναλαµβάνει τις 

ευθύνες της σε ολόκληρο το φάσµα των καθηκόντων πρόληψης 

συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων257.  

                                                           
255Η «ΕΥΕ∆» δηµιουργήθηκε το 2010, αποτελεί τη διπλωµατική υπηρεσία της ΕΕ 
εφαρµόζοντας τις εξωτερικές σχέσεις της και επικουρεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥπΚΕΠΠΑ) που είναι 
επιφορτισµένος µε τον συντονισµό και τη διεξαγωγή της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ.  
256Όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ εντάσσονται στην υπηρεσία του «Μέσου για την 
Εξωτερική Πολιτική» («Foreign Policy Instrument») που υπάγεται στην ΕΥΕ∆.  
257Βλ. χαρακτηριστικά «Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας» («ΕΠΑ») («Political and Security 
Committee»-«PSC»), «Στρατιωτική Επιτροπή» («ΣΕ») («European Union Military 
Committee»-«EUMC»), «Επιτροπή Πολιτικών Θεµάτων ∆ιαχείρισης Κρίσεων» («Committee 
for Civilian Aspects of Crisis Management»-«CIVCOM»), «Πολιτικο-στρατιωτική Οµάδα» 
(«Politico-Military Group»-«PMG»), «∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασµού» 
(«Crisis Management and Planning Directorate»-«CMPD»), «Στρατιωτικό Επιτελείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» («ΣΕΕΕ») («European Union Military Staff»-«EUMS»), «Ικανότητα 
Πολιτικού Σχεδιασµού και ∆ιεξαγωγής Ικανοτήτων» («Civilian Planning and Conduct 
Capability»-«CPCC»), «Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ» («EU Operations Centre»-«OPCEN»). 
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5.2 Επιχειρησιακή ∆ράση 

5.2.1 Αποστολές «ΚΠΑΑ» 

Στο άρθρο 43 ΣΕΕ/Λ καθορίζεται ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων που 

µπορεί να αναλαµβάνει η ΕΕ εκτός του εδάφους της, βάσει του Χάρτη των 

ΗΕ. Οι «αποστολές ΚΠΑΑ» ή «αποστολές Petersberg»258, κατά τις οποίες η 

Ένωση µπορεί να κάνει χρήση στρατιωτικών και µη στρατιωτικών µέσων, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους εξής σκοπούς: 

α. Κοινές δράσεις αφοπλισµού. 

β. Ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης.  

γ. Αποστολές µε στόχο την παροχή συµβουλών και αρωγής επί 

στρατιωτικών θεµάτων. 

δ. Αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της 

ειρήνης. 

ε. Αποστολές µάχιµων δυνάµεων για διαχείριση κρίσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων αποστολών για την αποκατάσταση της ειρήνης και 

σταθεροποίηση µετά το πέρας των συγκρούσεων.  

Όλες οι παραπάνω αποστολές µπορούν να συµβάλλουν στην 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας, µεταξύ άλλων µε τη στήριξη τρίτων χωρών 

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στο έδαφός τους. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνει κανείς ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα 

δράσης σε όλο το φάσµα της διαχείρισης κρίσεων από τις πιο ανώδυνες 

πολιτικές πρόληψης συγκρούσεων που δύνανται να περιλαµβάνουν 

αναπτυξιακές πολιτικές, πολιτικές ενίσχυσης της χρηστής διακυβέρνησης και 

                                                           
258Για την εξέλιξη των εν λόγω αποστολών βλ. Παπαχρήστος, ∆ηµήτριος. «Οι αποστολές 
Petersberg στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας µετά τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας» στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, τ. 4/2012, σελ. 
357-367.  
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του κράτους δικαίου µέχρι απαιτητικές στρατιωτικές αποστολές µάχης, όταν 

αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Η ΕΕ ανέπτυξε δυνατότητες «CIMIC», οι οποίες είναι γενικά παρόµοιες 

και συµβατές µε τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ, µε τις παρακάτω θεµελιώδεις 

διαφορές259:  

α. Είναι προσαρµοσµένες στη δοµή και οργάνωσή της, ως 

πολιτικού οργανισµού στον οποίο οι στρατιωτικές δυνάµεις αποτελούν µία 

από τις πολλές συνιστώσες διαχείρισης κρίσεων.  

β. Επί πλέον, έχει αναπτυχθεί η έννοια του «Πολιτικο-στρατιωτικού 

Συντονισµού» («European Union Civil–Military Coordination»- «EU CMCO»), 

η οποία προσδιορίζει τη συνεργασία και το συντονισµό όλων των ανωτέρω 

συνιστωσών (οικονοµικών, δικαστικών, αστυνοµικών κλπ.) στις επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων260. 

γ. Το δόγµα χρησιµοποίησης δυνάµεων για αποστολές πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας της ΕΕ, προβλέπει τη συνδυασµένη χρήση 

στρατιωτικών, αστυνοµικών δυνάµεων και πολιτικών οργάνων. 

5.2.2 Στρατιωτική Συνιστώσα 

∆εδοµένου ότι η ΕΕ δεν διαθέτει µόνιµο στρατό, για την εφαρµογή της 

ΚΠΑΑ, τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Ένωσης «ad hoc» στρατιωτικές 

(όπως και µη στρατιωτικές δυνατότητες), προκειµένου να συµβάλουν στους 

διεθνείς σκοπούς της ΕΕ. 

                                                           
259ΓΕΕΘΑ/∆ιεύθυνση ∆ιακλαδικού ∆όγµατος. ∆ιακλαδικό ∆όγµα Πολιτικοστρατιωτικής 
Συνεργασίας. ∆Ε 9. ΤΥΕΣ, 2013, σελ. 3-1. Βλ. σχετικά EUMC. EU Concept for Civil-Military 
Co-operation (CIMIC) for EU-led Military Operations, 10 Iουλίου 2008 διαθέσιµο στο: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede260410euconc
eptcimic_/sede260410euconceptcimic_en.pdf 
260Βλ. σχετικά European Parliament, Directorate General for External Policies. Consolidating 
the EU crisis management structures: civil-military coordination and the future of EU OHQ, 
Μάρτιος 2010 διαθέσιµο στο: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede260410studyfut
ureohq_/sede260410studyfutureohq_en.pdf 
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Στον πυρήνα των στρατιωτικών στόχων261 για την αποτελεσµατικότερη 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων «Petersberg» βρίσκεται η δηµιουργία και 

ανάπτυξη των «οµάδων µάχης» («battlegroups»), γνωστών και ως «τακτικών 

σχηµατισµών µάχης» που καλύπτουν το πλήρες φάσµα των καθηκόντων 

«Petersberg», όπως απαριθµούνται στο άρθρο 43 ΣΕΕ/Λ. Οι «οµάδες µάχης» 

µπορούν να είναι εθνικές ή και πολυεθνικές, δηλαδή να αποτελούνται από 

στρατεύµατα ενός ή περισσότερων κρατών µελών µε ένα έθνος-πλαίσιο262. 

Οι αµιγώς ή κυρίως στρατιωτικές επιχειρήσεις επονοµάζονται 

«European Union Force» («EUFOR») ή «European Union Naval Force» («EU 

NAVFOR»), για χερσαίες και ναυτικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες 

δυνάµεις ταχείας αντίδρασης επανδρώνονται από το «European Union 

Military Staff» («ΕUMS»), και άλλες συµπληρωµατικές στρατιωτικές δυνάµεις 

της ΕΕ, όπως το «Ευρωπαϊκό Σώµα» («Eurocorps»)263, η «European 

Gendarmerie Force», η «European Maritime Force»  και τα «EU 

Battlegroups». 

5.2.3 Πολιτική Συνιστώσα  

                                                           
261Για το «Γενικό Στρατιωτικό Στόχο» ή «Helsinki Headline Goal» («HHG 2003») και τον 
«Πρωταρχικό Στόχο 2010» («Headline Goal 2010») που καθορίζουν τις απαραίτητες 
δυνάµεις και µέσα, προκειµένου να αποκτήσει η ΕΕ τις απαραίτητες στρατιωτικές ικανότητες 
που θα της επιτρέπουν να διεξάγει αποτελεσµατικά επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, υπό 
τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της βλ. Μπέλλου, Φωτεινή. «Σηµειώσεις 
Μαθήµατος ΠΜΣ ∆ιεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές 
Σύστηµα», Μάιος 2015, σελ. 28. 
262Το «battlegroup» είναι ο µικρότερος αυτάρκης στρατιωτικός επιχειρησιακός σχηµατισµός 
που µπορεί να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί στο θέατρο των επιχειρήσεων, 
αποτελεσµατικός αξιόπιστος, κατάλληλος να φέρει επιχειρήσεις σε πέρας ή για την αρχική 
φάση µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Κάθε τακτικός σχηµατισµός µάχης έχει δύναµη 1.500 
στρατιωτικών µε ετοιµότητα αναπτύξεως εντός 15 ηµερών. ∆εδοµένου ότι οι «οµάδες µάχης» 
πρέπει να είναι βιώσιµες στο πεδίο µάχης για 30 ηµέρες, µε δυνατότητα επέκτασης ακόµη και 
σε 120 ηµέρες, θα αναπτύσσονται αυτοδύναµα ή αρχικά ως τµήµα ευρύτερης επιχείρησης. 
Βλ. σχετικά: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_battlegroups.pdf καθώς και 
European Parliament. Directorate-General for FOR External Policies of the Union. The EU 
Battlegroups, 12 Σεπτεµβρίου 2006 διαθέσιµο στο: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/091006eubattlegroups_/0
91006eubattlegroups_en.pdf 
263Περίπου 1.000 στρατιωτικοί είναι αποσπασµένοι στην έδρα του «Eurocorps» στο 
Στρασβούργο, ενώ έως 60.000 στρατεύµατα έχουν δεσµευθεί να συµµετέχουν σε αποστολές 
άµεσης επέµβασης της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Οι ∆υνάµεις του «Eurocorps» συµµετείχαν στις 
επιχειρήσεις στη Βοσνία Ερζεγοβίνη το 1998, στο Κόσσοβο το 2000, στο Αφγανιστάν το 
2004/2005, αλλά και το 2012 µε τη συνδροµή 300 στρατιωτών στην Επιχείρηση «ΙSAF». 
Σηµαντική κρίνεται η συµβολή του και στην επιχείρηση «EUTM Μάλι» που διεξάγεται από το 
2013. Βλ. σχετικά την επίσηµη ιστοσελίδα του Σώµατος http://www.eurocorps.org 
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Οι «πολιτικές ικανότητες» («civilian capabilities») αποτελούν τον 

πυρήνα κάθε αποστολής της ΚΠΑΑ της ΕΕ και προϋπόθεση για την επιτυχή 

υλοποίηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον τοµέα είναι η 

δηµιουργία και ανάπτυξη «οµάδων µη στρατιωτικής αντίδρασης» («Civilian 

Response Teams»-«CRT») αποτελούµενη από ειδικούς εµπειρογνώµονες για 

συµβουλευτικούς σκοπούς. 

 Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα προσδιόρισε τέσσερις 

τοµείς προτεραιότητας µη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων έως το 2003: την 

αστυνόµευση, την εδραίωση του κράτους δικαίου, και την αναµόρφωση της 

πολιτικής διοίκησης και της πολιτικής προστασίας σε τρίτα κράτη. Από το 

2003, η διαδικασία δηµιουργίας των απαιτούµενων δυνατοτήτων για πολιτικές 

αποστολές ΚΠΑΑ παραµένει στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ264. Ο «µη 

στρατιωτικός πρωταρχικός στόχος» («Civilian Headline Goal»)265 είναι η βάση 

και το πλαίσιο για την εφαρµογή του πολυετούς «σχεδίου ανάπτυξης των 

πολιτικών ικανοτήτων» («Civilian Capability Development Plan»-«CCDP») 

που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2012. Η κατάρτιση του «καταλόγου των 

καθολικών πολιτικών καθηκόντων ΚΠΑΑ» το 2015 ήταν ένα από τα σηµαντικά 

βήµατα προς την κατεύθυνση της εφαρµογής ενός «CCDP» που στοχεύει 

στην οικοδόµηση κοινής κατανόησης των γενικών καθηκόντων που 

εκδηλώνονται στην πολιτική ΚΠΑΑ σε ολόκληρο τον κύκλο της αποστολής.  

Ατοµικά και συλλογικά, οι µη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ 

προωθούν τη σταθερότητα και ενισχύουν την «ανθεκτικότητα» µέσω της 

ενίσχυσης του κράτους δικαίου σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο σε 

«εύθραυστα» περιβάλλοντα. Οι αρµοδιότητες δράσης αυτών των 

«ενοποιηµένων αποστολών» αφορούν στην παροχή αστυνοµικών υπηρεσιών 

                                                           
264Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον ∆εκέµβριο του 2013 ζήτησε την «ενισχυµένη ανάπτυξη 
των πολιτικών ικανοτήτων» και τόνισε τη σηµασία της «πλήρους εφαρµογής του σχεδίου 
ανάπτυξης των µη στρατιωτικών ικανοτήτων» («CCDP»). Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ιουνίου 2015 επανέλαβε ότι οι εργασίες θα πρέπει «να συνεχιστούν µε µια πιο 
αποτελεσµατική, ορατή και προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα ΚΠΑΑ και µε την 
περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών δυνατοτήτων». 
265Σχετικά µε το «Γενικό Μη στρατιωτικό Στόχο» που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ το 2001, καθώς και τους «Πρωταρχικούς Στόχους» «Civilian 
Headline  Goal 2008» και «Civilian Headline Goal 2010» βλ. Μπέλλου, Φωτεινή. «Σηµειώσεις 
Μαθήµατος ΠΜΣ ∆ιεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές 
Σύστηµα», Μάιος 2015, σελ. 29. 
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και στην εκπαίδευση αστυνοµικών δυνάµεων, στην υποστήριξη των 

µεταρρυθµίσεων του τοµέα ασφάλειας, στην ενίσχυση και υποστήριξη των 

µεταρρυθµίσεων των δικαστικών λειτουργιών και του κράτους δικαίου, καθώς 

και σε υπηρεσίες ελέγχου των συνόρων, κληροδοτώντας στην ΕΕ την 

απαραίτητη τεχνογνωσία στον τοµέα του «capacity building».  

5.2.4 Συνεργασία µε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ 

Η επιτυχία της διαχείρισης των κρίσεων από πλευράς ΕΕ διεξάγεται 

σύµφωνα µε τον Χάρτη των ΗΕ266 και εξαρτάται από τη συνεργασία µε το 

ΝΑΤΟ, το οποίο συµβάλλει σε επίπεδο στρατιωτικών ικανοτήτων και 

επιχειρησιακού σχεδιασµού. 

Αναφορικά µε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, παρατηρείται ότι η 

ΕΕ συνήθως αναπτύσσει επιχειρήσεις σε περιοχές που ήδη υπάρχουν 

επιχειρήσεις διατήρησης ή οικοδόµησης της ειρήνης των ΗΕ, όπως στο 

Κόσσοβο από το 2008, στο Κονγκό το 2005-6, στη Σοµαλία από το 2010, 

αλλά και στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία.  

Με το ΝΑΤΟ η ΕΕ έχει συνεργαστεί στην ΠΓ∆Μ, στο Κόσσοβο, στη 

Βοζνία-Ερζεγοβίνη, στο Αφγανιστάν, στη Σοµαλία για την καταπολέµηση της 

πειρατείας και στο Νταρφούρ στην υποστήριξη της αποστολής της 

Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ). 

Η ουσιαστική συνεργασία µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ ξεκίνησε στα Βαλκάνια, 

όπως σηµειώθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, όταν συγκεκριµένα οι εξελίξεις 

στο Κόσσοβο έφεραν τα κράτη µέλη της ΕΕ αντιµέτωπα µε το γεγονός ότι 

ήταν στρατιωτικά αδύναµα να υποστηρίξουν περιφερειακές επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων, ακόµη και σε σχετικά µικρές αποστάσεις από το κέντρο 

της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά, θεσπίστηκε στρατηγική εταιρική σχέση, 

                                                           
266Βλ. Κοινή ∆ιακήρυξη µε τίτλο «Συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων» («Joint 
declaration on EU-UN co-operation on crisis management», 12510/03), Νέα Υόρκη, 24 
Σεπτεµβρίου 2003 διαθέσιµο στο: file:///C:/Users/user/Downloads/PRES-03-266_EN.pdf 
Αναφορικά µε τις προτεραιότητες στην εµβάθυνση αυτής της συνεργασίας για το διάστηµα 
2015-2018 βλ. Council of the European Union. Strengthening the UN-EU Strategic 
Partnership on Peacekeeping and Crisis Management: Priorities 2015-2018 (7632/15), 
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2015 διαθέσιµο στο: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7632-2015-INIT/en/pdf 
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προκειµένου να στοχοθετηθούν συγκεκριµένα κενά στον τοµέα της πρόληψης 

και διαχείρισης των κρίσεων µε δύο συνιστώσες, τη στρατιωτική και την 

πολιτική, καθώς και να αποφευχθούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις267.  

Η στρατηγική εταιρική σχέση για τη διαχείριση κρίσεων µεταξύ της ΕΕ 

και του ΝΑΤΟ («EU-NATO cooperation in crisis management») στηρίζεται 

στις λεγόµενες ρυθµίσεις του «Berlin+» που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 

2002268. Από το 2003, έως σήµερα έχει σηµειωθεί πρόοδος στις σχέσεις και 

τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, κυρίως στον στρατιωτικό τοµέα. Η επιθυµία για 

ενδυνάµωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΝΑΤΟ-ΕΕ επιβεβαιώνεται από 

πλευράς Συµµαχίας, µε βάση τα διαλαµβανόµενα στο Νέο Στρατηγικό ∆όγµα 

2010 και τις σχετικές διακηρύξεις των Συνόδων Ουαλίας 2014 και Βαρσοβίας 

2016, όπου τονίζεται η σηµασία της συνεργασίας µε την ΕΕ σε διάφορους 

τοµείς αντιµετώπισης προκλήσεων ασφαλείας, όπως κυβερνοάµυνα, 

εξάπλωση όπλων µαζικής καταστροφής, τροµοκρατία, υβριδικές απειλές, 

ενεργειακή ασφάλεια, θαλάσσια ασφάλεια, οικοδόµηση αµυντικών 

δυνατοτήτων, µε σκοπό την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας στον 

Ευρω-ατλαντικό χώρο, αλλά και γενικότερα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Εκτός από το ΝΑΤΟ, η ΕΕ έχει, επίσης, αναπτύξει στενή συνεργασία 

στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων µε την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) (African 

Union-AU) και διατηρεί σηµαντικό διάλογο στον ίδιο τοµέα µε τον Οργανισµό 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (Organisation for 

                                                           
267Κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα το 2000 θεσµοθετήθηκαν οι 
αρχές που θα διέπουν τις διαβουλεύσεις µε το ΝΑΤΟ σε στρατιωτικά θέµατα και 
καθορίστηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης του Γενικού Στρατιωτικού Στόχου: 
πλήρης σεβασµός της αυτονοµίας λήψεως αποφάσεων στην ΕΕ, συνεργασία µε βάση τις 
κοινές αξίες, την ισότητα και το πνεύµα εταιρικής σχέσης και της ισοτιµίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι στόχοι των δύο Οργανισµών θα αλληλοενισχύονται, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορετική 
φύση κάθε Οργανισµού. 
268Το βασικό πλαίσιο συνεργασίας των δυο οργανισµών στον τοµέα των επιχειρήσεων τελεί 
εν ισχύ από τον ∆εκέµβριο 2003 και περιλαµβάνει: α. Εγγυηµένη πρόσβαση της ΕΕ στις 
δυνατότητες προγραµµατισµού του ΝΑΤΟ για τον προγραµµατισµό των δικών της 
επιχειρήσεων, β. Τεκµήριο διαθεσιµότητας στην ΕΕ των συλλογικών ικανοτήτων και 
περιουσιακών στοιχείων του ΝΑΤΟ, γ. Προσδιορισµός των ευρωπαϊκών επιλογών διοίκησης 
που αναγνωρίζουν ειδικό ρόλο για τον «Αναπληρωτή Ανώτατο Συµµαχικό ∆ιοικητή της 
Ευρώπης» («NATO’s Deputy Supreme Allied Commander Europe»-«D-SACEUR») του 
ΝΑΤΟ. Oι ρυθµίσεις του «Berlin+» για πρώτη φορά την άνοιξη του 2003 για την επιχείρηση 
«CONCORDIA» στην ΠΓ∆Μ και στη συνέχεια για την τρέχουσα επιχείρηση «EUFOR Althea» 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σχετικά µε τα κύρια στοιχεία των συµφωνιών «Berlin+» βλ. Παρίσης, 
Ιωάννης. Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ασφάλεια. Εκδόσεις Αθήνα: 
Έκφραση πολιτισµού, 2010, σελ. 104-105. 
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Security and Co-operation in Europe-OSCE) και τον Σύνδεσµο των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of South-East Asia Nations-ASEAN). 

5.3 Αποστολές «Οικοδόµησης ∆υνατοτήτων» 

Από το 2003, που αποφασίστηκε η πρώτη µη στρατιωτική αποστολή 

της ΕΕ στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ269, και µετά η δράση 

της ΕΕ στον τοµέα των αποστολών και επιχειρήσεων µε στρατιωτικά ή µη 

στρατιωτικά µέσα διευρύνεται συνεχώς, έχοντας πραγµατοποιήσει περίπου 

30 στρατιωτικές επιχειρήσεις και µη στρατιωτικές αποστολές αντιµετώπισης 

κρίσεων σε 3 ηπείρους: Ευρώπη, Αφρική και Ασία.  

Σήµερα βρίσκονται εν εξελίξει 15270 στρατιωτικές και µη στρατιωτικές 

αποστολές «ΚΠΑΑ»271 σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο, Γεωργία, Ουκρανία, 

Ράφα, Παλαιστινιακά εδάφη, Ιράκ, Μεσόγειο Θάλασσα, Σοµαλία, Μάλι, 

Νίγηρα και Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. Συγκεκριµένα: 

α. H αστυνοµική και πολιτική «Αποστολή Κράτους ∆ικαίου» στο 

Κόσσοβο «European Union Rule of Law Mission in Kosovo» («EULEX 

Kosovo»), από τις 09 ∆εκεµβρίου 2008, η µεγαλύτερη µη στρατιωτική 

αποστολή που οργανώθηκε ποτέ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ.  

β. Η πολιτική «Αποστολή Επιτήρησης» της συµφωνίας ειρήνης στη 

Γεωργία «European Union Monitoring Mission in Georgia («EUMM Georgia»), 

από την 01 Οκτωβρίου 2008. 

                                                           
269Το 2003 αποφασίστηκε η πρώτη µη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ στον τοµέα της 
διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεκριµένα η αστυνοµική 
αποστολή «European Union Police Mission» στη Β-Ε («EUPM/BiH»). Σχετικά µε την 
επιχειρησιακή δράση της ΕΕ, βλ. αναλυτικά Παράρτηµα «Β» παρούσας εργασίας. 
270Η «Αποστολή Συνδροµής Συνόρων» της ΕΕ στη Μολδαβία και την Ουκρανία «European 
Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine» («EUBAM Moldova and 
Ukraine») ξεκίνησε το 2005, όµως δεν διαθέτει εκτελεστικές εξουσίες, καθώς δεν υφίσταται 
διαχείριση από τις δοµές της ΚΠΑΑ, αλλά αποτελεί χρηµατοδοτούµενο όργανο από την ΕΕ 
στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης». Bλ σχετικά 
Παράρτηµα «Β» παρούσας εργασίας. 
271https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-
and-civilian-missions-and-operations_en 
Η Ελλάδα συµµετέχει επί του παρόντος σε έξι: «EUFOR-Althea»,  «EULEX Kosovo», 
«EUMM Georgia», «EU NAVFOR-Atalanta», «EUAM Ukraine» και «EUTM Mali».  
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γ. Η στρατιωτική επιχείρηση «EUFOR ALTHEA», στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, από τις 02 ∆εκεµβρίου 2004, µε πρόσθετα «µη εκτελεστικά 

καθήκοντα» της «οικοδόµησης στρατιωτικών δυνατοτήτων» των Ε∆ της 

χώρας. 

δ. Η πολιτική συµβουλευτική αποστολή στην κυβέρνηση της 

Ουκρανίας «European Union Advisory Mission Ukraine» («EUAM Ukraine»), 

από την 01 ∆εκεµβρίου 2014. 

ε. Η ναυτική επιχείρηση «EUNAVFOR MED-Οperation Sophia», 

από τις 22 Ιουνίου 2015, για την παράνοµη διακίνηση ανθρώπων και όπλων 

στη Νότια και Κεντρική Μεσόγειο µε πρόσθετα καθήκοντα «οικοδόµησης 

δυνατοτήτων και εκπαίδευσης» της Ακτοφυλακής και του Πολεµικού Ναυτικού 

της Λιβύης. 

στ. Η ναυτική επιχείρηση «European Union Naval Force Somalia» 

(«EU NAVFOR Somalia–Operation Atalanta»), από τις 05 Νοεµβρίου 2008, 

για την καταπολέµηση της πειρατείας στις ακτές της Σοµαλίας. 

ζ. Η στρατιωτική αποστολή εκπαιδεύσεως «European Union 

Training Mission Somalia» («EUTM Somalia») στη Σοµαλία, από τις 10 

Απριλίου του 2010, για την ενδυνάµωση των Σοµαλιανών Ε∆ και συµβολή 

στη διαδικασία σταθεροποίησης στην περιοχή.    

η. Η πολιτική αποστολή «European Union Regional Maritime 

Capacity Building for the Horn of Africa and the Western Indian Ocean» 

(«EUCAP Nestor»), από τις 16 Ιουλίου 2012, µε στόχο την ενδυνάµωση των 

ναυτικών ικανοτήτων οκτώ χωρών στο Κέρας της Αφρικής και στο ∆υτικό 

Ινδικό Ωκεανό.  

θ. Η πολιτική αποστολή «οικοδόµησης δυνατοτήτων» «European 

Union Capacity Building» («EUCAP Sahel Niger») στο Νίγηρα, για την 

αναµόρφωση του τοµέα της ασφάλειας, από τον Ιούλιο του 2012.  
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ι. Η πολιτική αποστολή «οικοδόµησης δυνατοτήτων» «European 

Union Capacity Building Mission in Mali» («EUCAP Sahel Mali») στο Μάλι, για 

την αναµόρφωση του τοµέα της ασφάλειας, από τις 15 Ιανουαρίου 2014. 

ια. Η στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή «European Union Mali 

Training Mission» («EUTM Mali») στο Μάλι, από τις 18 Φεβρουαρίου 2013. 

ιβ. Η στρατιωτική συµβουλευτική αποστολή «European Union 

CSDP Military Training Mission in the Central African Republic» («EUTM 

RCA») στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, για µεταρρύθµιση του αµυντικού 

τοµέα της χώρας, από τις 16 Ιουλίου 2016.  

ιγ. Η πολιτική «Αποστολή Συνδροµής Συνόρων «European Union 

Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point» («EUBAM Rafah») 

για την επιτήρηση του σηµείου διέλευσης  στη Ράφα, από τις 24 Νοεµβρίου 

2005.  

ιδ. Η αστυνοµική και πολιτική αποστολή «European Union 

Coordinating Office for Palestinian Police Support» («EUPOL COPPS») στα  

Παλαιστινιακά Εδάφη, από την 01 Ιανουαρίου 2006 για την υποστήριξη της 

παλαιστινιακής πολιτικής αστυνοµίας, καθώς και τη µεταµόρφωση του τοµέα 

ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

ιε. Η µη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στην Βαγδάτη «EU Advisory 

Mission in support of Security Sector Reform in Iraq» («EUAM Iraq»), από τις 

17 Ιουλίου 2017, για την υποστήριξη του τοµέα της ασφάλειας. 

Αναφορικά µε την επιχειρησιακή δράση της ΕΕ, παρατηρείται ότι 

συνήθως αρχικά αναπτύσσονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σταθεροποίησης 

σε µία µετα-συγκρουσιακή περιοχή, οι οποίες στη συνέχεια είτε αποκτούν 

πέρα από τα «εκτελεστικά», και καθήκοντα «µη εκτελεστικά», όπως 

στρατιωτική εκπαίδευση των τοπικών αρχών (π.χ. «EULEX Kossovo» και 

«ΕUFOR Athea BiH»), είτε διαδέχονται από στρατιωτικές αποστολές 

εκπαίδευσης («training missions») ή πολιτικές αποστολές «οικοδόµησης 

ικανοτήτων» («capacity building»). Μεταξύ των 14 αποστολών «οικοδόµησης 
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δυνατοτήτων» που εξελίσσονται σήµερα στα πλαίσια της ΚΠΑΑ, η εργασία θα 

επικεντρωθεί στο κύριο µέρος της, ενδεικτικά, στις περιοχές του Κοσσόβου, 

της Σοµαλίας και του Νίγηρα.  

5.3.1 Κόσσοβο 

Στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται 

στο πλαίσιο της επιχείρησης των ΗΕ «United Nations Mission in Kossovo» 

(«UNMIK»)272, καθώς το ΝΑΤΟ αποτελεί τη στρατιωτική δύναµη ειρήνευσης 

στην περιοχή, ενώ η ΕΕ συµβάλει στην πολιτική διευθέτηση της κατάστασης 

έχοντας ως κύριo πεδίo δράσης τον τοµέα του κράτους δικαίου, επικουρώντας 

τα όργανα του Κοσσυφοπεδίου, τις δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής 

του νόµου στην πορεία τους προς τη βιωσιµότητα και την υπευθυνότητα.  

Η αποστολή της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο «EULEX Kossovo», η οποία 

αναπτύχθηκε το ∆εκέµβριο του 2008, είναι η µεγαλύτερη µη στρατιωτική 

αποστολή που οργανώθηκε ποτέ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ273 και αποτελεί 

µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας που έχει αναλάβει η ΕΕ για την 

προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα ∆υτικά Βαλκάνια και να 

στηρίξει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, όπως προβούν στις απαραίτητες 

µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τη συνολική ευρωπαϊκή προοπτική ολόκληρης 

της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων.  

Η «EULEX» υλοποιεί την εντολή της σύµφωνα µε το Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 

1244/99 και υπό την εποπτεία των ΗΕ µέσω δύο επιχειρησιακών στόχων, 

ενός «εκτελεστικού» και ενός «µη εκτελεστικού»: 

α. Μέσω του «εκτελεστικού στόχου», η «EULEX» διασφαλίζει ότι οι 

υπηρεσίες του κράτους δικαίου παραδίδονται µέχρις ότου η πρόοδος των 

τοπικών αρχών επιτρέψει την πλήρη µετάβαση των εκτελεστικών λειτουργιών 

στις τοπικές αρχές. Η αποστολή υποστηρίζει την εκδίκαση της συνταγµατικής 

                                                           
272Της αποστολής ηγείται ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα των ΗΕ, που 
απολαµβάνει ειδική πολιτική εξουσία, στα πλαίσια του Ψηφίσµατος 1244/1999 ΣΑ/ΟΗΕ και 
εγγυάται µία συντονισµένη προσέγγιση από τη διεθνή παρουσία που επιχειρεί στην περιοχή, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΑΣΕ που κατέχει τον πυλώνα της «UNMIK» που αφορά στο 
«institution building». https://unmik.unmissions.org/mandate 
273http://www.eulex-kosovo.eu/ 
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και αστικής δικαιοσύνης, καθώς και τη δίωξη και την εκδίκαση επιλεγµένων 

ποινικών υποθέσεων. Ταυτόχρονα, οι υποθέσεις της «EULEX» αξιολογούνται 

διαρκώς, µε στόχο την επανεξέταση των υποθέσεων αυτών ως κοινές 

υποθέσεις, τη συµµετοχή περαιτέρω δικαστικών, εισαγγελικών και 

ανακριτικών αρχών του Κοσσυφοπεδίου, προκειµένου να δοµηθούν οι 

ικανότητες της χώρας σε αυτούς τους τοµείς. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς 

της «EULEX» εξακολουθούν να εντάσσονται στα θεσµικά όργανα του 

Κοσσυφοπεδίου και υπηρετούν σύµφωνα µε το νόµο του. 

β. Μέσω του «µη εκτελεστικού στόχου» «Παρακολούθηση, 

Καθοδήγηση και Παροχή Συµβουλών» («Monitoring, Mentoring and 

Advising»-«MMA»), η αποστολή επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 

θεσµών του κράτους δικαίου του Κοσσυφοπεδίου στα κεντρικά γραφεία και 

στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη των αρµόδιων οργάνων για την ενίσχυση 

της ποινικής δικαιοσύνης, µε έµφαση στην καταπολέµηση των πολιτικών 

παρεµβάσεων και στην παρακολούθηση των ευαίσθητων υποθέσεων. 

Η «EULEX» είναι απολύτως αφοσιωµένη στην ενσωµάτωση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και στην προοπτική ενσωµάτωσης της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητές της, τόσο εντός της 

αποστολής όσο και ενώ εργάζεται µε τα θεσµικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου. 

Η ∆ιεύθυνση Ενδυνάµωσης («Strengthening Division») της αποστολής, 

σε στενό συντονισµό µε άλλους φορείς της ΕΕ, συνεργάζεται στενά µε το 

Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνοµία, τα τελωνεία, το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης, το ∆ικαστικό Συµβούλιο, τον Εισαγγελέα, καθώς και τη 

∆ιορθωτική Υπηρεσία του Κοσσυφοπεδίου και αποτελείται από τέσσερις 

µονάδες:  

α. Τη «Συµβουλευτική Μονάδα Αστυνοµίας και Συνόρων» 

(«Advisory Unit on Police and Border Matters»). 

β. Τη «Συµβουλευτική Μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων» 

(«Advisory Unit on Internal Matters»). 
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γ. Τη «Συµβουλευτική Μονάδα ∆ικαιοσύνης» («Advisory Unit on 

Justice») και  

δ. Τη «∆ιορθωτική Μονάδα» («Correctional Unit»). 

Το τµήµα «Παρακολούθησης, Καθοδήγησης και Παροχής Συµβουλών» 

(«Monitoring, Mentoring and Advising») παρακολουθεί επιλεγµένες υποθέσεις 

του Κοσσυφοπεδίου που αφορούν σοβαρά εγκλήµατα, όπως η διαφθορά, το 

οργανωµένο έγκληµα, τα εγκλήµατα µεταξύ των εθνοτήτων και τα εγκλήµατα 

πολέµου, µέσω της αλυσίδας ποινικής δικαιοσύνης και παρέχει συµβουλές 

σχετικά µε τη δίωξη και τη διερεύνηση αυτών των εγκληµάτων. Επιπλέον, 

παρέχει διαρθρωµένη υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

ικανότητας και αρµοδιότητας του ∆ικαστικού Συµβουλίου και του Εισαγγελέα 

του Κοσσυφοπεδίου. Υποστηρίζει επίσης τη ∆ιορθωτική Υπηρεσία του 

Κοσσυφοπεδίου, µε επίκεντρο τον χειρισµό προφίλ κρατουµένων και τη 

διαχείριση των φυλακών και των κέντρων κράτησης. 

5.3.2 Σοµαλία 

Από Νοέµβριο του 2008, οι ναυτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της 

ΕΕ, «Ocean Shield» και «EUNAVFOR Atalanta», αντίστοιχα, συνεργάζονται 

µεταξύ τους, αλλά και  µε άλλους φορείς, στα ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας 

για την καταπολέµηση της πειρατείας.  

Η «European Union Naval Force–Operation Atalanta»274, έχει ως 

αποστολή275: 

α. Την προστασία των σκαφών του «Παγκόσµιου Επισιτιστικού 

Προγράµµατος» («World Food Programme»-«WFP»), της Αποστολής της ΑΕ 

στη Σοµαλία «African Union Mission in Somalia» («AMISOM») και άλλων 

«ευάλωτων» πλοίων. 

                                                           
274http://eunavfor.eu/ 
275Βλ. σχετικά Ψηφίσµατα ΣΑ/ΟΗΕ για την πειρατεία στις ακτές της Σοµαλίας: 1816/2008, 
1838/2008, 1846/2008, 1851/2008, 1897/2009, 1918/2010, 1950/2010, 1976/2011, 
2015/2011, 2020/2011. 
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β.  Την καταστολή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη 

θάλασσα. 

γ. Την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα 

ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας. 

δ. Την υποστήριξη άλλων αποστολών της ΕΕ και διεθνών 

οργανισµών που εργάζονται για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 

ικανότητας της ναυτιλίας στην περιοχή. 

Στις 28 Νοεµβρίου 2016 το Συµβούλιο της ΕΕ παρέτεινε τη θητεία της 

επιχείρησης «Atalanta» µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2018. 

Η «EU NAVFOR» είναι ένα µέρος της «συνολικής προσέγγισης» της 

ΕΕ, που αντιµετωπίζει τόσο τα συµπτώµατα όσο και τα βασικά αίτια του 

προβλήµατος της πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής. Για το σκοπό αυτό, 

άλλες αποστολές ΚΠΑΑ στην περιοχή περιλαµβάνουν: 

α. Την στρατιωτική αποστολή εκπαιδεύσεως της ΕΕ στη Σοµαλία 

«European Union Training Mission in Somalia» («EUTM Somalia»), η οποία 

στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής κυβέρνησης της Σοµαλίας και των 

θεσµών της Σοµαλίας, παρέχοντας στρατιωτική εκπαίδευση στα µέλη των 

εθνικών Ε∆ («Somali National Armed Forces»-«SNAF»).  

β. Την «European Union Capacity Building Mission in Somalia» 

(«EUCAP Nestor»), µια µη στρατιωτική αποστολή που συµπληρώνεται µε 

στρατιωτική εµπειρογνωµοσύνη που έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει την 

«οικοδόµηση περιφερειακών θαλάσσιων ικανοτήτων» («regional maritime 

capacity building»)276.  

Συγκεκριµένα, Στις 10 Απριλίου 2010, η ΕΕ ξεκίνησε µια στρατιωτική 

εκπαιδευτική αποστολή στη Σοµαλία, την «Military training mission in 

                                                           
276

NATO-EU-UN Informal Interorganizational Military Glossary of Abbreviations, Terms and 
Definitions related to Conflict Prevention (CP) and Defence and Related Security Capacity 
Building (DCB), 13 Φεβρουαρίου 2015, σελ. 159-160. 
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Somalia» («EUTM Somalia»)277, προκειµένου να συµβάλει στην ενίσχυση της 

Μεταβατικής Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης και των θεσµικών οργάνων της 

Σοµαλίας. Η «EUTM Somalia» λειτουργεί σε στενή συνεργασία και 

συντονισµό µε άλλους διεθνείς δρώντες και κυρίως σε συνεργασία µε  τα ΗΕ 

και  την αποστολή της ΑΕ στη Σοµαλία «AMISOM». 

Από το 2010, η «EUTM Somalia» συνέβαλε στην κατάρτιση περίπου 

5.000 Σοµαλών στρατιωτικών. Η εκπαίδευση των Σοµαλιανών Εθνικών 

Ένοπλων ∆υνάµεων («Somali National Armed Forces»-«SNAF») 

επικεντρώθηκε σε διοικητές σε επιχειρησιακό επίπεδο στους τοµείς της 

πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας, των πληροφοριών και της τεχνικής 

µάχης. Η κατάρτιση αυτή ενισχύθηκε µε ενότητες σχετικά µε το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και µε την 

προστασία των αµάχων. 

Στις 22 Ιανουαρίου 2013, το Συµβούλιο της ΕΕ διεύρυνε την εντολή της 

«EUTM» έως τον Μάρτιο του 2015. Αυτή η τρίτη εντολή συνεπαγόταν 

σηµαντική αλλαγή εστίασης στην αποστολή µε τη συµπερίληψη στρατηγικών 

συµβουλευτικών και καθοδηγητικών δραστηριοτήτων, εκτός από την 

κατάρτιση. Από το 2014, η επιχείρηση διεξάγεται από τα κεντρικά γραφεία της 

ΕΕ («EU headquarters») στην πρωτεύουσα της Σοµαλίας, Μογκαντίσου.  

Στις 16 Μαρτίου 2015, η τέταρτη εντολή της αποστολής παρέτεινε τις 

δραστηριότητες της «EUTM» µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2016, προκειµένου να 

επικεντρωθεί στην παροχή εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της ηγεσίας 

και των εξειδικευµένων µαθηµάτων που ορίστηκαν από κοινού µε τις αρχές 

της Σοµαλίας. Επιπλέον, η αποστολή ενίσχυσε τη συµβουλευτική της 

συνιστώσα µε στόχο την «οικοδόµηση µακροπρόθεσµης ικανότητας» 

(«building long term capacity») στο Υπουργείο Άµυνας και στο Γενικό 

Επιτελείο Άµυνας της Σοµαλίας. Αυτή η συµβουλευτική εργασία στόχευε σε 

κάθε µία από τις λειτουργικές περιοχές του Γενικού Επιτελείου, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, των σχεδίων, της εφοδιαστικής, 

της διοίκησης και των νοµικών υποθέσεων. Επιπλέον, η προσπάθεια να 

                                                           
277https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_en 
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µεταβιβαστεί η ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων κατάρτισης στις εθνικές 

αρχές, πραγµατοποιήθηκε µε την παράδοση µαθηµάτων «Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτή» («Train the Trainer courses»). 

Στις 12 ∆εκεµβρίου 2016, το Συµβούλιο της ΕΕ µε πέµπτη εντολή 

παρέτεινε την «EUTM» µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 µε προϋπολογισµό 

περίπου 23 εκατοµµύρια ευρώ. Κατά την περίοδο αυτή, η «EUTM» θα 

χρησιµοποιήσει τους «τρεις πυλώνες κατάρτισης, καθοδήγησης και παροχής 

συµβουλών» («Three Pillars of Training, Mentoring and Advising») για την 

παροχή πολιτικών και στρατηγικών στρατιωτικών συµβουλών και 

καθοδήγησης σε σοµαλιανές αρχές, προκειµένου να συµβάλει στη 

σταθεροποίηση της Σοµαλίας σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, 

διατηρώντας παράλληλα την προσοχή στη βελτίωση της ικανότητας του 

«SNAF», ώστε να δηµιουργήσει βιώσιµη ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα. 

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2012, η ΕΕ ξεκίνησε την «EUCAP Nestor»278, 

µια πολιτική αποστολή που βοηθά τις χώρες υποδοχής να αναπτύξουν 

αυτοδύναµες ικανότητες («self-sustaining capacity») για την ενίσχυση της 

ασφάλειας στη θάλασσα. Η «EUCAP» συµβάλλει στην εγκαθίδρυση και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων («establishment and capacity building») της ικανότητας 

επιβολής του νόµου για τη θαλάσσια πολιτική. Κατά την έναρξή της, η 

«EUCAP Nestor» ανατέθηκε να εργάζεται σε ολόκληρο το Κέρας της Αφρικής 

και τον ∆υτικό Ινδικό Ωκεανό. Από τα τέλη του 2015, µετά από στρατηγική 

ανασκόπηση της αποστολής, οι δραστηριότητες εστιάζονται αποκλειστικά στη 

Σοµαλία, συµπεριλαµβανοµένης της Σοµαλιλάνδης. Η έδρα της αποστολής 

βρίσκεται σήµερα στο Μογκαντίσου. 

5.3.3 Νίγηρας 

Η «Αποστολή Οικοδόµησης ∆υνατοτήτων της ΕΕ στο Νίγηρα» («EU 

Capacity Building Mission in Niger»-«EUCAP Sahel Niger»)279 αποτελεί µια 

πολιτική αποστολή της ΚΠΑΑ, µετά από αίτηση της κυβέρνησης του Νίγηρα 

το καλοκαίρι του 2012. Η αποστολή στοχεύει να συµβάλει στην καθιέρωση 

                                                           
278https://www.eucap-som.eu/ 
279https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en 
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µιας ολοκληρωµένης, συνεκτικής, βιώσιµης και βασιζόµενης στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα προσέγγισης µεταξύ των διαφόρων φορέων ασφαλείας του 

Νίγηρα, στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Ως εκ τούτου, η αποστολή έχει σχεδιαστεί για να 

παρέχει συµβουλές και κατάρτιση («advice and training») για να υποστηρίξει 

τις αρχές του Νίγηρα στην ενίσχυση της ικανότητάς τους («strengthening their 

capacities»). Πάνω από 50 διεθνείς εµπειρογνώµονες, οι περισσότεροι από 

τους οποίους προέρχονται από ευρωπαϊκές δυνάµεις ασφαλείας και 

υπηρεσίες δικαιοσύνης, αναπτύσσονται µόνιµα στο Νιαµέυ. 

Σκοπός της αποστολής είναι:  

α. Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των δυνάµεων ασφαλείας 

του Νίγηρα και συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών στρατηγικών 

τους.  

β.  Ενίσχυση των τεχνικών ικανοτήτων των φορέων ασφαλείας του 

Νίγηρα, που απαιτούνται για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του 

οργανωµένου εγκλήµατος.  

γ.  Ενίσχυση των πολιτικών κατάρτισης των δυνάµεων ασφαλείας 

του Νίγηρα, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της εφοδιαστικής για 

την ενίσχυση της βιωσιµότητας των στόχων α και β.  

δ.  Υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακού και διεθνούς 

συντονισµού για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου 

εγκλήµατος.  

Μέχρι στιγµής, οι εµπειρογνώµονες της «EUCAP Sahel Niger» έχουν 

εκπαιδεύσει περίπου 3.000 µέλη των εσωτερικών δυνάµεων ασφαλείας, των 

Ε∆ και της δικαιοσύνης της χώρας. Επί του παρόντος, η αποστολή 

επικεντρώνεται στις δραστηριότητες «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» («train-

the-trainers activities»), προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των 

επιτευγµάτων της. Η αποστολή έχει, επίσης, δηµιουργήσει διάφορα έργα 

αναβάθµισης και ανακαίνισης των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών κέντρων 
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των δυνάµεων ασφαλείας. Επιπλέον, η αποστολή εξελίχθηκε σε Γραµµατεία 

του διεθνούς συντονισµού στον τοµέα της ασφάλειας στον Νίγηρα. Ως εκ 

τούτου, η «EUCAP» διευκολύνει το συντονισµό όλων των διεθνών 

παρεµβάσεων και δωρεών προς τους φορείς ασφαλείας της Νιγηρίας. Για να 

αυξηθούν οι συνέργειες, η αποστολή επιδιώκει κοινές δραστηριότητες µε άλλα 

προγράµµατα της ΕΕ, καθώς και µε άλλους διεθνείς παράγοντες που είναι 

παρόντες στο Νίγηρα. 

5.4 Σχέσεις µε Τρίτες Χώρες 

5.4.1 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 

Η συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής 

προοπτικής των ∆υτικών Βαλκανίων την κατέστησε τον πιο αξιόπιστο διεθνή 

παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Οι πολιτικές της ΕΕ στα Βαλκάνια280 

µετά τον Ψυχρό Πόλεµο στόχευαν στη δηµιουργία σχέσεων, στην οικονοµική 

και διαρθρωτική βοήθεια, στον τερµατισµό του πολέµου και των κρίσεων, 

καθώς και σε πρακτικές σταθερότητας και οικονοµικής ανάπτυξης και ένταξης 

στην ΕΕ281. Αποτέλεσαν µια διαδικασία εκµάθησης για την ΕΕ, καθώς 

υπήρξαν για πρώτη φορά δράσεις στο επιχειρησιακό πεδίο της εξωτερικής 

δράσης της. Στη δεκαετία του 1990 αναπτύχθηκαν µηχανισµοί δράσης και 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την προώθηση πολιτικών ενσωµάτωσης, 

διαλόγου και προάσπισης µειονοτικών δικαιωµάτων που θα συνέβαλαν στον 

εκδηµοκρατισµό και στην προετοιµασία της ενταξιακής πορείας282. 

Η «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» («ΕΠΓ») θεσπίστηκε το 2004  

αποσκοπώντας στην καθιέρωση προνοµιακών σχέσεων µε γειτονικές χώρες 

                                                           
280Ο όρος Βαλκάνια υπονοεί τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία, Μαυροβούνιο, ΠΓ∆Μ, Β-Ε, Κροατία, Σλοβενία), καθώς και την 
Αλβανία, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. 
281Στο άρθρο 8 ΣΕΕ/Λ ορίζεται η πρόθεση της ΕΕ για ανάπτυξη προνοµιακών σχέσεων µε 
γειτονικές χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά στην περιφέρεια της ηπείρου και δεν φαίνεται 
πιθανόν να προσχωρήσουν στην Ένωση. 
282Βλ. σχετικά Μπέλλου, Φωτεινή. «H Eυρωπαϊκή Ένωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Από 
τη διαχείριση κρίσεων στην ενσωµάτωση» στο: Αγορά χωρίς σύνορα Τόµος 11 (2) 2005: 132-
156. 
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της ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη και το Νότιο Καύκασο283, ενώ εµπλουτίστηκε 

µε πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας µε τις χώρες της Λεκάνης της 

Μεσογείου, όπως την «Ανατολική Εταιρική Σχέση»284 και την «Ένωση για τη 

Μεσόγειο»285.  

Η «ΕΠΓ» αφορά σε µια προνοµιούχα σχέση της ΕΕ µε τους γείτονες 

και επικεντρώνεται στην προαγωγή βιώσιµης δηµοκρατίας που συνοδεύεται 

από οικονοµική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς και είναι θεµελιωµένη στη 

δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Τα ζητήµατα τα οποία προωθούνται µέσα από τη ΕΠΓ είναι η 

συνεργασία σε θέµατα τροµοκρατίας, διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης 

συγκρούσεων, πολιτικής προστασίας, χρηστής διακυβέρνησης, πολιτικές και 

οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

καθώς και ζητήµατα ενέργειας και διαχείρισης φυσικών πόρων, εκπαίδευσης 

και προώθησης της κοινωνίας των πολιτών.  

Η εταιρική σχέση εφαρµόζεται µέσω διµερών σχεδίων δράσης 

διάρκειας 3-5 ετών, τα οποία περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα εργασιών που 

αφορά πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, τη συµµετοχή σε ορισµένα 

προγράµµατα της ΕΕ και την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της συνεργασίας και 

του διαλόγου. Βασικό στοιχείο στην «ΕΠΓ» αποτελεί η αρχή της 

διαφοροποίησης σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή συνάπτει σχέσεις 

σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ενδιαφερόµενου κράτους. 

                                                           
283Η «ΕΠΓ» καλύπτει Αλγερία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτο, Γεωργία, 
Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη, 
Συρία, Τυνησία και Ουκρανία. 
284Η «Ανατολική Εταιρική Σχέση» είναι µια συµφωνία σύνδεσης που η ΕΕ έχει συνάψει µε την 
Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. 
Σκοπός της συµφωνίας αυτής είναι η υποστήριξη της σταθερότητας, της ευµάρειας και της 
αµφίπλευρης ανάπτυξης εµπιστοσύνης, µε στόχο τη συµβολή στην εξασφάλιση της εδαφικής 
ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη. Επιπλέον, υποστηρίζει 
τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση τοπικών διαµαχών.   
285Η «Ευρωµεσογειακή Συνεργασία» («∆ιαδικασία της Βαρκελώνης»), που αναβαπτίστηκε σε 
«Ένωση για τη Μεσόγειο» το 2008, περιλαµβάνει 15 εταίρους από τη Νότια Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή: Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, 
Λίβανος, Λιβύη, Μαυριτανία, Μονακό, Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία, Τυνησία και 
Τουρκία. 
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Συγκεκριµένα, σε πρώτη φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 

εκθέσεις («Country Reports»), στις οποίες καταγράφεται η κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται το κράτος καλύπτοντας τις βασικές πολιτικο-κοινωνικές, και 

οικονοµικές πτυχές συµπεριλαµβανοµένης ασφαλώς και της κατάστασης 

πολιτικής διακυβέρνησης. Με βάση τις ανάγκες του κράτους, συντάσσονται τα 

Σχέδια ∆ράσης («Action Plans») πάνω στα οποία το κράτος της περιοχής 

συνεργάζεται µε την Ένωση. Εκεί καταγράφονται λεπτοµερώς οι ανάγκες 

µεταρρυθµίσεων, αλλά και οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρµοστούν από 

το ενδιαφερόµενο κράτος µε τη χρηµατοδοτική και τεχνοκρατική βοήθεια από 

την Ένωση. Η δεύτερη φάση αφορά στον έλεγχο της προόδου που 

πραγµατοποιείται στο εσωτερικό του κράτους για την οποία συντάσσονται 

τακτικές αναφορές («Periodic Reports») από την Ένωση286. 

Το χρηµατοδοτικό µέσο για την στήριξη της «ΕΠΓ» είναι το 

«Χρηµατοδοτικό Μέσο Γειτονίας» («European Neighbourhood Instrument»-

«ΕΝΙ») µε προϋπολογισµό 15,4 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020287. 

5.4.2 ∆ιεθνής Συνεργασία και Αναπτυξιακή Πολιτική  

H εξωτερική δράση ή και εξωτερική πολιτική της ΕΕ νοούµενη ως κάθε 

συµπεριφορά της Ένωσης, αλλά και συντονισµένων των κρατών µελών, που 

θα µπορούσε να έχει αντίκτυπο εκτός των ορίων τους, κινείται, όπως 

προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο των αρχών του άρθρου 21 ΣΕΕ/Λ. Στην 

εξωτερική δράση της ΕΕ, η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) εντάσσει την κοινή εµπορική πολιτική (άρθρο 207 ΣΛΕΕ)288, 

τη συνεργασία µε τρίτες (αναπτυσσόµενες) χώρες για την ανάπτυξη (άρθρο 

208 ΣΛΕΕ) µε κύριο στόχο τον περιορισµό και, µακροπρόθεσµα, την εξάλειψη 

                                                           
286Μπέλλου, Φωτεινή. «Σηµειώσεις Μαθήµατος ΠΜΣ ∆ιεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια: Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα», Μάιος 2015, σελ. 47-48. 
287Ό.π., σελ. 51. 
288Η κοινή εµπορική πολιτική αποτελούσε ανέκαθεν αντικείµενο των ευρωπαϊκών συνθηκών 
και απαραίτητο συµπλήρωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων. Στο πλαίσιο 
της κοινής εµπορικής πολιτικής, η ΕΕ συνάπτει συµφωνίες, πολλές από τις οποίες στο 
πλαίσιο του «Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου» («ΠΟΕ»). Εµπορικές συµφωνίες έχουν 
καταρτιστεί και µε άλλους διεθνείς οργανισµούς και οµάδες κρατών, όπως αυτές της Λατινικής 
Αµερικής, µε τις 78 χώρες της Αφρικής- Καραϊβικής και Ειρηνικού («ΑΚΕ») («Συµφωνία του 
Κοτονού») και χώρες του «MEROSCUR»:  Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. 
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της φτώχειας289, τις σχέσεις µε τρίτες χώρες και άλλους διεθνείς οργανισµούς 

(άρθρα 220-221 ΣΛΕΕ), καθώς και τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 

(άρθρο 214 ΣΛΕΕ) που αποσκοπούν, κατά περίπτωση, να παρέχουν 

εγκαίρως συνδροµή και βοήθεια στους πληθυσµούς τρίτων χωρών που 

πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.  

Στην ως άνω θεµατική, το άρθρο 221 ΣΛΕΕ τονίζει το ρόλο των 

«Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («Delegations of the 

European Union») , οι οποίες αντιπροσωπεύουν όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά 

στους διεθνείς οργανισµούς, αλλά και σε τρίτες χώρες, εξασφαλίζοντας την 

τοπική παρουσία της ΕΕ και αποτελώντας τη διασύνδεση µεταξύ της έδρας 

της ΕΕ και των εθνικών αρχών. Η «Αντιπροσωπεία» διαδραµατίζει επίσης 

σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση της τοπικής κατάστασης τόσο από πολιτική 

όσο και από οικονοµική άποψη, συµβάλλοντας έτσι στον καθορισµό της 

στρατηγικής της ΕΕ έναντι του κράτους, καθώς και του προγραµµατισµού της 

συνεργασίας µε αυτό. 

Η ΕΕ συσφίγγει τις σχέσεις της µε περιφερειακές οµάδες χωρών, ιδίως 

στην Ασία και τη Λατινική Αµερική και είναι, επίσης, θερµός υποστηρικτής της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης και στις δύο περιοχές. Με τους ταχέως 

αναπτυσσόµενους Ασιάτες εταίρους της, η ΕΕ έχει συνάψει «ενισχυµένες 

εταιρικές σχέσεις», δηλαδή συµφωνίες που συνδυάζουν οικονοµικές, 

πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές290.  

Ο σχεδιασµός της διεθνούς συνεργασίας, της αναπτυξιακής πολιτικής 

της ΕΕ και της παροχής βοήθειας σε όλο τον κόσµο291 µε στόχο τη µείωση 

της φτώχειας, την εξασφάλιση «βιώσιµης» οικονοµικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης και την προώθηση της δηµοκρατίας, του κράτους 

δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, υλοποιείται από τη «Γενική ∆ιεύθυνση της Επιτροπής για τη 

                                                           
289Η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής χρηµατοδότησης στον κόσµο και, κατά 
συνέπεια, βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε 
τις αναπτυσσόµενες χώρες.https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_el 
290Εταιρική σχέση συνάφθηκε µεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ µε στόχο τον πολιτικό διάλογο, την 
οικονοµική, νοµοθετική, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία.Bλ. σχετικά Παράρτηµα Β 
παρούσας εργασίας. 
291http://ec.europa.eu/europeaid/general_en 
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∆ιεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη» («The Commission's Directorate-

General for International Cooperation and Development»-«DG DEVCO»)292. 

Η αναπτυξιακή πολιτική είναι προσαρµοσµένη στις εξελισσόµενες 

ανάγκες των χωρών εταίρων και περιλαµβάνει συνεργασία µε 

αναπτυσσόµενες χώρες, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, ώστε να καλύψει 

τις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών αυτών κατά τη µεταβατική περίοδο εξόδου 

από διµερή αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να καλύψει το χάσµα µεταξύ των 

χωρών µε χαµηλό εισόδηµα και των χωρών µε ανώτερα µεσαία εισοδήµατα.  

Οι τοµείς της παραπάνω αναπτυξιακής πολιτικής περιλαµβάνουν293: 

α. Ανθρώπινα δικαιώµατα και διακυβέρνηση µε επιµέρους 

τοµείς που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών, τη δηµοκρατία και 

ανθρώπινα δικαιώµατα294, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη και 

ευαισθητοποίηση, το φύλο, τη διακυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, καθώς και την 

ειρήνη και ασφάλεια295. 

β. Τρόφιµα και γεωργία µε επιµέρους θεµατικές: τρόφιµα και 

διατροφική ασφάλεια, αειφόρος γεωργία και αγροτική ανάπτυξη. 

                                                           
292Η «DG DEVCO» συνεργάζεται στενά µε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι 
αρµόδιες για τις θεµατικές πολιτικές, καθώς και µε την ΕΥΕ∆, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και 
να διασφαλιστεί µια «συνεκτική προσέγγιση».  
293http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/sectors_en 
294Ο τοµέας της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων περιλαµβάνει τις θεµατικές: 
Καταπολέµηση των βασανιστηρίων, ∆ηµοκρατία, Οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώµατα, ∆ιεθνής δικαιοσύνη, Yπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, Κινήµατα 
κατά των διακρίσεων, Εταίροι και φορείς του «EIDHR», Αποστολές παρακολούθησης 
εκλογών, Ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, Καταπολέµηση της θανατικής ποινής. O 
αντίστοιχος χρηµατοδοτικός µηχανισµός της ΕΕ είναι το «European Instrument for 
Democracy and Human Rights» («EIDHR»). Το 2015 η ΕΕ ενέκρινε το «σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία (2015-2019)», το οποίο αποτελεί βασικό 
εργαλείο για την αντιµετώπιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη στήριξη 
της δηµοκρατίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ. 
295Το «Μέσο που συµβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη» («Instrument contributing to 
Stability and Peace»-«IcSP») είναι το κύριο µέσο της ΕΕ για την υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών ασφάλειας και των δραστηριοτήτων «οικοδόµησης της ειρήνης» στις χώρες 
εταίρους. Τέθηκε σε ισχύ το 2014 και µπορεί να παράσχει βραχυπρόθεσµη βοήθεια, π.χ. σε 
χώρες όπου εκδηλώνεται κρίση, ή µακροπρόθεσµη στήριξη, κυρίως για τον µετριασµό 
ποικίλων κινδύνων, την αντιµετώπιση παγκόσµιων και διασυνοριακών απειλών και τη 
«δηµιουργία δυνατοτήτων» για διαρκή κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη.  
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γ. Οικονοµική ανάπτυξη µε επιµέρους τοµείς: ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τοµέα, δηµόσια οικονοµικά και µακροοικονοµία, περιφερειακή 

ολοκλήρωση, ενίσχυση για το εµπόριο. 

δ. Ανθρώπινη ανάπτυξη  που αφορά στην απασχόληση και την 

αξιοπρεπή εργασία, τις δεξιότητες και την επαγγελµατική κατάρτιση, την 

κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τον πολιτισµό, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την έρευνα. 

ε. Υποδοµή µε επιµέρους τοµείς όπως τεχνολογία πληροφοριών 

και επικοινωνιών, µεταφορές, αστική ανάπτυξη, νερό και αποχέτευση. 

στ. Περιβάλλον296µε υποτοµείς το περιβάλλον και την πράσινη 

οικονοµία, τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήµατος, την κλιµατική 

αλλαγή, τη µείωση του κινδύνου καταστροφών και απερήµωση, την αειφόρο 

δασοκοµία. 

ζ. Ενέργεια µε θεαµατικές την ενέργεια και την πυρηνική 

ασφάλεια. 

η. Μετανάστευση και άσυλο297. 

Παραδοσιακά, σε διεθνές επίπεδο, στο επίκεντρο της αναπτυξιακής 

συνεργασίας βρίσκεται η στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και των 

κοινωνικών συστηµάτων, των υποδοµών ή του αγροτικού τοµέα, καθώς και η 

καλή θεσµική διακυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα παραβλέπεται η  

χρηµατοδότηση  ενεργειών που σχετίζονται µε την ειρήνη και την ασφάλεια. 

Ωστόσο, οι σηµερινές προκλήσεις δείχνουν ότι απαιτούνται πρόσθετες 

προσπάθειες για την καλύτερη σύνδεση της αναπτυξιακής συνεργασίας µε τις 

παρεµβάσεις ειρήνης και ασφάλειας.  

                                                           
296Η στήριξη της ΕΕ για το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος, της 
αειφόρου ενέργειας και του νερού, αντιπροσώπευε το 5,7% (2,71 δισεκατοµµύρια ευρώ) της 
συνολικής χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη που διαχειρίζεται η «DG DEVCO» (49,67 
δισεκατοµµύρια ευρώ) για την περίοδο 2007-13. 
297https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/migration-and-asylum_en 
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Η βοήθεια της ΕΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια έρχεται υπό 

διάφορες µορφές, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικής στήριξης της 

ΕΕ για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας µε κύριο πολιτικό στόχο και 

την παροχή συµβουλών και κατάρτισης από την ΕΕ στους φορείς ασφαλείας 

των χωρών εταίρων και των οργανώσεων. Η πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 

ικανοτήτων για την υποστήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης σε τρίτες 

χώρες» («Capacity building in support of security and development in third 

countries»-«CBSD»)298 λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο της αυξανόµενης 

συµµετοχής της ΕΕ, τόσο από πολιτική όσο και από οικονοµική άποψη, 

προκειµένου να βοηθήσει τις χώρες εταίρους και τις περιφερειακές 

οργανώσεις να δηµιουργήσουν ικανότητες για την υποστήριξη της ασφάλειας 

και της ανάπτυξης, και ιδίως για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 

διαχειρίζονται τις κρίσεις από µόνες τους. 

Ωστόσο, το τρέχον πλαίσιο αποκλείει τη χρήση του προϋπολογισµού 

της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην 

ενίσχυση της συνεργασίας µε τους τοµείς της άµυνας και των ενόπλων 

δυνάµεων τρίτων χωρών. Η κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της 28ης Απριλίου 2015, και της ΥπΚΕΠΠΑ µε τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων 

για την υποστήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης» ανέλυσε το τρέχον 

πλαίσιο πολιτικής και κατέληξε σε πρόταση για την τροποποίηση του 

«Kανονισµού για τη θέσπιση του µέσου που συµβάλλει στη σταθερότητα και 

την ειρήνη»299, προκειµένου να ληφθεί περισσότερο υπόψη ο βασικός ρόλος 

που µπορεί να διαδραµατίσει ο στρατός στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού 

                                                           
298http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2408_en.htm 
299Το πεδίο των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τις παγκόσµιες και διαπεριφερειακές 
απειλές και τις αναδυόµενες απειλές ορίζεται στο άρθρο 5 του «Kανονισµού για τη θέσπιση 
του µέσου που συµβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη» της 11 Μαρτίου 2014. Το άρθρο 5 
εµπίπτει στην αρµοδιότητα του «Τµήµατος ∆ιεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής» («European Commission Department for International Cooperation 
and Develpment»–«EuropeAid»). Οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τη διαχείριση 
κρίσεων (άρθρο 3) και την οικοδόµηση της ειρήνης (άρθρο 4) αφορούν το «Μέσο Εξωτερικής 
Πολιτικής» («Foreign Policy Instrument»-«FPI») που διαχειρίζεται η «ΕΥΕ∆». 
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/peace-and-
security/instrument-contributing-stability-and-peace_en#short_term_situations 
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περιβάλλοντος για βιώσιµη ανάπτυξη και στην εξασφάλιση της ανθρώπινης 

ασφάλειας300. 

Με βάση τα προαναφερόµενα αναφορικά µε την εξωτερική δράση της 

ΕΕ, η Ένωση δραστηριοποιείται εκτός του εδάφους της τόσο επιχειρησιακά 

για την «οικοδόµηση δυνατοτήτων» τρίτων κρατών στους τοµείς ασφάλειας, 

άµυνας και ενίσχυσης κράτους δικαίου, όσο και µε σηµαντικές αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες στα πλαίσια των εταιρικών της σχέσεων, καθώς και πολιτικές 

στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Η προαγωγή της 

δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από πλευράς ΕΕ βοηθάει 

στην προώθηση κοινών αξιών που είναι σύµφωνες και µε τους στόχους της 

Βορειο-ατλαντικής Συµµαχίας και, στο σηµείο αυτό, η «ήπια ισχύς» της ΕΕ 

µπορεί να κατανεµηθεί και να χρησιµοποιηθεί µε συνεργατικό τρόπο µε 

απώτερο στόχο αυτόν της «οικοδόµησης της διεθνούς ειρήνης κι ασφάλειας».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
300https://epthinktank.eu/2017/09/13/the-eus-new-approach-to-funding-peace-and-security-
eu-legislation-in-progress/an-instrument-contributing-to-stability-and-peace_briefing_2_gw/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, η έννοια της ειρήνης και της 

ασφάλειας υπερπηδά την απουσία απλώς του πολέµου, διαπλέκεται µε τη 

«βιώσιµη ανάπτυξη» και συνέχεται µε την προστασία και την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ενίσχυση των θεσµών και δοµών του 

κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας.  

Μέσω της κορυφαίας αναφοράς της «ευθύνης προστασίας» ενόψει 

µίας ανθρωπιστικής κρίσης εντός της επικράτειας ενός κράτους και των τριών 

πυλώνων της: «πρόληψη», «αντίδραση», «ανοικοδόµηση», αναδείχθηκε η 

συλλογική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια και την ευηµερία 

των πολιτών και η ανάγκη της από κοινού ανάληψης δράσης για την 

απάλειψη συµπεριφορών και ενεργειών που επηρεάζουν την διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια.  

Μία από τις αναγνωρισµένες αιτίες για το ξέσπασµα των συγκρούσεων 

και του πολέµου είναι η «ευθραυστότητα» του κράτους, καθώς έχει επίπτωση 

όχι µόνο τους πολίτες που ζουν σε «ευάλωτες» πολιτείες, αλλά και στους 

πολίτες του υπόλοιπου κόσµου. Η αστάθεια των «εύθραυστων» κρατών 

«φιλτράρεται» µέσω της διακινδύνευσης της «ανθρώπινης ασφάλειας», αλλά 

και του κινδύνου της «διάχυσης» της αστάθειας στα γειτονικά κράτη και τη 

διεθνή κοινότητα, απειλώντας τη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και ευηµερία.  

Στα «ευάλωτα» και πληγέντα από συγκρούσεις κράτη οι κρατικές δοµές 

είναι «αδύναµες» ή «αποτυγχάνουν» και το κοινωνικό συµβόλαιο 

παραβιάζεται, επειδή το κράτος δεν είναι ικανό ή απρόθυµο να επιτελέσει τις 

βασικές του λειτουργίες, να υπερασπιστεί το κράτος δικαίου, να προστατεύσει 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες, να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια του πληθυσµού του, τη µείωση της φτώχειας, την παροχή δηµόσιων 

υπηρεσιών και τη διαχείριση των πόρων και τη διασφάλιση της νόµιµης 

πρόσβασης στην πολιτική δύναµη µε δίκαιο και διαφανή τρόπο. 

Απέναντι στο φαινόµενο της «ευθραυστότητας» αντιπαραβάλλεται η  

«ανθεκτικότητα», καθώς οι δύο έννοιες αποτελούν τις «αντίθετες όψεις του 
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ίδιου νοµίσµατος»301. Η «ανθεκτικότητα» έχει σχέση µε την ικανότητα των 

κρατών και των κοινωνιών να προβαίνουν σε µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε να 

αντέχουν, αλλά και να ανακάµπτουν από εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις.  

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της «ανθεκτικότητας» στους 

ανατολικούς και νότιους γείτονες, ΝΑΤΟ και ΕΕ δεσµεύονται µακροπρόθεσµα 

µέσω µιας κοινής στρατηγικής «οικοδόµησης ανθεκτικότητας» στις χώρες 

αυτές στους τοµείς της άµυνας, της ασφάλειας, του κράτους δικαίου και των 

δηµοκρατικών θεσµών. Στο κέντρο όλων αυτών των παραδοχών, καθώς οι 

απειλές διεθνοποιούνται και πλέον η εθνική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της συλλογικής, οι δύο Οργανισµοί διευρύνονται τελολογικά για να 

περικλείσουν έννοιες όπως «διαχείριση διεθνών κρίσεων», «υποστήριξη 

εύθραυστων χωρών» και «ανοικοδόµηση κρατών µετά από συγκρούσεις». 

Καθώς «ο πραγµατικός κίνδυνος δεν τίθεται από τις προκλήσεις, αλλά από 

την αποτυχία να τις προβλέψουµε»302, στόχος ΝΑΤΟ και ΕΕ αποτελεί η 

ενίσχυση της «ανθεκτικότητας» σε «εύθραυστα» κράτη τόσο σε κρίση όσο και 

µετά τη σύγκρουση µε εργαλεία, αντίστοιχα, τις «εταιρικές σχέσεις» και τις 

«ειδικές αποστολές ενίσχυσης δυνατοτήτων». 

Αναφορικά µε τις κατηγορίες δράσης που αναλαµβάνονται από τη 

διεθνή κοινότητα, στα πλαίσια της προαγωγής της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, παρατηρείται η πορεία της πολιτικής διεργασίας, η οποία µπορεί 

να ξεκινήσει από µια κατάσταση ειρήνης και απουσίας ένοπλης σύγκρουσης 

και να προχωρήσει στην ένοπλη σύγκρουση και στον πόλεµο µέχρι να 

µεταβεί στη φάση του τερµατισµού των ένοπλων συγκρούσεων και στο µετα-

συγκρουσιακό περιβάλλον. 

Η «οικοδόµηση της ειρήνης» («peacebuilding») είναι µια παρέµβαση 

που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την έναρξη ή την επανέναρξη της 

σύγκρουσης, δηµιουργώντας µια «βιώσιµη ειρήνη» («sustainable peace»). Οι 

δραστηριότητες «οικοδόµησης της ειρήνης», στα πλαίσια µιας «ολιστικής 

προσέγγισης» («comprehensive approach») αποτελούν ένα ευρύ φάσµα 

                                                           
301EU, Institute for Security Studies (ISS). After the EU Global Strategy. Building Resilience, 
σελ. 37. 
302Ό.π., σελ. 93-94. 
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προσπαθειών από διάφορους παράγοντες σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό 

και διεθνές επίπεδο για να αντιµετωπίσουν τα βασικά αίτια της κρίσης και να 

σταθεροποιήσουν την κοινωνία πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά.  

Στη «µετα-συγκρουσιακή οικοδόµηση», στρατιωτικά, οικονοµικά και 

ανθρωπιστικά µέτρα υπηρετούν την ανασυγκρότηση, όµως, η επιτυχία της 

«ενδυνάµωσης» µιας χώρας εξαρτάται όχι µόνο από την ενίσχυση, αλλά και 

από την ορθή πολιτική διακυβέρνηση, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από 

την ενίσχυση της θεσµικής υποδοµής και ικανότητας, ένας τοµέας που έχει 

παραβλεφθεί κατά το παρελθόν από τη διεθνή κοινότητα, ενώ τα τελευταία 

χρόνια έχει δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτόν, µε µεγάλα ακόµη 

περιθώρια βελτίωσης. 

Η προηγούµενη εµπειρία αναφορικά µε τις συλλογικές προσπάθειες 

της διεθνούς κοινότητας ως προς την «οικοδόµηση της ειρήνης» αποδίδει 

«χρήσιµα µαθήµατα» τα οποία περιγράφουν τις πολυπλοκότητες της 

αποκατάστασης της διακυβέρνησης σε µετα-συγκρουσιακά κράτη και των 

βασικών συνιστωσών των πολιτικών που απαιτούνται για τη βελτίωση της 

πιθανότητας επιτυχίας. Η ανασυγκρότηση των συστηµάτων διακυβέρνησης 

αποτελεί ευθύνη των πολιτών και των ηγετών στις κοινωνίες µετά από 

συγκρούσεις, ενώ οι εξωτερικές παρεµβάσεις των µελών της διεθνούς 

κοινότητας δεν µπορούν από µόνες τους να «καθορίσουν» τη δοµή 

διακυβέρνησης µιας χώρας, αλλά µπορούν να υποστηρίξουν την 

ανασυγκρότηση και τη µεταρρύθµιση. Η «κρατική οικοδόµηση» είναι µια 

διαδικασία συνεργασίας που προέρχεται µόνο από την εταιρική σχέση και την 

αµοιβαία εµπιστοσύνη, όχι από την επικάλυψη και τον ανταγωνισµό, και 

επιπλέον βασίζεται στη γνώση και κατανόηση των τοπικών και περιφερειακών 

συνθηκών, προτεραιοτήτων και αναγκών.  

Παρότι οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην «οικοδόµηση της 

ειρήνης» ποικίλλουν ανάλογα µε την περίπτωση, αλλά και τον παράγοντα 

που δραστηριοποιείται στα πλαίσιά της, µέσα από την έρευνα διαπιστώνεται  

όλο και περισσότερο ότι, σε κάθε περίπτωση, η «οικοδόµηση της ειρήνης» 

είναι πιο αποτελεσµατική και «ανθεκτική» όταν στηρίζεται στις τοπικές 
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αντιλήψεις για την ειρήνη και την υποκείµενη δυναµική που ενθαρρύνει ή 

διευκολύνει τις συγκρούσεις. Η µεγαλύτερη πρόκληση στα πλαίσια αυτά, είναι 

η ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων για τη συγκέντρωση τοπικών και 

εξωτερικών παραγόντων µε τρόπους που να συµβάλλουν παραγωγικά στην 

ενίσχυση της ασφάλειας, της νοµιµότητας και της αποτελεσµατικότητας, 

γεγονός που αναδεικνύει τη σηµασία της «ενδυνάµωσης».  

Η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» («capacity building») ως απαραίτητο 

συστατικό για τη µακροπρόθεσµη «οικοδόµηση της ειρήνης» εντάσσεται και 

στους τρεις παραπάνω κύκλους δράσης: Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της 

πρώτης διάστασης ενισχύουν την σταθερότητα του κράτους µετά τη 

σύγκρουση και αποθαρρύνουν την επιστροφή στον πόλεµο. Οι 

δραστηριότητες της δεύτερης διάστασης δηµιουργούν κρατική ικανότητα για 

την παροχή βασικών δηµόσιων αγαθών και την αύξηση της νοµιµότητας του 

κράτους, ενσωµάτωση της κοινωνίας των πολιτών, δηµιουργία µηχανισµών 

κράτους δικαίου και εκδηµοκρατισµού. Οι δραστηριότητες στην τρίτη διάσταση 

οικοδοµούν την ικανότητα της µετα-συγκρουσιακής κοινωνίας να διαχειρίζεται 

ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προωθεί την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 

αντιµετωπίζοντας θεµελιώδη διαρθρωτικά και κοινωνικά ζητήµατα. 

Η ειρηνευτική διαδικασία ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά δυναµική και 

εξελίσσεται εν όψει των νέων προκλήσεων µε αποτέλεσµα ο χαρακτήρας των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων παρουσιάζει σήµερα σηµαντικές αλλαγές, καθώς 

η «νέα γενιά» τους αναδύεται για να ανταποκριθεί στις νέες διεθνείς εξελίξεις 

της µεταψυχροπολεµικής εποχής. Πολύπλοκα στρατιωτικά καθήκοντα πρέπει 

να συνοδεύονται από µέτρα ενίσχυσης των θεσµών, ενθάρρυνσης της 

πολιτικής συµµετοχής, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

οργάνωσης εκλογών και προώθησης της οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης.  

Η συνολική αποτίµηση της εξέλιξης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων σε 

«πολυδιάστατες ενοποιηµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνει τη 

δοκιµασία/πρόκληση συντονισµού δράσεων πολιτικών και στρατιωτικών 

δρώντων, καθώς και την αποτελεσµατική συµπληρωµατικότητα 
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διαφοροποιηµένων αρχών και κανόνων δράσης στο πεδίο των επιχειρήσεων. 

Στην πρόκληση αυτή καλείται να απαντήσει το δόγµα της πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας, ενώ επιπλέον, έχει αναπτυχθεί η έννοια του 

πολιτικo-στρατιωτικού συντονισµού, η οποία προσδιορίζει τη συνεργασία και 

το συντονισµό όλων των συνιστωσών στις αντίστοιχες επιχειρήσεις - 

στρατιωτικών και αστυνοµικών δυνάµεων, ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών 

οργανισµών, αλλά και του τοπικού πληθυσµού- για την επίτευξη του κοινού 

σκοπού.  

∆εδοµένου ότι η «κρατική οικοδόµηση» (state building») θεωρείται ως 

ο κεντρικός στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης οικοδόµησης της ειρήνης, οι 

«ειδικές πολιτικές αποστολές οικοδόµησης δυνατοτήτων» αποτελούν το πιο 

σηµαντικό συστατικό επίτευξης της «οικοδόµησης» µε καθήκοντα 

«εκπαιδευτικά, συµβουλευτικά, και καθοδηγητικά» («train, advice, assist») 

στους τοµείς ασφάλειας, άµυνας και κράτους δικαίου. «Η οικοδόµηση 

δυνατοτήτων» ενισχύει τις εθνικές ικανότητες σε όλα τα επίπεδα για τη 

διαχείριση των κρίσεων και η στρατηγική της πρέπει να είναι συνεκτική και 

προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες ανάγκες της ενδιαφερόµενης χώρας, µε 

βάση την εθνική κυριότητα, και να περιλαµβάνει ένα προσεκτικά καθορισµένο 

και αναλυτικό σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επίτευξη των 

παραπάνω στόχων.  

Το «capacity building» απευθύνεται στους κυβερνητικούς φορείς σε 

όλη την ιεραρχία τους, στα όργανα άµυνας και ασφάλειας, καθώς και στους 

λειτουργούς της δικαιοσύνης, ώστε να δηµιουργούν ένα περιβάλλον που 

υποστηρίζει µια αυτοσυντηρούµενη, διαρκή ειρήνη. Για την επίτευξη αυτών 

των στόχων, η «οικοδόµηση δυνατοτήτων» πρέπει να αντιµετωπίσει 

λειτουργικές δοµές, αλλά και συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες σε επίπεδο 

ψυχολογίας, ηθικής και πολιτισµικής ευαισθησίας.  

Οι «ειρηνευτές» («peacebuilders») είναι πολιτικό προσωπικό, 

στρατιωτικοί και αστυνοµικοί που εργάζονται όλοι µαζί ως εµπειρογνώµονες, 

σύµβουλοι και εκπαιδευτές µε έναν κοινό σκοπό. Είναι ζωτικής σηµασίας η 

σχεδίαση και η υλοποίηση της «εκπαίδευσης, της συµβουλευτικής και της 
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καθοδήγησης» στις ειδικές αποστολές να γίνεται µε βάση την κατανόηση της 

σηµασίας της µάθησης ως αµοιβαίας αλληλεπίδρασης που αναδεικνύει την 

ήδη προϋπάρχουσα τοπική δυναµική.  

Η ταχεία αναθεώρηση του περιεχοµένου των εννοιών της ειρήνης και 

της ασφάλειας, συνεπάγεται όχι µόνο την ανάδειξη άλλων µορφών ισχύος 

πέραν της «σκληρής» στρατιωτικής ισχύς, όπως η «ήπια» ισχύ, αλλά και την 

τοποθέτησή της στο επίκεντρο της στρατηγικής διεθνών οργανισµών, όπως 

το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.  

Στην αµυντική συµµαχία του ΝΑΤΟ η «αποτροπή» («deterrence») 

µετατρέπεται σε µια πιο λεπτή και ουσιαστική διαδικασία, κατά την οποία η 

στρατιωτική δράση οφείλει να συντονίζεται στενά µε τα άλλα όργανα και 

θεσµούς της εθνικής, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Οι αποστολές εκτός 

άρθρου 5 της Συµµαχίας συµβάλλουν στην πρόληψη των συγκρούσεων και 

στη διαχείριση κρίσεων, τις οποίες διαδέχονται στο πεδίο των επιχειρήσεων 

«ειδικές αποστολές στρατιωτικής εκπαίδευσης», όπως αυτές στο Αφγανιστάν 

και στο Ιράκ, µε καθήκοντα «εκπαίδευσης, συµβουλευτικής και καθοδήγησης» 

των τοπικών Ε∆ και δυνάµεων ασφαλείας. Επιπλέον, οι εταιρικές σχέσεις του 

ΝΑΤΟ έχουν εξελιχθεί µε την πάροδο των ετών, ώστε να συµπεριλάβουν 

περισσότερα κράτη, πιο ευέλικτα µέσα και νέες µορφές διαβούλευσης και 

πρακτικής συνεργασίας -από στρατηγικές συµβουλές για τη µεταρρύθµιση του 

τοµέα άµυνας και ασφάλειας έως την εκπαίδευση τοπικών δυνάµεων στους 

παραπάνω τοµείς.  

Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ µετεξελίσσεται σε ισχυρό παράγοντα 

της διεθνούς ασφάλειας συµβάλλοντας στη συλλογική ασφάλεια και 

σταθερότητα αποκτώντας πολιτικά και στρατιωτικά µέσα για την «πρόληψη 

των συγκρούσεων», τη «διαχείριση κρίσεων», αλλά την «οικοδόµηση της 

ειρήνης». Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της, ως εκ της φύσης της ως Οργανισµού, 

πολλά περισσότερα µέσα και εργαλεία άσκησης πολιτικής από το ΝΑΤΟ και 

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια πρωτοστατεί στις «ειδικές αποστολές 

οικοδόµησης δυνατοτήτων» σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη µε καθήκοντα 

«εκπαίδευσης, συµβουλευτικής και καθοδήγησης» στους τοµείς άµυνας, 
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ασφάλειας και ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Ο συντoνισµός των 

αναπτυξιακών δράσεων της ΕΕ µε τους σκοπούς της ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ στα 

πλαίσια των βασικών στόχων εξωτερικής δράσης της, αποτελεί απόδειξη του 

παγκόσµιου κύρους της Ένωσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

«ήπιας δύναµης» που διαθέτει. 

Η αποτελεσµατικότητα των στόχων για την «οικοδόµηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας» εδράζεται στην πολυµέρεια, στο συντονισµό, στη 

συνεκτικότητα και στη διαλειτουργικότητα µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων 

στο πεδίο της δράσης. Η «πρόληψη των συγκρούσεων», η «διαχείριση των 

ανθρωπιστικών κρίσεων», οι προσπάθειες «οικοδόµησης της ειρήνης» και η 

«αποκατάσταση της διακυβέρνησης» αποτελούν αλληλένδετους στόχους, 

αλλά και ταυτόχρονα πολύ σύνθετα εγχειρήµατα, που απαιτούν, πέρα από 

κοινό οραµατισµό και αξίες, συντονισµένες προσπάθειες, εξειδίκευση, 

συγκέντρωση πόρων και κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη. 

Η αποτελεσµατικότητα ΝΑΤΟ και ΕΕ στον τοµέα της «οικοδόµησης 

δυνατοτήτων» θα µπορούσε να βελτιωθεί µέσω µιας πιο στενής συνεργασίας, 

η οποία θα λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

Οργανισµού µε στόχο την αλληλοσυµπλήρωση για την επίτευξη ενός κοινού 

σκοπού. Η κατανοµή ευθυνών, η αµοιβαία λογοδοσία και η δέσµευση σε 

µακροπρόθεσµα και όχι σε βραχυπρόθεσµα έργα είναι πιθανό να 

δηµιουργήσουν συνεργασίες που θα µπορούν να αντέξουν τις µεταβολές και 

θα συµβάλουν στην επίτευξη της «βιώσιµης ειρήνης».  

Στα πλαίσια µιας αποτελεσµατικής συνεργασίας, έχουν σηµασία 

αφενός η αποδοτικότητα και η επάρκεια, οι οποίες βασίζονται στους πόρους 

υλοποίησης τους, αφενός η ακεραιότητα, η οποία εξαρτάται από την δίκαιη και 

αµερόληπτη εφαρµογή συνεκτικών σχεδίων. Στο επίκεντρο της παραπάνω 

προσπάθειας βρίσκεται η αναζήτηση όλο και περισσότερων πολιτικών µέσων 

«οικοδόµησης δυνατοτήτων», καθώς και η συνεχής εξασφάλιση γνώσης και 

κατάλληλης εµπειρογνωµοσύνης για την επιτυχή υλοποίηση της «ενίσχυσης» 

«εύθραυστων» κρατών στο µέλλον. 
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Κλείνοντας, και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές, διαφορετικές και 

ανταγωνιστικές προσεγγίσεις αναφορικά µε την έννοια της «ενδυνάµωσης», 

µπορεί κανείς τουλάχιστον να υπογραµµίσει µε σιγουριά ότι ο ρόλος της 

εµπλεκόµενης διεθνούς κοινότητας είναι να υποστηρίξει την ικανότητα των 

τοπικών πληθυσµών «να καθορίζουν τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες, 

να οργανωθούν για να ενεργήσουν και να υποστηρίξουν αυτές για το κοινό 

καλό, διαµορφώνοντας το ηθικό και φυσικό σύµπαν που όλοι 

µοιραζόµαστεB»303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
303Eade, Deborah. «Capacity building: who builds whose capacity?» (chapter 19) in 
Deconstructing Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords. Oxfam GB, 2010, σελ. 
206. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στα «εύθραυστα» και «µετα-συγκρουσιακά» κράτη υπάρχει απουσία 

πολέµου, αλλά όχι απαραίτητα «πραγµατική ειρήνη». Η εκτεταµένη 

σύγκρουση οδηγεί σε τροµερή ανθρώπινη απώλεια και φυσική καταστροφή, 

καθώς και στην κατάρρευση των θεσµών που καθιστούν ένα κράτος 

αποτελεσµατικό. Η «θεσµική  ανοικοδόµηση» αποτελεί  τον κύριο στόχο κάθε 

ειρηνευτικής επιχείρησης, ώστε να καταστεί µια κοινωνία ασφαλής και 

ευηµερούσα και να προαχθεί η ανθρώπινη ανάπτυξη.  

Επαναβεβαιώνοντας ότι η «βιώσιµη ειρήνη» απαιτεί µια 

«ολοκληρωµένη προσέγγιση» βασισµένη στη συνοχή µεταξύ πολιτικής, 

ασφάλειας, ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων -συµπεριλαµβανοµένης της 

ισότητας των φύλων-, αρχών του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης,  

υπογραµµίζεται, εν προκειµένω, η σηµασία της «οικοδόµησης δυνατοτήτων» 

ως ένα από τα βασικά στοιχεία της «πρόληψης των συγκρούσεων» και της 

«οικοδόµησης της ειρήνης».  

Η ανάπτυξη σχετικών πλαισίων, στρατηγικών και προσεγγίσεων ως 

προς την «οικοδόµηση δυνατοτήτων» αναπτύσσεται ραγδαία και αποτελεί 

έργο πολύπλευρο και πολύπλοκο. Η συνεχής αναθεώρηση της έννοιας 

αποκαλύπτει την αντίστοιχη αναθεώρηση σε επιχειρησιακό έδαφος των 

αντίστοιχων «αποστολών οικοδόµησης δυνατοτήτων» σε «εύθραυστες» και 

µετα-συγκρουσιακές χώρες, αλλά και των «εταιρικών σχέσεων 

ενδυνάµωσης», πιστοποιώντας ότι το σύνολο της διεθνούς ανάµειξης δεν 

µπορεί να οδηγήσει απαραίτητα στη «διαρκή ειρήνη» αν δεν υπάρχει συν-

αντίληψη για τη συγκεκριµένη πορεία σε όλα τα στάδια δράσης που οδηγούν 

στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Κοινό στοιχείο αναφοράς σε όλες τις προσεγγίσεις πρέπει να αποτελεί ο 

άνθρωπος ως τελικός αποδέκτης τόσο της µάθησης όσο και της επίτευξης 

ασφάλειας και ευηµερίας που το «capacity building» καλείται να εξασφαλίσει. 

Η «ανθεκτικότητα» µπορεί να αποτελεί στόχο µιας µακροπρόθεσµης 

προσπάθειας, ώστε να καταστεί κάποτε εφικτήB 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Επιχειρησιακή ∆ράση ΝΑΤO304 

1. ΕΥΡΩΠΗ 

1.1 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

Με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας άρχισαν βίαιες συγκρούσεις στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη τον Απρίλιο του 1992. Η Συµµαχία ανταποκρίθηκε ήδη 

το καλοκαίρι του 1992, όταν εφάρµοσε το εµπάργκο όπλων των ΗΕ για τα 

όπλα στην Αδριατική Θάλασσα (σε συνεργασία µε τη ∆ΕΕ από το 1993) και 

επιβλήθηκε µια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που όρισε το ΣΑ/ΗΕ. Κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης της ζώνης χωρίς πτήσεις, το ΝΑΤΟ συµµετείχε 

στις πρώτες πολεµικές επιχειρήσεις στην ιστορία του, καταστρέφοντας 

τέσσερα σερβοβοσνιακά βοµβαρδιστικά που πραγµατοποιούσαν βοµβιστική 

αποστολή στις 28 Φεβρουαρίου 1994. Τον Αύγουστο του 1995, για να 

εξαναγκάσουν τον τερµατισµό της βίας που προκάλεσε η Σερβία στη χώρα, οι 

ειρηνευτικές δυνάµεις του ΟΗΕ ζήτησαν αεροπορικές επιδροµές στο ΝΑΤΟ. Η 

επιχείρηση «Deadeye» ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου εναντίον των βοσνιακών 

Σέρβων αεροπορικών δυνάµεων, αλλά απέτυχε να οδηγήσει στη 

σερβοβοσνιακή συµµόρφωση µε τα αιτήµατα του ΟΗΕ να αποσυρθεί. Αυτό 

οδήγησε στην Επιχείρηση «Deliberate Force», η οποία είχε ως στόχο τις 

σερβοβοσνιακές εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου και τις εγκαταστάσεις 

πυροµαχικών. Αυτή η αεροπορική επιχείρηση του ΝΑΤΟ αποτέλεσε βασικό 

παράγοντα για την προσέλκυση των Σέρβων στην τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων και για τον τερµατισµό του πολέµου στη Βοσνία. 

Με την υπογραφή του ειρηνευτικού συµφώνου του Ντέιτον τον 

∆εκέµβριο του 1995, το ΝΑΤΟ ανέπτυξε µε εντολή των ΗΕ την 

«Implementation Force» («IFOR»), η οποία περιελάµβανε τη δύναµη περίπου 

60.000 ενόπλων για την επιχείρηση «Operation Joint Endeavor». Tην «ΙFOR» 

τη διαδέχθηκε τον ∆εκέµβριο του 1996 η ανάπτυξη της ∆ύναµης 

Σταθεροποίησης («Stabilisation Force»-«SFOR») περίπου 32.000 ενόπλων. 

                                                           
304http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm?selectedLocale=en 
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Υπό το πρίσµα της βελτιωµένης κατάστασης ασφάλειας, το ΝΑΤΟ 

ολοκλήρωσε το έργο υποστήριξης της ειρήνης τον ∆εκέµβριο του 2004 και η 

ΕΕ ανέπτυξε την «Operation Althea». Η Συµµαχία έχει διατηρήσει στρατιωτικό 

αρχηγείο στη χώρα για να εκτελέσει ορισµένα ειδικά καθήκοντα που 

σχετίζονται ιδίως µε την παροχή βοήθειας στην κυβέρνηση για τη 

µεταρρύθµιση των αµυντικών της δοµών. 

1.2 Κόσσοβο 

Τoν Ιούνιο του 1999, και έχοντας συντελεστεί ο βοµβαρδισµός της 

Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, το Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 1244/1999 επέτρεψε την 

ταυτόχρονη συγκρότηση της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ «United Nations 

Mission in Kossovo» («UNMIK»)305 και της πολυεθνικής δύναµης «Kosovo 

Force» («KFOR») µε στρατιωτικά καθήκοντα υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ για 

να τερµατίσει τη γενικευµένη βία και να σταµατήσει την ανθρωπιστική 

καταστροφή. 

Μετά τη δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου τον Φεβρουάριο 

του 2008, το ΝΑΤΟ συµφώνησε ότι θα συνεχίσει να διατηρεί την παρουσία 

του µε βάση το Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 1244. Από τότε βοήθησε στη δηµιουργία 

µιας επαγγελµατικής και πολυεθνικής δύναµης ασφαλείας του 

Κοσσυφοπεδίου, ελαφρά οπλισµένης και υπεύθυνης για καθήκοντα 

ασφαλείας εκτός αστυνοµίας. Σήµερα, περίπου 4.500 συµµαχικά και 

συνεργάσιµα στρατεύµατα («partner troops») λειτουργούν στο Κοσσυφοπέδιο 

στο πλαίσιο της «KFOR». 

Η «KFOR» είναι µια πολυεθνική δύναµη υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ που 

είναι υπεύθυνη για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της ειρήνης και της 

ασφάλειας στο Κοσσυφοπέδιο. Αυτό περιλαµβάνει τη διατήρηση του γενικού 

νόµου και τάξης και τη διασφάλιση της τήρησης των συµφωνιών που έχουν 

επιτευχθεί µεταξύ των φατριών στο τέλος του πολέµου του Κοσσυφοπεδίου. Η 

δύναµη υποστηρίζει, επίσης, τη µεταβατική διοίκηση του ΟΗΕ στην επαρχία. 

                                                           
305https://unmik.unmissions.org/mandate 
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Η έδρα της «KFOR» βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου, 

την Πρίστινα, και εναλλάσσεται κάθε έξι µήνες. Η πολιτική απόφαση ελήφθη, 

ώστε να ευθυγραµµιστεί η δύναµη του Κοσσυφοπεδίου µε το πνεύµα του 

ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, µε σκοπό την τελική διάλυση της «KFOR» και την 

παράδοση της διοίκησης του Κοσσυφοπεδίου στο λαό της. 

1.3 Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

Απαντώντας σε αίτηµα της κυβέρνησης των Σκοπίων για να βοηθήσει 

στην άµβλυνση της αυξανόµενης εθνοτικής έντασης, το ΝΑΤΟ 

πραγµατοποίησε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις από τον Αύγουστο του 2001 

έως τον Μάρτιο του 2003: 

α. Την «Operation Essential Harvest» για τον αφοπλισµό 

αλβανικών οµάδων που λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα. 

β. Την επιχείρηση «Amber Fox» για την παροχή προστασίας σε 

διεθνείς παρατηρητές που επέβλεπαν την εφαρµογή του ειρηνευτικού 

σχεδίου. 

γ. Την επιχείρηση «Allied Harmony» που εγκαινιάστηκε τον 

∆εκέµβριο του 2002 για να παράσχει συµβουλευτικό έργο προς την 

κυβέρνηση για τις στρατιωτικές πτυχές της µεταρρύθµισης του τοµέα της 

ασφάλειας και τη διασφάλιση της σταθερότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Για το 

σκοπό αυτό, δηµιουργήθηκε το «Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στα Σκόπια» («NATO 

Headquarters Skopje»), το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί µέχρι και σήµερα. 

1.4 Μεσόγειος Θάλασσα 

Οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ δεν περιορίζονται µόνο σε ζώνες 

συγκρούσεων. Μετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, το 

ΝΑΤΟ άρχισε αµέσως να λαµβάνει µέτρα για να διευρύνει τις διαθέσιµες 

επιλογές για την αντιµετώπιση της απειλής της διεθνούς τροµοκρατίας. Τον 

Οκτώβριο του 2001, ξεκίνησε τη θαλάσσια επιχείρηση «Operation Active 

Endeavour» («OAE»), µε επίκεντρο τον εντοπισµό και την αποτροπή της 

τροµοκρατικής δραστηριότητας στη Μεσόγειο. Η επιχείρηση «OAE» βοήθησε 
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να εξασφαλιστεί µία από τις πιο πολυσύχναστες εµπορικές οδούς στον κόσµο 

και ήταν από τις οκτώ πρωτοβουλίες που ξεκίνησε η Συµµαχία το 2001, σε 

αλληλεγγύη µε τις ΗΠΑ. Ήταν µια επιχείρηση του άρθρου 5, δηλ. µία 

επιχείρηση συλλογικής άµυνας, που αρχικά αφορούσε µόνο τα κράτη µέλη 

του ΝΑΤΟ µέχρι να αρχίσει να δέχεται τη συµµετοχή χωρών µη µελών του 

ΝΑΤΟ το 2004. Η επιχείρηση τερµατίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και τη 

διαδέχθηκε η «Sea Guardian». 

Η θαλάσσια στρατιωτική επιχείρηση «Sea Guardian» εκτελεί επί του 

παρόντος τρία καθήκοντα στη Μεσόγειο Θάλασσα, συµβάλλοντας στη 

διατήρηση ενός ασφαλούς και ασφαλούς θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

υποστηρίζοντας τα τρία βασικά καθήκοντα της Συµµαχίας («συλλογική άµυνα, 

διαχείριση κρίσεων και συνεταιρική ασφάλεια»):  

α. Επίγνωση της θαλάσσιας κατάστασης. 

β. Καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη θάλασσα.  

γ. Υποστήριξη στη δηµιουργία ικανοτήτων («support to capacity 

building»). 

2. ΑΣΙΑ 

2.1 Αφγανιστάν306  

2.2 Ιράκ  

Το ΝΑΤΟ διεξήγαγε µια σχετικά µικρή, αλλά σηµαντική, επιχείρηση 

υποστήριξης στο Ιράκ από το 2004 έως το 2011, η οποία συνίστατο στην 

«εκπαίδευση, καθοδήγηση και συνδροµή» («training, mentoring and 

assisting») των Ιρακινών ∆υνάµεων Ασφαλείας.  

Συγκεκριµένα, στη Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολης τον 

Ιούνιο του 2004, οι Σύµµαχοι συµφώνησαν να συµµετάσχουν στη διεθνή 

προσπάθεια υποστήριξης του Ιράκ, προκειµένου να δηµιουργήσει 

                                                           
306Η δράση του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν αναλύεται στο κεφάλαιο 4 της εργασίας. 
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αποτελεσµατικές και υπεύθυνες δυνάµεις ασφαλείας. Το αποτέλεσµα ήταν η 

δηµιουργία της αποστολής εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στο Ιράκ «NATO Training 

Mission in Iraq» («NTM-I»). Όλες οι χώρες-µέλη του ΝΑΤΟ συνέβαλαν στην 

προσπάθεια κατάρτισης είτε εντός είτε εκτός του Ιράκ, µέσω οικονοµικών 

συνεισφορών ή δωρεών εξοπλισµού.  

Παράλληλα και ενισχύοντας αυτή την πρωτοβουλία, το ΝΑΤΟ 

συνεργάστηκε, επίσης, µε την κυβέρνηση του Ιράκ σε ένα δοµηµένο πλαίσιο 

εταιρικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της µακροπρόθεσµης σχέσης της 

Συµµαχίας µε το Ιράκ. Κατόπιν αιτήµατος της ιρακινής κυβέρνησης, το ΝΑΤΟ 

συµφώνησε τον Ιούλιο του 2015 σχετικά µε δέσµη µέτρων για την οικοδόµηση 

αµυντικού δυναµικού για την παροχή βοήθειας σε ορισµένους τοµείς 

προτεραιότητας, όπως: καταπολέµηση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών 

µηχανισµών, διάθεση εκρηκτικών πυροµαχικών και αποναρκοθέτηση, και 

πολιτικό στρατιωτικό σχεδιασµό. Οι οµάδες «µεταρρύθµισης του τοµέα 

ασφάλειας» («security sector reform teams») του ΝΑΤΟ ταξιδεύουν στο Ιράκ 

από τις αρχές του 2016, πραγµατοποιώντας εργαστήρια και συµµετέχοντας 

σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου µε Ιρακινούς αξιωµατούχους και µέλη της 

διεθνούς κοινότητας που ασχολούνται µε τη µεταρρύθµιση του τοµέα της 

ασφάλειας. Η πρώτη φάση της κατάρτισης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016, µε 

µια σειρά µαθηµάτων «εκπαίδευσης εκπαιδευτών» («train the trainers») που 

δόθηκαν σε 350 Ιρακινούς αξιωµατικούς στην Ιορδανία. Παράλληλα µε τη 

συνεχιζόµενη κατάρτιση στην Ιορδανία, οι Σύµµαχοι του ΝΑΤΟ συµφώνησαν 

τον Ιούλιο του 2016 να παράσχουν µια προσπάθεια κατάρτισης και 

δηµιουργίας ικανοτήτων στο Ιράκ, παράλληλα µε την συνεχιζόµενη κατάρτιση 

στην Ιορδανία. Οι δραστηριότητες στο εσωτερικό της χώρας ξεκίνησαν τον 

Ιανουάριο του 2017307. 

3. ΑΦΡΙΚΗ 

Πέρα από την ευρω-ατλαντική περιοχή, η Συµµαχία εξακολουθεί να 

υποστηρίζει την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) σε ειρηνευτικές αποστολές στην 

αφρικανική ήπειρο. 

                                                           
307https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_88247.htm 
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3.1 Σουδάν 

Η αποστολή της ΑΕ στο Σουδάν, «African Union Mission in Sudan» 

(«AMIS»)308, αποσκοπούσε στον τερµατισµό της βίας και στη βελτίωση της 

ανθρωπιστικής κατάστασης σε µια περιοχή που έπασχε από συγκρούσεις 

από το 2003. Από τον Ιούνιο του 2005 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, το ΝΑΤΟ 

παρέσχε αεροπορικές µεταφορές για περίπου 37.000 µέλη της «AMIS», 

καθώς και εκπαίδευση και καθοδήγηση σε πάνω από 250 αξιωµατούχους της. 

Όταν την «AMIS» διαδέχθηκε η αποστολή των ΟΗΕ-ΑΕ στο Νταρφούρ «UN-

AU Mission in Darfur» («UNAMID»), στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Συµµαχία 

εξέφρασε αµέσως την ετοιµότητά της να εξετάσει οποιοδήποτε αίτηµα 

υποστήριξης στη νέα ειρηνευτική αποστολή. 

3.2 Σοµαλία  

Από τον Ιούνιο του 2007, το ΝΑΤΟ βοήθησε την αποστολή της ΑΕ στη 

Σοµαλία («AMISOM»), παρέχοντας υποστήριξη αεροπορικών µεταφορών 

στις ειρηνευτικές δυνάµεις της ΑΕ. Μετά τα ανανεωµένα αιτήµατα της ΑΕ, το 

ΝΑΤΟ συµφώνησε να επεκτείνει την υποστήριξή του έως σήµερα.  

Το ΝΑΤΟ παρέχει, επίσης, στήριξη για την «οικοδόµηση ικανοτήτων» 

(«capacity-building support»), καθώς και υποστήριξη της ειδικής κατάρτισης 

στην Αφρικανική ∆ύναµη Ετοιµότητας («African Standby Force»-«ASF»), 

κατόπιν αιτήµατος της ΑΕ. Η «ASF» αντιπροσωπεύει το όραµα της ΑΕ για τη 

δηµιουργία µιας ηπειρωτικής οµάδας ετοιµότητας, µε κάποιες οµοιότητες µε 

τη «∆ύναµη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ» («NATO Response Force»-«NRF») που 

θα αναπτύσσεται στην Αφρική σε περιόδους κρίσης, αποτελεί µέρος των 

προσπαθειών της ΑΕ για την ανάπτυξη µακροπρόθεσµων δυνατοτήτων 

διατήρησης της ειρήνης.  

                                                           
308Η «AMIS» ήταν µια ειρηνευτική δύναµη της ΑΕ που λειτουργούσε πρωτίστως στη δυτική 
περιοχή του Νταρφούρ µε σκοπό την εκτέλεση ειρηνευτικών επιχειρήσεων σχετικών µε την 
εκεί σύγκρουση. Ιδρύθηκε το 2004, σύµφωνα µε το Ψήφισµα 1564 ΣΑ/ΟΗΕ µε δύναµη 150 
στρατιωτών που µέχρι τα µέσα του 2005 αυξήθηκε σε περίπου 7.000. Αποστολή της «AMIS» 
ήταν να συνδέσει σε όλα τα επίπεδα το έργο της µε την Αποστολή «UNMIS» των ΗΕ στο 
Σουδάν. Η εντολή της «AMIS» παρατάθηκε επανειληµµένα καθ 'όλη τη διάρκεια του 2006, 
ενώ η κατάσταση στο Νταρφούρ εξακολούθησε να κλιµακώνεται, έως ότου η «AMIS» 
αντικατασταθεί από την «UNAMID» στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
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3.3 Κέρας της Αφρικής 

Βασιζόµενη σε προηγούµενες αποστολές κατά της πειρατείας που 

διεξήγαγε το ΝΑΤΟ, στα πλαίσια των διεθνών προσπαθειών για την 

καταπολέµηση της πειρατείας στην Αφρική309, η επιχείρηση «Ocean Shield» 

επικεντρώθηκε στις επιχειρήσεις κατά της πειρατείας στη θάλασσα στο Κέρας 

της Αφρικής από τον Αύγουστο του 2009 έως τον ∆εκέµβριο του 2016. 

Προσέφερε επίσης, σε περιφερειακά κράτη που το ζήτησαν, βοήθεια για την 

«ανάπτυξη της ικανότητάς» τους («assistance in developing their own 

capacity») να καταπολεµούν τις δραστηριότητες πειρατείας.  

3.4 Λιβύη 

Μετά από τη λαϊκή εξέγερση κατά του καθεστώτος του Καντάφι στη 

Λιβύη, το Φεβρουάριο του 2011, εκδόθηκαν τα Ψηφίσµατα ΣΑ/ΟΗΕ 1970, 

1973/2011, τα οποία «καταδίκαζαν τη βαριά και συστηµατική παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων» και εξουσιοδοτούσαν τις χώρες µέλη, ενεργώντας 

κατάλληλα µέσω περιφερειακών οργανώσεων, να λάβουν «όλα τα 

απαραίτητα µέτρα» για την προστασία των πολιτών της Λιβύης310.  

Αρχικά, το ΝΑΤΟ επέβαλε τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και στη 

συνέχεια, στις 31 Μαρτίου 2011, ανέλαβε αποκλειστικά τη διοίκηση και τον 

έλεγχο όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη Λιβύη. Η επιχείρηση 

«Operation Unified Protector» υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ είχε τρία διαφορετικά 

στοιχεία: 

                                                           
309Η επιχείρηση «Allied Provider» υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ από τον Οκτώβριο έως τον 
∆εκέµβριο του 2008 αφορούσε δραστηριότητες καταπολέµησης της πειρατείας στα ανοικτά 
των ακτών της Σοµαλίας. Επιπλέον, από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2009, το ΝΑΤΟ 
διεξήγαγε την επιχείρηση καταπολέµησης της πειρατείας «Allied Protector», για τη βελτίωση 
της ασφάλειας των εµπορικών θαλάσσιων διαδροµών και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στο 
Κέρας της Αφρικής µε καθήκοντα επιτήρησης και προστασίας για την αποτροπή και την 
καταστολή της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών. 
310Τα Ψηφίσµατα 1970 και 1973/2001 αντανακλούσαν τη ιστορική στιγµή της Αραβικής 
Άνοιξης και της πτώσης του καθεστώτος Καντάφι και έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς για 
πρώτη φορά αναφέρεται η «ευθύνη προστασίας» ενός πληθυσµού από µαζικές θηριωδίες, 
ως λόγος για τον οποίο δίδεται εξουσιοδότηση για επέµβαση από το ΣΑ.  
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α. Την επιβολή εµπάργκο όπλων στην ανοικτή θάλασσα της 

Μεσογείου για την αποτροπή της µεταφοράς όπλων, σχετικού υλικού και 

µισθοφόρων στη Λιβύη. 

β. Την επιβολή µιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, προκειµένου 

να αποφευχθεί η βοµβιστική επίθεση πολιτικών στόχων από οποιοδήποτε 

αεροσκάφος και 

γ. Αεροπορικές και ναυτικές επιθέσεις εναντίον εκείνων των 

στρατιωτικών δυνάµεων που εµπλέκονται σε επιθέσεις ή απειλές εναντίον 

πολιτών της Λιβύης, καθώς και σε περιοχές µε άµαχο πληθυσµό. 

Η εντολή του ΟΗΕ πραγµατοποιήθηκε κατά γράµµα και η επιχείρηση 

τερµατίστηκε στις 31 Οκτωβρίου 2011, αφού εκπλήρωσε τους στόχους της. 

Παράλληλα, το ΣΑ εξουσιοδότησε µε το Ψήφισµα 2009/2011 τη 

δηµιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης «United Nations Support Mission in 

Libya» («UNSMIL») υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, µιας επιχείρησης µη 

στρατιωτικού χαρακτήρα προς υποβοήθηση του µεταβατικού καθεστώτος της 

Λιβύης για αναµόρφωση του τοµέα ασφάλειας και του κράτους δικαίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Επιχειρησιακή ∆ράση ΕΕ 

1. ΕΥΡΩΠΗ 

1.1 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε), µια από τις έξι δηµοκρατίες που 

συγκρότησαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, εισήλθε σε µια περίοδο σφοδρού 

πολέµου το 1992 που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 100.000 ανθρώπους. Το 

1995, µε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και του ΝΑΤΟ, ο πόλεµος 

τερµατίσθηκε µε την υπογραφή της «Συµφωνίας Παρισιού/Ντέιτον» 

(«Paris/Dayton Peace Agreement»)311, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε µια µακρά 

πορεία για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ευηµερίας στον τόπο αυτό. 

Το 2003 αποφασίστηκε η πρώτη µη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ 

στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

συγκεκριµένα η αστυνοµική αποστολή «European Union Police Mission» στη 

Β-Ε («EUPM/BiH»)312, η οποία διαδέχθηκε την αποστολή των ΗΕ «UN 

International Police Task Force», σύµφωνα µε τους γενικούς σκοπούς της 

«Συµφωνίας Παρισιού/Ντέιτον» και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012.  Στα 

πλαίσια της ενίσχυσης του κράτους δικαίου στη Β-Ε, η «EUPM»  εργάστηκε 

επιµελώς για να δηµιουργήσει, υπό την κυριαρχία της Β-Ε, µια σύγχρονη, 

βιώσιµη, επαγγελµατική πολυεθνική αστυνοµική δύναµη, εκπαιδευµένη, 

εξοπλισµένη και ικανή να αναλάβει την πλήρη ευθύνη και να υποστηρίξει 

ανεξάρτητα την επιβολή του νόµου στο επίπεδο των διεθνών προτύπων. 

Με επίκεντρο τη µεταρρύθµιση της αστυνοµίας, το πρωταρχικό κέντρο 

βάρους της «EUPM» ήταν η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και 

της διαφθοράς. Η προσπάθεια αυτή περιλάµβανε ιδιαίτερα εκτεταµένες 

                                                           
311Η συµφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη στη Β-Ε, γνωστή και ως ειρηνευτική συµφωνία του 
Ντέιτον («Dayton Peace Agreement»-«DPA»), είναι η ειρηνευτική συµφωνία που επιτεύχθηκε 
στη Bάση της Πολεµικής Αεροπορίας «Wright-Patterson» κοντά στο Ντέιτον των ΗΠΑ, τον 
Νοέµβριο του 1995, και υπογράφηκε επισήµως στο Παρίσι στις 14 ∆εκεµβρίου 1995. Η 
συµφωνία τερµάτισε τον βοσνιακό πόλεµο 3,5 ετών, µία από τις ένοπλες συγκρούσεις στην 
πρώην Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Το σηµερινό Σύνταγµα 
της Β-Ε είναι το «Παράρτηµα 4» («Αnnex 4») της «DPA».  
312https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-
bih/pdf/25062012_factsheet_eupm-bih_en.pdf 
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εργασίες για την επίτευξη συντονισµού, επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ 

των 15 αστυνοµικών υπηρεσιών της Β-Ε, καθώς και µεταξύ των αρχών 

επιβολής του νόµου και της δικαιοσύνης, και κατάφερε να δηµιουργήσει µια 

κοινή στρατηγική και επιχειρησιακή ικανότητα. 

Η στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ στη Β-Ε, «European Union Military 

Operation in Bosnia and Herzegovina» («ALTHEA/BiH»), ξεκίνησε στις 2 

∆εκεµβρίου 2004, όταν η δύναµη «EUFOR»313 αντικατέστησε την επιχείρηση 

σταθεροποίησης «SFOR» του ΝΑΤΟ και επιδιώκει µέχρι σήµερα να 

εξασφαλίζει την αποτροπή συγκρούσεων, τη συνεχή τήρηση της γενικής 

συµφωνίας πλαισίου για την ειρήνη στη Β-Ε και τη συµβολή για την επίτευξη 

ασφαλούς περιβάλλοντος στη χώρα αυτή314.  

Η «ALTHEA» είναι µια πτυχή µιας συνολικής και συνεκτικής δέσµευσης 

της ΕΕ έναντι της Β-Ε και προσθέτει µια επιπλέον διάσταση στις υφιστάµενες 

πολιτικές δεσµεύσεις, στα προγράµµατα βοήθειας και στις αποστολές 

αστυνόµευσης και παρακολούθησης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η 

«ALTHEA» είναι η τρίτη και η µεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση που έχει 

ξεκινήσει µέχρι σήµερα και η εντολή της «EUFOR» αποτελείται από δύο µέρη, 

ένα «εκτελεστικό» και ένα «µη εκτελεστικό». Το «εκτελεστικό» µέρος αφορά 

στον κύριο ρόλο της «EUFOR» για τη σταθεροποίηση της ειρήνης στο 

πλαίσιο των στρατιωτικών πτυχών της ειρηνευτικής συµφωνίας. Το «µη 

εκτελεστικό» µέρος αφορά στην «ανάπτυξη ικανοτήτων και την εκπαίδευση 

των Ε∆ της Β-Ε» («Building Capacity & Training for the AFBiH»)315. 

Η ανάπτυξη της ικανότητας και των δυνατοτήτων των Ε∆ της Β-Ε είναι 

ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα της «EUFOR». Μέσα από καθηµερινές 

κοινές δραστηριότητες, έµπειρες πολυεθνικές οµάδες µεταφέρουν γνώση και 

δεξιότητες σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.  

                                                           
313Η «EUFOR» λειτουργεί στο πλαίσιο του «Berlin+» µε διοικητή της επιχείρησης τον «D-
SACEUR» και το επιχειρησιακό νατοϊκό στρατηγείο «SHAPE» ως επιχειρησιακό στρατηγείο 
της ΕΕ. 
314http://www.euforbih.org/eufor/index.php 
315http://www.euforbih.org/eufor/index.php/about-eufor/background 
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Το «πρόγραµµα δηµιουργίας ικανοτήτων και κατάρτισης για τη Β-Ε» 

(«EUFOR Capacity Building and Training programme for BiH») συνεχίζει να 

αναπτύσσεται  από την «EUFOR» µε στόχο να δηµιουργηθεί ένας 

αποτελεσµατικός στρατός, ακόµα πιο εξειδικευµένος, έτοιµος και ικανός να 

ανταποκριθεί σε όλες τις µελλοντικές προκλήσεις. Αυτό αποτελεί βασικό 

στοιχείο του µεταβαλλόµενου ρόλου της Β-Ε από έναν «καταναλωτή 

ασφάλειας» σε έναν «πάροχο ασφάλειας»316. 

1.2 Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας  

Η ΕΕ από τις 31 Μαρτίου έως τις 15 ∆εκεµβρίου του 2003 διεξήγαγε τη 

στρατιωτική επιχείρηση «EUFOR Concordia» στην ΠΓ∆Μ κάνοντας χρήση 

των στρατιωτικών δυνατοτήτων της νατοϊκής αποστολής «Allied Harmony»317. 

Ο κύριος σκοπός ήταν, µετά από αίτηση της κυβέρνησης, να συνεισφέρει 

περαιτέρω σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον που θα επιτρέπει την 

υλοποίηση της «Συµφωνίας της Οχρίδας» του Αυγούστου του 2001318. 

Την παραπάνω αποστολή διαδέχθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2003 η 

αστυνοµική αποστολή «EU Police Mission PROXIMA» («EUPOL 

PROXIMA/FYROM»), στα ίδια πλαίσια «Συµφωνίας της Οχρίδας» τον 

Αύγουστο του 2001 και µε τη στενή συνεργασία των τοπικών αρχών. Ειδικοί 

εµπειρογνώµονες αστυνοµίας της ΕΕ επόπτευαν, συµβούλευαν και 

καθοδηγούσαν την αστυνοµία της χώρας βοηθώντας στην καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος και προάγοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Τη λήξη της «ΕUPOL PROXIMA» στις 14 ∆εκεµβρίου 2005 

ακολούθησε στις 15 ∆εκεµβρίου 2005 η έναρξη της «EU Police Advisory 

Team» («EUPAT») µε την ίδια εντολή. Η «EUPAT» περιελάµβανε περίπου 30 

αστυνοµικούς συµβούλους και υποστήριξε την ανάπτυξη µιας 
                                                           
316http://www.euforbih.org/eufor/index.php/eufor-elements/eufor-capacity-building-and-training 
317Η «επιχείρηση Concordia» ήταν η πρώτη επιχείρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του 
«Berlin+». Η εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της, οδήγησε τους δυο οργανισµούς 
στην απόφαση εγκατάστασης εντός του αρχηγείο «SHAPE» ενός πυρήνα επιτελείου της ΕΕ, 
αποκαλούµενου «European Union Staff Group» («EUSG»), ώστε να υποστηρίζει τον «D-
SACEUR» ως Ευρωπαίο Επιχειρησιακό διοικητή στα καθήκοντά του. 
318Η «Συµφωνία της Οχρίδας» υπογράφτηκε από την κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ και τους 
εκπροσώπους των αλβανοφώνων στις 13 Αυγούστου 2001, θέτοντας τέρµα σε πολλούς 
µήνες ενόπλων συγκρούσεων στην ΠΓ∆Μ µεταξύ των δυνάµεων ασφαλείας της χώρας και 
των Αλβανών ανταρτών. 
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αποτελεσµατικής και επαγγελµατικής αστυνοµίας βάσει των σχετικών 

ευρωπαϊκών πολιτικών. Η αποστολή έληξε στις 14 Ιουνίου 2006. 

1.3 Κόσσοβο319 

1.4 Γεωργία 

Η πρώτη αποστολή κράτους δικαίου της ΕΕ στα πλαίσια της ΚΠΑΑ 

ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2004 στη Γεωργία («EU Rule of Law Mission to 

Georgia»-«EUJUST THEMIS/Georgia») και έληξε στις 14 Ιουλίου 2005. Στα 

πλαίσιά της, εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό υποστήριξε, συµβούλευσε 

και καθοδήγησε υπουργούς, αξιωµατούχους και φορείς σε κυβερνητικό 

επίπεδο για την αντιµετώπιση επειγόντων προκλήσεων στο σύστηµα ποινικής 

δικαιοσύνης, βοηθώντας τη γεωργιανή κυβέρνηση να αναπτύξει µια 

συντονισµένη συνολική προσέγγιση της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας320. 

Η «European Union Monitoring Mission in Georgia» («EUMM 

Georgia»)321 αποτελεί µία πολιτική αποστολή περίπου 200 παρατηρητών από 

διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2008, 

σύµφωνα µε την «EU-mediated  Six Point Agreement» που έληξε τον Ρωσο-

γεωργιανό πόλεµο του Αυγούστου του ίδιου έτους322. 

Προτεραιότητες της αποστολής αποτελούν η εξασφάλιση µη 

επιστροφής στις εχθροπραξίες, η οικοδόµηση εµπιστοσύνης ανάµεσα στις 

αντιµαχόµενες πλευρές, η διευκόλυνση εµπέδωσης µιας ασφαλούς και 

κανονικής ζωής για τις τοπικές κοινότητες, καθώς και η ενηµέρωση της 

Γεωργίας και της ευρύτερης περιοχής για την πολιτική της ΕΕ323.  

                                                           
319Βλ. ανάλυση υπό 5.3.1 παρούσας εργασίας. 
320http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-themis-
georgia/index_en.htm 
321https://eumm.eu/ 
322Η ΕΕ είχε ήδη µια αποστολή παρακολούθησης στην πρώην Γιουγκοσλαβία που άρχισε να 
λειτουργεί τον Ιούλιο του 1991 µε την επωνυµία «ECMM» («European Community Monitor 
Mission»). Η αποστολή χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαρτιζόταν 
από 75 ειδικούς µε περιοχή ευθύνης τη Β-Ε, την Κροατία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την 
Αλβανία και τη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Η «ECMM» µετονοµάστηκε σε «EUMM» στις 22 
∆εκεµβρίου 2000 και έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, µε µια σύντοµη αναστολή τον Ιανουάριο 
του 1992, µετά την κατάρρευση ελικοπτέρου που σκότωσε πέντε από τους παρατηρητές της.  
323https://eumm.eu/en/about_eumm/mandate 
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1.5 Ουκρανία 

Η Συµβουλευτική Αποστολή της ΕΕ, «European Union Advisory 

Mission» («EUAM Ukraine») είναι µια «µη εκτελεστική αποστολή» που 

ξεκίνησε επίσηµα την έδρα της στο Κίεβο την 1η ∆εκεµβρίου 2014, µετά την 

επανάσταση των Μαϊδανών του 2013-2014 και πρόσκληση της ουκρανικής 

κυβέρνησης.   Η «EUAM» στοχεύει να βοηθήσει τις ουκρανικές αρχές στην 

βιώσιµη µεταρρύθµιση του τοµέα πολιτικής ασφάλειας µέσω στρατηγικών 

συµβουλών και άµεσης υποστήριξης για ειδικά µέτρα µεταρρύθµισης που 

βασίζονται στα πρότυπα της ΕΕ και στις διεθνείς αρχές της χρηστής 

διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων324. 

Μια οµάδα από περισσότερους από 200 ουκρανούς και διεθνείς 

υπαλλήλους από τον Μάιο του 2016 υλοποιούν την εντολή της «EUAM», η 

οποία αφορά σε τρεις πυλώνες δραστηριότητας: 

α. Στρατηγικές συµβουλές σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του τοµέα 

πολιτικής ασφαλείας, ιδίως την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών πολιτικής 

ασφάλειας. 

β. Υποστήριξη για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, µέσω της 

παροχής πρακτικών συµβουλών, κατάρτισης και άλλων σχεδίων. 

γ. Συνεργασία και συντονισµός, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες συντονίζονται µε τους εθνικούς, αλλά και τους 

διεθνείς παράγοντες. 

Η οµάδα διεθνών συµβούλων της «ΕUAM» προέρχεται κυρίως από 

κράτη µέλη της ΕΕ και µοιράζεται µε τους ουκρανούς οµολόγους της 

αποστολής πλούσια εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα της ασφάλειας, της 

αστυνοµίας, της δικαιοσύνης, της καταπολέµησης της διαφθοράς, των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµόσιας επικοινωνίας, σε µια κοινή 

προσπάθεια για την επιτάχυνση της διαδικασίας µεταρρύθµισης του πολιτικού 

τοµέα ασφάλειας, µε βάση το χαρακτηριστικό σύνθηµα «Advising for trust». 

                                                           
324http://www.euam-ukraine.eu 
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1.6 Μολδαβία και Ουκρανία 

Η «Αποστολή Συνδροµής Συνόρων» της ΕΕ στη Μολδαβία και την 

Ουκρανία, «European Union Border Assistance Mission to Moldova and 

Ukraine» («EUBAM Moldova and Ukraine») ξεκίνησε το 2005 και προωθεί 

τους κανόνες και τις πρακτικές των συνόρων, των τελωνείων και των 

εµπορικών συναλλαγών που ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ΕΕ και 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των δύο χωρών εταίρων της. Πρόκειται για 

συµβουλευτικό τεχνικό φορέα µε έδρα την Οδησσό της Ουκρανίας που δεν 

διαθέτει εκτελεστικές εξουσίες, καθώς δεν υφίσταται διαχείριση από τις δοµές 

της ΚΠΑΑ325, αλλά αποτελεί χρηµατοδοτούµενο όργανο από την ΕΕ στο 

πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης».  

Με τη «∆ιεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης» («International 

Organization for Migration»-«IOM») ως εταίρο υλοποίησης, η «EUBAM» έχει 

εξουσιοδοτηθεί να ενισχύσει τις ικανότητες διαχείρισης των συνόρων, δηλαδή 

τη συνοριακή φρουρά και τις τελωνειακές αρχές και άλλες υπηρεσίες επιβολής 

του νόµου της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Ένα µνηµόνιο συµφωνίας που 

υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις της 

Μολδαβίας και της Ουκρανίας στα τέλη του 2005 αποτελεί τη νοµική βάση της 

«EUBAM», ενώ µια συµβουλευτική επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δύο φορές 

το χρόνο, ενεργεί ως διοικητικό όργανο της αποστολής. Η εντολή της 

αποστολής έχει ήδη παραταθεί τέσσερις φορές (το 2007, το 2009, το 2011 και 

το 2015), µε την τρέχουσα εντολή να λήγει στις 30 Νοεµβρίου 2017. 

1.7 Μεσόγειος Θάλασσα 

Η δράση της στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ «EUNAVFOR MED 

operation Sophia»326 δεν είναι παρά ένα στοιχείο µιας ευρύτερης συνολικής 

απάντησης της ΕΕ στο θέµα της µετανάστευσης, το οποίο επιδιώκει να 

                                                           
325http://eubam.org/ 
326Η Σοφία είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 2015 στις 04.15 π.µ. στη 
γερµανική φρεγάτα «Schleswig-Holstein», αφιερωµένη στην Πρώσσα πριγκίπισσα Σοφία, 
που δραστηριοποιείται στην Κεντρική Μεσόγειο Θάλασσα στο πλαίσιο της «Task Force της 
EUNAVFOR MED», από µια Σοµαλή µητέρα που διασώθηκε µαζί µε άλλους 453 µετανάστες 
και αποβιβάστηκε το βράδυ της ίδιας ηµέρας στο λιµάνι του Τάραντα. 
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en 
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αντιµετωπίσει όχι µόνο τη φυσική της συνιστώσα, αλλά και τα βασικά αίτια 

της, συµπεριλαµβανοµένων των συγκρούσεων, της φτώχειας, της αλλαγής 

του κλίµατος και των διώξεων.  

Η βασική εντολή της αποστολής από τις 22 Ιουνίου 2015 είναι να 

αναλάβει συστηµατικές προσπάθειες για τον εντοπισµό, τη σύλληψη και τη 

διάθεση των σκαφών και περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ή 

υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιµοποιούνται για λαθρεµπόριο ή διακίνηση 

ανθρώπων στη Νότια και Κεντρική Μεσόγειο και να αποτρέψει την περαιτέρω 

απώλεια ζωής στη θάλασσα. 

Από τον Οκτώβριο του 2016 η επιχείρηση «Sophia» ενισχύθηκε µε δύο 

υποστηρικτικά καθήκοντα: 

α. Εκπαίδευση («capacity building and training») της Ακτοφυλακής 

και του Πολεµικού Ναυτικού της Λιβύης.  

β. Συµβολή στην εφαρµογή του εµπάργκο όπλων του ΟΗΕ στην 

ανοικτή θάλασσα των ακτών της Λιβύης, σύµφωνα µε τα Ψηφίσµατα 

2292/2016 και 2357/2017 του ΣΑ/ΗΕ.  

Με βάση τα παραπάνω καθήκοντα, το Συµβούλιο της ΕΕ παρέτεινε την 

εντολή της αποστολής έως την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

2. ΑΣΙΑ 

2.1 Αφγανιστάν 

Στην περιοχή του Αφγανιστάν, ΝΑΤΟ και ΕΕ συνεργάστηκαν  για την 

επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η ∆ύναµη   «NATO-

led International Security Assistance Force» («ISAF») επιχειρούσε στην 

περιοχή σε συνεργασία µε την ευρωπαϊκή µη στρατιωτική αποστολή επιβολής 
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κράτους δικαίου «European Union Police Mission in Afghanistan» 

(«EUPOL/Afghanistan»)327 µε στόχο τη µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης.  

Από την έναρξή της το 2007 έως τη λήξη της στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, 

η «EUPOL» υποστήριξε τις προσπάθειες µεταρρύθµισης της Αφγανικής 

Κυβέρνησης στον τοµέα της οικοδόµησης αστυνοµιών υπηρεσιών που 

επιχειρούν σε ένα προηγµένο πλαίσιο κράτους δικαίου µε σεβασµό στα 

ανθρώπινα δικαιώµατα. Η υποστήριξη παρασχέθηκε από αστυνοµικούς των 

κρατών µελών της ΕΕ, κυρίως µέσω συµβουλευτικής σε στρατηγικό επίπεδο 

στο Αφγανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Η «EUPOL» εκτέλεσε τα καθήκοντά 

της σε µε την τοπική κυβέρνηση και  στενή συνεργασία µε τοπικούς και 

διεθνείς εταίρους. 

2.2 Ιράκ 

Η πρώτη Ενοποιηµένη Αποστολή Κράτους ∆ικαίου της ΕΕ ήταν στο 

Ιράκ («The European Union Integrated Rule of Law Mission for Iraq»-

«EUJUST LEX-Iraq»). Η «EUJUST LEX» αποτελεί µια µη στρατιωτική 

αποστολή διαχείρισης κρίσεων υπό την ΚΠΑΑ, η οποία ξεκίνησε την 1η 

Ιουλίου 2005 µετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού της προσωρινής 

ιρακινής κυβέρνησης στην ΕΕ και µετά από την τέσσερις φορές ανανέωσή 

της, έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ328. 

Η έδρα της «EUJUST LEX» βρισκόταν στη Βαγδάτη, µε γραφεία στο 

Ερµπίλ του Κουρδιστάν, στη Βασόρα του Νότιου Ιράκ, καθώς και ένα γραφείο 

υποστήριξης στις Βρυξέλλες, το οποίο υποστήριζε και συντόνιζε τις 

δραστηριότητες της αποστολής.  

Η αποστολή ιδρύθηκε µε βασικό στόχο να συµβάλει στην εδραίωση της 

ασφάλειας µε τη στήριξη του συστήµατος του κράτους δικαίου και την 

προώθηση της κουλτούρας σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 

                                                           
327http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-afg/index.html Επίσης, 
η ΕΕ, στο πλαίσιο της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας, χρηµατοδότησε τα πολιτικά σχέδια 
ανοικοδόµησης της περιοχής που υλοποιούνταν από τις Νατοϊκές Επαρχιακές Οµάδες 
Ανασυγκρότησης («NATO-run Provincial ReconstructionTeams» (PRTs).  
328http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-
iraq/index_en.htm 
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Ιράκ, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης για ιρακινούς 

αξιωµατούχους υψηλού και µεσαίου επιπέδου από το σύστηµα ποινικής 

δικαιοσύνης.   

Μετά την επιτυχηµένη µετάβαση στο εσωτερικό της χώρας, η 

πλειονότητα των δραστηριοτήτων της αποστολής πραγµατοποιούνταν στο 

Ιράκ, είτε µε εσωτερική εµπειρογνωµοσύνη µε τη βοήθεια επισκεπτών 

εµπειρογνωµόνων της ΕΕ είτε σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς παράγοντες. 

Παρά το δύσκολο περιβάλλον ασφάλειας, το αποτέλεσµα της 

αποστολής µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό µε έργα που αφορούσαν όλους 

τους κλάδους του ιρακινού συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης που βρίσκονταν 

σε εξέλιξη και στις τρεις περιοχές. Όλες οι δραστηριότητες προσέφεραν 

ευκαιρίες µάθησης και διευκόλυναν την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ 

εκπαιδευτών της ΕΕ και ιρακινών συµµετεχόντων. Η αποστολή 

παρακολουθούσε συστηµατικά την εκπαίδευση µέσω εργαστηρίων 

αξιολόγησης, αξιολογούσε την εφαρµοσιµότητα των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων της προσαρµόζοντάς τες στις ανάγκες του Ιράκ. Επιπλέον, η 

αποστολή σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στην ενσωµάτωση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και του φύλου στις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες µε θετική 

ανταπόκριση από τους ιρακινούς συµµετέχοντες. Η «EUJUST LEX» είχε 

άριστες σχέσεις µε τοπικούς και διεθνείς οµολόγους και συντόνιζε τις 

δραστηριότητές της, ιδίως µε τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ.  

Η µη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στην Βαγδάτη «EU Advisory 

Mission in support of Security Sector Reform in Iraq» («EUAM Iraq»)329 

ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 2017 για την υποστήριξη του τοµέα ασφαλείας σε 

ανταπόκριση της αίτησης της ιρακινής κυβέρνησης. Αρχικά η εντολή διάρκειας 

της αποστολής είναι για ένα χρόνο µε επικέντρωση στην εγκαθίδρυση των 

πολιτικών διαστάσεων της ιρακινής στρατηγικής ασφαλείας. Οµάδα 35 

ειδικών εµπειρογνωµόνων της ΕΕ θα παρέχουν στρατηγική βοήθεια και 

συµβουλές µε προτεραιότητα στον άνω τοµέα συµπεριλαµβάνοντας την 

τροµοκρατία, τη διαφθορά, την πολιτική αστάθεια και την εθνική και 

                                                           
329https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/euam-iraq_en 
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θρησκευτική πόλωση, σε συνεργασία µε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ, τα κράτη 

µέλη της ΕΕ, το «UN Development Programme» («UNDP») των ΗΕ, το 

NATO330, καθώς και τον παγκόσµιο συνασπισµό κατά του ISIL µε απώτερο 

στόχο την µακροπρόθεσµη δέσµευση της αναµόρφωσης µε τη µελλοντική 

πολιτική της ΕΕ προς το Ιράκ. O προϋπολογισµός της επιχείρησης ανέρχεται 

στα 14 εκατοµµύρια ευρώ331.  

2.3 Παλαιστινιακά Εδάφη 

Η «EUPOL COPPS/Palestinian Territories»332 ξεκίνησε την 1η 

Ιανουαρίου 2006 και στηρίζεται στο έργο του «Γραφείου Συντονισµού της ΕΕ 

για την Παλαιστινιακή Αστυνοµική Υποστήριξη» («European Union Co-

ordinating Office for Palestinian Police Support»-«EUPOL COPPS») που 

ιδρύθηκε νωρίτερα στο πλαίσιο του γραφείου του «Ειδικού Εντεταλµένου της 

ΕΕ για την Ειρηνευτική ∆ιαδικασία στη Μέση Ανατολή» («EU Special 

Representative for the Middle East Peace Process»). Αυτή η πρωτοβουλία 

ακολούθησε την έκφραση από τους ηγέτες της ΕΕ, τον Ιούνιο του 2004, της 

ετοιµότητάς τους να υποστηρίξουν την Παλαιστινιακή Αρχή στην ανάληψη 

ευθύνης για την τάξη και, ειδικότερα, στη βελτίωση της αστυνοµικής πολιτικής 

και της ικανότητας επιβολής του νόµου.  

Σκοπός της αποστολής είναι να συµβάλει στην καθιέρωση βιώσιµων 

και αποτελεσµατικών ρυθµίσεων αστυνόµευσης και να συµβουλεύει τους 

Παλαιστινίους οµολόγους σχετικά µε θέµατα ποινικής δικαιοσύνης και 

κράτους δικαίου στο πλαίσιο της παλαιστινιακής κυριότητας, σύµφωνα µε τα 

καλύτερα διεθνή πρότυπα και σε συνεργασία µε τα προγράµµατα 

οικοδόµησης θεσµών που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε 

                                                           
330Η πολυεθνική επιχείρηση, που διεξάγεται στο Ιράκ και στη Συρία, οδηγείται από την 
Κεντρική ∆ιοίκηση των ΗΠΑ στην Τάµπα της Φλόριντα. Το στρατιωτικό σχέδιο του 
συνασπισµού για το Ιράκ αρχικά στοχεύει στον περιορισµό του προβαδίσµατος του ISIL µε 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ιρακινών ενόπλων δυνάµεων για να καταπολεµήσουν 
στη συνέχεια την οµάδα. Το σχέδιο αυτό αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης στρατιωτικής 
στρατηγικής, σε συνδυασµό µε µια σειρά άλλων προσεγγίσεων, όπως η διπλωµατία και τα 
ανθρωπιστικά µέτρα. Οι ευρωπαϊκές δυνάµεις έχουν βάση κυρίως το βόρειο Ιράκ, µε κύριο 
καθήκον την παροχή συµβουλών και υποστήριξης κατάρτισης στις ιρακινές ένοπλες δυνάµεις. 
331https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/euam-iraq/33962/about-euam-iraq_en 
332http://eupolcopps.eu/en/content/what-eupol-copps 
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άλλες διεθνείς προσπάθειες στο ευρύτερο πλαίσιο του τοµέα της ασφάλειας, 

συµπεριλαµβανοµένης της µεταρρύθµισης της ποινικής δικαιοσύνης. 

 Στρατηγικοί στόχοι της αποστολής αποτελούν: 

 α. Υποστήριξη της Παλαιστινιακής Πολιτικής Αστυνοµικής 

Μεταρρύθµισης και Ανάπτυξης. 

 β. Ενίσχυση και στήριξη του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης. 

 γ. Βελτίωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ εισαγγελίας και 

αστυνοµίας. 

 Το Συµβούλιο της ΕΕ ανανέωσε τη διάρκεια της αποστολής έως τις 

30 Ιουνίου 2018. 

Η Αποστολή συνδροµής της ΕΕ στα σύνορα για το σηµείο διέλευσης 

της Ράφα, «EUBAM Rafah»333, εγκαινιάστηκε στις 24 Νοεµβρίου 2005 για να 

παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις του σηµείου διέλευσης των συνόρων µεταξύ 

της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, αφού το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή 

Αρχή συνήψαν «Συµφωνία Κίνησης και Πρόσβασης» στις 15 Νοεµβρίου 

2005. Το Συµβούλιο της ΕΕ χαιρέτισε τη συµφωνία και ενέκρινε ότι η ΕΕ 

πρέπει να αναλάβει τον προτεινόµενο ρόλο τρίτου, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ανησυχίες για την ασφάλεια του Ισραήλ και προκειµένου να διασφαλίζει την 

ελεύθερη κυκλοφορία των 1,5 εκατοµµυρίων Παλαιστινίων που ζουν στη 

Λωρίδα της Γάζας. 

Η επιχειρησιακή φάση της αποστολής ξεκίνησε στις 30 Νοεµβρίου 

2005 και εγκαινιάστηκε µε την παρουσία παρατηρητών στο σηµείο διέλευσης 

της Ράφα. Το Συµβούλιο της ΕΕ επέκτεινε την εντολή της «EUBAM Rafah» 

έως τις 30 Ιουνίου 2018.  

2.4 Ινδονησία 

                                                           
333http://www.eubam-rafah.eu/ 
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Η ΕΕ, µαζί µε τις συµβαλλόµενες χώρες της Ένωσης της 

Νοτιοανατολικής Ασίας («Association of Southeast Asian Nations»-

«ASEAN»)334, καθώς και µε τη Νορβηγία και την Ελβετία, πραγµατοποίησε 

από τις 15 Σεπτεµβρίου 2005 έως το Μάιο 2012 την «Aceh Monitoring 

Mission» («AMM»), µια πολιτική αποστολή παρακολούθησης στην Άτσε της 

Ινδονησίας. Η αποστολή αυτή αποσκοπούσε στην παρακολούθηση της 

εφαρµογής των διαφόρων πτυχών της ειρηνευτικής συµφωνίας που 

καθορίστηκαν στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπέγραψαν στις 15 

Αυγούστου 2005 η κυβέρνηση της Ινδονησίας και το «Κίνηµα για την 

Ελεύθερη Άτσε» («Free Aceh Movement»-«GAM»)335.  

3. ΑΦΡΙΚΗ 

3.1 Λιβύη 

Η πολιτική αποστολή στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, για την υποστήριξη των 

αρχών της Λιβύης στη βελτίωση και την ανάπτυξη της ασφάλειας των 

συνόρων της χώρας, «EU Border Assistance Mission in Libya» 

(«EUBAM/Libya»)336 ξεκίνησε στις 22 Μαΐου 2013 και αποτέλεσε µέρος της 

συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη στήριξη της µετάβασης σε µια 

δηµοκρατική, σταθερή και ευηµερούσα Λιβύη. Η αρχική εντολή της «EUBAM» 

ήταν για δύο χρόνια, ενώ επεκτάθηκε δύο φορές για να διαρκέσει έως τις 21 

Αυγούστου 2017. Ο προϋπολογισµός 2016-2017 της αποστολής ανήλθε στα 

17 εκατοµµύρια ευρώ.  

Ως αποστολή µη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων µε εντολή 

«οικοδόµησης ικανοτήτων», η «EUBAM» βοήθησε τις αρχές της Λιβύης σε 

στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Οι εργασίες διεξάγονταν µέσω 

παροχής συµβουλών, κατάρτισης και καθοδήγησης των οµολόγων της Λιβύης 
                                                           
334Η «ASEAN» είναι ένας περιφερειακός διακυβερνητικός οργανισµός που ιδρύθηκε στις 8 
Αυγούστου 1967 και αποτελείται από δέκα ασιατικά κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας 
(Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη, Μπρουνέι, Καµπότζη, Λάος, 
Μιανµάρ και Βιετνάµ). Η «ASEAN» προάγει τον παν-ασιανισµό, τη διακυβερνητική 
συνεργασία και διευκολύνει την οικονοµική, πολιτική, στρατιωτική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική ολοκλήρωση µεταξύ των µελών και των ασιατικών κρατών. Επίσης, είναι 
επίσηµος παρατηρητής των ΗΕ. http://asean.org/ 
335http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/aceh-
amm/index_en.htm 
336https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en 
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στην ενίσχυση των συνοριακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

και τις βέλτιστες πρακτικές και συµβουλεύοντας τις αρχές της Λιβύης για την 

ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής ολοκληρωµένης διαχείρισης συνόρων. 

Σε στρατηγικό επίπεδο, η «EUBAM» βοήθησε τις αρχές της Λιβύης να 

δηµιουργήσουν µια διυπουργική διάσκεψη-οµάδα εργασίας για τη διαχείριση 

των συνόρων, για τον συντονισµό της αντίδρασης µεταξύ του ναυτικού, της 

αστυνοµίας, των συνοριοφυλάκων, των τελωνείων και όλων των άλλων 

εµπλεκόµενων φορέων. Η αποστολή είχε, επίσης, λάβει ηγετικό ρόλο, σε 

στενή συνεργασία µε την οµάδα εργασίας, στο συντονισµό της διεθνούς 

υποστήριξης στον τοµέα της διαχείρισης των συνόρων. 

Το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων «εκπαίδευσης, συµβουλευτικής 

και καθοδήγησης» της «EUBAM» κάλυψε όλους τους τοµείς της εθνικής 

στρατηγικής, όπως η συνεργασία εντός και µεταξύ οργανισµών, οι µέθοδοι 

διαχείρισης κινδύνου, η βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισµού και η 

αναδιάρθρωση των οργανισµών για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Η 

αποστολή εκπαίδευσε και παρείχε συµβουλές διαχείρισης συνόρων σε 

εκατοντάδες αξιωµατούχους της Λιβύης σχετικά µε την ασφάλεια των 

αεροµεταφορών, τις βέλτιστες πρακτικές των τελωνείων, τους ελέγχους των 

οχηµάτων και των διαβατηρίων, την ανάλυση κινδύνου, τη διεθνή και 

διοργανική συνεργασία και τη θαλάσσια αναζήτηση και διάσωση. 

3.2 Γουινέα Μπισάο 

Η ΕΕ αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2008 στα πλαίσια της ΚΠΑΑ την 

αποστολή συµβουλευτικής και βοήθειας προς υποστήριξη του τοµέα 

ασφάλειας της Γουινέας-Μπισάο. Η «EU mission in support of the Security 

Sector Reform in Guinea-Bissau» («EU SSR Guinea-Bissau») λειτούργησε σε 

συνεργασία µε τις τοπικές Αρχές337, προκειµένου να συµβάλει στη δηµιουργία 

των προϋποθέσεων για την εφαρµογή της στρατηγικής µεταρρύθµισης του 

τοµέα της εθνικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην οριστικοποίηση 

της βασικής νοµοθεσίας που στηρίζει τις νέες δοµές ασφάλειας στους τοµείς 

                                                           
337http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eu-ssr-guinea-
bissau/index_en.htm 



164 

 

 
 

της άµυνας, της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης. Στις 2 Αυγούστου του 2010 

η «EU SSR Guinea-Bissau» ολοκλήρωσε την αποστολή της.  

3.3 Τσαντ 

Η στρατιωτική επιχείρηση «EUFOR/Tchad/RCA» ξεκίνησε στις 28 

Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε το Ψήφισµα του ΣΑ/ΗΕ 1778/2007, στο 

ανατολικό Τσαντ και στη βορειοανατολική Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. Το 

Ψήφισµα, πέρα από την Ευρωπαϊκή ∆ύναµη εξουσιοδοτούσε και τη 

δηµιουργία µιας ειρηνευτικής δύναµης µε αστυνοµικά καθήκοντα υπό τη 

διοίκηση των ΗΕ,  τη «UN mission in the Central African Republic and Chad» 

(«MINURCAT»),  η οποία είχε και την εποπτεία και των δυο παράλληλων 

επιχειρήσεων338. 

Η  Ευρωπαϊκή επιχείρηση είχε τους εξής στόχους:  

α. Να συµβάλει στην προστασία των πολιτών που κινδύνευαν, 

ιδίως των προσφύγων και των εκτοπισµένων.  

β. Να διευκολύνει την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και 

την ελεύθερη διακίνηση του ανθρωπιστικού προσωπικού, βοηθώντας στη 

βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή των επιχειρήσεων.  

γ. Να συµβάλει στην προστασία του προσωπικού του ΟΗΕ, των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων και στη διασφάλιση 

της ασφάλειας και της ελεύθερης κυκλοφορίας του δικού της προσωπικού, 

του προσωπικού των ΗΕ και του λοιπού προσωπικού.  Η επιχείρηση έληξε 

στις 18 Μαΐου 2009. 

3.4 Νότιο Σουδάν 

Η «European Union Aviation Security Mission in South 

Sudan» («EUAVSEC»)  ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2012 µε εντολή διάρκειας 19 

µηνών, σε απόκριση της αίτησης του Νότιου Σουδάν για υποστήριξη από 

                                                           
338http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eufor-tchad-
rca/index_en.htm 
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πλευράς ΕΕ στον τοµέα της συµβουλευτικής στο Υπουργείο Μεταφορών και 

της ασφάλειας στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο της Γιούµπα, ως µέρος της καθολικής 

βοήθειας που παρέχεται από τη διεθνή κοινότητα στη χώρα339. Η 

«EUAVSEC» εκπαίδευσε και καθοδήγησε τις υπηρεσίες ασφαλείας στον 

τοµέα της αεροπορικής ασφάλειας και απαρτίστηκε από 34 άτοµα διεθνούς 

προσωπικού και 15 τοπικού. Η εντολή της αποστολής έληξε στις 19 

Ιανουαρίου του 2014340.  

3.5 Σοµαλία341 

3.6 Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό 

Στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό η ΕΕ έχει επιδείξει τα τελευταία 

χρόνια τη δέσµευσή της για να υποστηρίξει τη διαδικασία σταθεροποίησης 

στην περιοχή µέσα από πολιτική δράση, αλλά και στρατιωτικές και 

αστυνοµικές αποστολές, προς επιπλέον στήριξη της «United Nations 

Organisation Mission in the Democratic Republic of the Congo» 

(«MONUC»)342. Η στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ «ARTEMIS/DRC» από τις 

02 Ιουνίου 2003 έως την 1 Σεπτεµβρίου του 2003 στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 

Κονγκό («Democratic Republic of Congo»-«DRC»), διεξήχθη σύµφωνα µε το 

Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 1484/2003 και την Κοινή ∆ράση του Συµβουλίου της ΕΕ 

της 5 Ιουνίου 2003, µε σκοπό τη σταθεροποίηση της κατάστασης ασφαλείας 

                                                           
339Βλ. «United Nations Mission in South Sudan» («UNMISS»). 
340http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/euavsec-south-
sudan/index_en.htm 
341Βλ. ανάλυση υπό 5.3.2 παρούσας εργασίας. 
342Το ΣΑ/ΟΗΕ συνέστησε το 1999 την «United Nations Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo» («MONUC»), για να εποπτεύσει την εφαρµογή της 
συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη στη Λουσάκα τον Ιούλιο του ίδιου έτους 
από τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, τη Ρουάντα, την Ουγκάντα, την Αγκόλα, τη 
Ζιµπάµπουε και τη Ναµίµπια. Η συµφωνία υπογράφηκε στη συνέχεια από το «Κίνηµα για την 
Απελευθέρωση του Κονγκό» («Movement for the Liberation of Congo»-«MLC») και το «Ράλι 
της ∆ηµοκρατίας για τη ∆ηµοκρατία του Κονγκό» («Congolese Rally for Democracy»-
«RCD»). Τη «MONUC» αντικατέστησε την 1 Ιουλίου του 2010 η «Αποστολή Σταθεροποίησης 
στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό» («United Nations Organization Stabilization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo»- «MONUSCO»). Η «MONUSCO» έχει την έδρα της στην 
Κινσάσα, στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και η εντολή της χωρίζεται σε πέντε φάσεις, η 
πρώτη από τις οποίες είναι η εφαρµογή της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός. 
Μεταγενέστερες φάσεις περιλαµβάνουν την παρακολούθηση της εφαρµογής της κατάπαυσης 
του πυρός και την καταγγελία παραβιάσεων, επιτρέποντας ελεύθερες εκλογές και υποστήριξη 
για την εκλεγµένη κυβέρνηση. https://monusco.unmissions.org/mandat 
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και τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Βούνια343. Επιπλέον, στις 

25 Απριλίου 2006, η ΕΕ ξεκίνησε την στρατιωτική επιχείρηση «EUFOR RD 

Congo», σύµφωνα µε το Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 1671 (2006), η οποία επέτρεπε 

την προσωρινή ανάπτυξη δυνάµεων της ΕΕ για τη στήριξη της «MONUC» 

κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Η 

στρατιωτική επιχείρηση διεξήχθη σε πλήρη συµφωνία µε τις αρχές της Λαϊκής 

∆ηµοκρατίας του Κονγκό και σε στενό συντονισµό µαζί τους και µε τη 

«MONUC»344 και ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεµβρίου του 2006.  

Η αποστολή της ΕΕ για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας στη 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό («European Union Security Sector Reform 

Mission in the Democratic Republic of the Congo»-«EUSEC RD Congo») 

ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2005 και έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014345. Η 

αποστολή της ήταν να παρέχει συµβουλές και βοήθεια για τη µεταρρύθµιση 

του τοµέα της ασφάλειας στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Μεταξύ των 

έργων της «EUSEC RD Congo» ήταν ο εκσυγχρονισµός της διοίκησης των 

Ε∆, στο πλαίσιο της οποίας, µεταξύ άλλων έργων, παρασχέθηκε εκπαίδευση 

στον τοµέα της πληροφορικής. Από το 2007 έως το 2011 το προσωπικό της 

αποστολής αυξήθηκε από 8 σε 46, µε περίπου 30 τοπικά απασχολούµενους 

υπαλλήλους.  

Η Αστυνοµική αποστολή «EUPOL KINSHASA» αποτελεί την πρώτη µη 

στρατιωτική επιχείρηση της ΚΠΑΑ που θα εφαρµοστεί στην Αφρική, στην 

Κινσάσα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, από τις 12 Απριλίου του 2005 

έως τις 30 Ιουνίου του 2007. Η αποστολή αυτή διαδραµάτισε καθοριστικό 

ρόλο στην στήριξη της Εθνικής Αστυνοµίας του Κονγκό να διατηρήσει την 

τάξη κατά τη µετάβαση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό στη δηµοκρατία, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου το 2006. Η Ολοκληρωµένη 

Αστυνοµική Μονάδα (IPU) της Αστυνοµίας στην Κινσάσα δηµιουργήθηκε µε 

                                                           
343http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/artemis-
drc/index_en.htm 
344http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eufor-rd-
congo/index_en.htm 
345http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-
congo/pdf/factsheet_eusec_rd_congo_en.pdf 
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την υποστήριξη της ΕΕ και από την ίδρυσή της λειτουργεί υπό τη διοίκηση του 

Κονγκό346.  

Την «EUPOL KINSHASA» αντικατέστησε η «EUPOL RD CONGO» µία 

αστυνοµική αποστολή της ΕΕ στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό για την 

παροχή βοήθειας, καθοδήγησης και υποστήριξης («assistance, mentoring, 

support and advice») στις Αρχές του Κονγκό για την αναµόρφωση του τοµέα 

ασφάλειας («security sector reform»-«SSR») στα πεδία πολιτικών και στη 

διάδραση µε το δικαστικό σύστηµα, υπηρετώντας ιδιαίτερα τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, την ένταξη φύλου, την προστασία παιδιών από ένοπλες 

συρράξεις και την καταπολέµηση της σεξουαλικής βίας347. Η αποστολή 

διήρκεσε από την 1 Ιουλίου του 2007 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2014. 

3.7 Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία 

Το Συµβούλιο της ΕΕ καθόρισε στις 10 Φεβρουαρίου 2014 µια 

στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για να συµβάλει σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας, 

όπως εγκρίθηκε από το Ψήφισµα ΣΑ/ΗΕ 2134/2014. Η επιχείρηση «EUFOR 

RCA» παρείχε προσωρινή υποστήριξη για την επίτευξη ασφαλούς 

περιβάλλοντος στο Μπανγκούι, µε σκοπό την παράδοση στους αφρικανούς 

εταίρους και συνέβαλε στις διεθνείς προσπάθειες για την προστασία των 

πληθυσµών που κινδυνεύουν περισσότερο, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις 

για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 

15 Μαρτίου 2015348.  

Σε επιστολή της 8 Οκτωβρίου του 2015, η αρχηγός της µεταβατικής 

κυβέρνησης της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας κάλεσε την ΕΕ να στηρίξει 

περαιτέρω τις Ε∆ της χώρας («Central African Armed Forces»-«FACA») 

µέσω ενισχυµένης κατάρτισης επιχειρησιακής δοµής, σε πλήρη συνεργασία 

µε την «Πολυδιάστατη Ολοκληρωµένη Αποστολή Σταθεροποίησης των ΗΕ 

                                                           
346http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-
kinshasa/index_en.htm 
347http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-rd-
congo/index_en.htm 
348http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eufor-rca/index_en.htm 
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στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία» («United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilisation Mission in the Central African Republic»-

«MINUSCA»)349.  

Το 2016, το Συµβούλιο της ΕΕ ενέκρινε, στα πλαίσια της διαχείρισης 

κρίσεων, την έναρξη µιας στρατιωτικής συµβουλευτικής αποστολής της ΕΕ 

στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, τη «Military training mission in the 

Central African Republic» («EUTM RCA»)350, προκειµένου να συµβάλει στη 

µεταρρύθµιση του αµυντικού τοµέα της χώρας. Η νέα αποστολή ξεκίνησε στις 

16 Ιουλίου του 2016 και η θητεία της λήγει στις 20 Σεπτεµβρίου του 2018, 

καθώς διαδέχθηκε τη στρατιωτική συµβουλευτική αποστολή της ΕΕ στην 

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, «EU Military Advisory Mission in the CAR» 

(«EUMAM RCA»), η εντολή της οποίας έληξε στις 16 Ιουλίου 2016.  

Η «EUTM RCA» παρέχει στρατηγικές συµβουλές στο Υπουργείο 

Άµυνας και στο Στρατιωτικό Επιτελείο, επιχειρησιακή εκπαίδευση των Ε∆ της 

χώρας και «εκπαίδευση στους εκπαιδευτές». Συντονίζεται, επίσης, στενά µε 

την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπανγκούι351.   

3.8 Μάλι 

Στο Μάλι, η ΕΕ συνεργάζεται από το 2013 µε την «Πολυµερή 

Ολοκληρωµένη Αποστολή Σταθεροποίησης των ΗΕ» («United Nations 

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali»-«MINUSMA»), η 

οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2013 µε το Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 2100/2013352.  

                                                           
349Η «MINUSCA» είναι ειρηνευτική αποστολή των ΗΕ, που ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2014 
για την προστασία των πολιτών της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο VII του Χάρτη των ΗΕ. Οι στόχοι και οι δράσεις της αφορούν στην υποστήριξη για 
την διαδικασία µετάβασης, στη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, στην προώθηση 
και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην υποστήριξη του κράτους δικαίου, στον 
αφοπλισµό, στην αποστράτευση, στην επανένταξη και στις διαδικασίες επαναπατρισµού. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml 
350https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_en 
351https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca/3907/about-military-training-
mission-central-african-republic-eutm-rca_en 
352Η «MINUSMA» σύµφωνα µε το Ψήφισµα ΣΑ/ΟΗΕ 2100/2013, εξουσιοδοτείται να λάβει όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για να αποτρέψει τις απειλές και να αποτρέψει την επιστροφή των 
ένοπλων οµάδων, κυρίως στο βόρειο Μάλι. Έχει επίσης εντολή να ληφθούν όλα τα αναγκαία 
µέτρα για την προστασία των αµάχων που βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο να υποστούν 
σωµατική βία, να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του ΟΗΕ και να 
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H EE διεξάγει, έπειτα από αίτηση του Μάλι, αποστολή εκπαίδευσης 

των Ε∆ της χώρας, γνωστή ως «European Union Training Mission Mali» 

(«EUTM Mali»)353, ως µέρος της µακροπρόθεσµης στρατηγικής της ΕΕ για 

την περιοχή µε σκοπό την ανασύσταση της νοµιµότητας και µείωσης των 

τροµοκρατικών απειλών. Η «µη εκτελεστική αποστολή»354 της ΕΕ ξεκίνησε το 

2013 µε εντολή να εκπαιδεύσει, να συµβουλεύσει και να επιµορφώσει τις 

Μαλιανές Ε∆, ώστε να συνεισφέρει στην ανασύσταση των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων τους για να είναι σε θέση να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις 

για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας τους, Μετά την 

τρίτη ανανέωση της εντολής της, η αποστολή θα διαρκέσει έως τις 18 Μαΐου 

2018 µε διεύρυνση της περιοχής ευθύνης της στον ποταµό Νίγηρα και τις 

κοινότητες Γκάο και Τιµπουκτού.  

Στην αποστολή συµµετέχουν 27 κράτη και περίπου 575 εκπαιδευτές µε 

καθήκοντα συµβουλευτικής και υποστήριξης στις Μαλιανές Ε∆.  

H «Αποστολή Οικοδόµησης ∆υνατοτήτων της ΕΕ στο Μάλι» («EU 

Capacity Building Mission in Mali» -«EUCAP Sahel Mali»)355 είναι µη 

στρατιωτική αποστολή της ΕΕ µε βάση το Μπαµάκο του Mάλι. Ξεκίνησε 

στις 15 Ιανουαρίου του 2014, σε συνέχεια επίσηµης πρόσκλησης της 

Μαλιανής κυβέρνησης προς υποβοήθηση των εθνικών αρχών ασφαλείας 

και την αποκατάσταση της εξουσίας της κυβέρνησης στο Βόρειο Μάλι που 

τελούσε υπό των έλεγχο φατριών. 

                                                                                                                                                                      
εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του ΟΗΕ. Τον Ιούλιο του ίδιου 
έτους, οι στρατιωτικές δυνάµεις της Αφρικανικής ∆ιεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στο Μάλι 
(«African-led International Support Mission to Mali»-«AFISMA») ενσωµατώθηκαν στην 
αποστολή του ΟΗΕ. Με το Ψήφισµα 2164/2014, το ΣΑ ζήτησε από τη «MINUSMA» να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο βόρειο τµήµα της χώρας και συγκεκριµένα απαίτησε την 
προστασία των γυναικών και των παιδιών που επλήγησαν από τη σύγκρουση. Το Ψήφισµα 
2295/2015 του ΣΑ/ΟΗΕ δίνει εντολή στη «MINUSMA» να αναλάβει καθήκοντα µε τέσσερις 
προτεραιότητες: Ασφάλεια, σταθεροποίηση και προστασία των αµάχων, στήριξη του εθνικού 
πολιτικού διαλόγου και συµφιλίωσης, υποστήριξη για την αποκατάσταση του ελέγχου των 
Μαλιανών αρχών στην επικράτειά τους, την ανασυγκρότηση του τοµέα της ασφάλειας, την 
προώθηση και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την υποστήριξη της 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 
353http://eutmmali.eu/ 
354«Μη εκτελεστική αποστολή» σηµαίνει ότι οι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι της αποστολής 
δεν συµµετέχουν σε δραστηριότητες µάχης και δεν συνοδεύουν τις Μαλιανές µονάδες κατά τις 
επιχειρήσεις. 
355https://eucap-sahel-mali.eu/ 
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Η αποστολή παρέχει ειδικούς στις στρατηγικές συµβουλές και 

εκπαίδευση στη Μαλιανή Αστυνοµία, την Χωροφυλακή (Gendarmerie), την 

Εθνική Φρουρά (National Guard) και τα σχετικά υπουργεία για την 

αναµόρφωση του τοµέα ασφάλειας. Το Συµβούλιο της ΕΕ ανανέωσε την 

εντολή της αποστολής έως τον Ιανουάριο του 2019. 

3.9 Νίγηρας356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356Βλ. ανάλυση υπό 5.3.3 της παρούσας εργασίας. 


