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Στον 21ο αιώνα, τα δεδομένα ασφάλειας έχουν αλλάξει. Ο Οργανισμός Βόρειο-
Ατλαντικού Συμφώνου, μεταλλάχθηκε, μεταμορφώθηκε. Οι νέες προκλήσεις και τα 
νέα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα, ορίζουν την εξελικτική πολιτική των 

26 σήμερα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Δεδομένων και των διοικητικών και 
επιχειρησιακών αλλαγών στην Συμμαχία, τα οποία και μελετώνται, εξετάζονται 
κανονιστικά, αναλυτικά καθώς και εξηγητικά 1. το νέο στρατηγικό και γεωπολιτικό 
περιβάλλον ασφάλειας, 2. οι προκλήσεις του ΝΑΤΟ στην συμπλήρωση της πρώτης 

δεκαετίας του 21ου αιώνα. 
Η μελέτη αυτή εξετάζει επίσης την πολιτική του ΝΑΤΟ αναφορικά με τις διμερείς 

σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας.  
Σκοπός και στόχος της παρούσας μελέτης είναι να απαντηθεί το ερώτημα στο ποιά 
πρέπει να είναι η νέα και απαιτούμενη στρατηγική πολιτική του ΝΑΤΟ, χωρίς να 

απειλείται η εξωτερική Ρωσική πολιτική ασφάλειας. 
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Ευχαριστίες 

 

Η παρούσα επιστημονική έρευνα με θέμα «Η Νατοϊκή πολιτική του 21ου 
αιώνα: Πώς μπορεί το ΝΑΤΟ να δημιουργήσει μια Νέα Αμυντική 
Πολιτική χωρίς να απειλείται η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική 
Ασφάλειας», παρουσιάσθηκε και υποστηρίχθηκε στις 9 Ιανουρίου 2008 στο 
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Επίσης εκφράζονται ευχαριστίες στον Καθηγητή και Πρύτανη του 
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επιτροπής για το ενδιαφέρον τους. Επίσης τον Λέκτορα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κύριο Δημήτριο Ξενάκη ευχαριστώ για τις υποδείξεις του. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και 
ιδιαίτερα τον εξοχότατο πρέσβη κύριο Κωνσταντίνο Κωκώση, τη Σύμβουλο 
Πρεσβείας εντιμοτάτη κυρία Δρ. Νίκη Κουτράκου, οι οποίοι με εμπιστεύθηκαν 
κατά την αποστολή μου στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στη Ρώμη. Η 
συνεργασία την οποία είχα καθόλη την διάρκεια της φοιτήσεώς μου στη 
Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ, αλλά και μετέπειτα, ήταν για μένα ουσιαστική και 
καθοριστική. 

Οι συμβουλές τους και η καθοδήγησή τους υπήρξαν πολύτιμες. 

Στον εξοχότατο Πρόεδρο του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσσης» κύριο 
Αντώνη Παπαδημητρίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος ως και στον εκτελεστικό Διευθυντή του Ιδρύματος στην  Νέα 
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να επισκεφθώ και να συλλέξω επιστημονικό υλικό και από άλλες χώρες 
χρήσιμο και πολύτιμο για τη διατριβή μου. 

Θα ήταν παράλειψη να μην υποβάλλω τις ευχαριστίες μου στο 
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συμπαράστασή του ευχαριστώ ιδιαίτερα. 

Στην πρώην καθηγήτριά μου κυρία Βάνα Ταμβάκη, φιλόλογο και τον 
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φιλόλογο ευχαριστώ θερμά για τις εύστοχες γραμματικές παρατηρήσεις τους 
και τη διόρθωση των κειμένων. 

Τον καθηγητή της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κύριο Γεώργιο Νάκο ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις συμβουλές 
του και την πολύπλευρη συμπαράστασή του. 

Στους γονείς μου Ιωάννη και Αθανασία ως και τον αδελφό μου Ευθύμιο 
εκφράζω απέραντη ευγνωμοσύνη και από καρδιάς ευχαριστίες γιατί 
στάθηκαν δίπλα μου. Μου συμπαραστάθηκαν σε κάθε στιγμή της ζωής μου, 
με βοήθησαν και με στήριξαν. Μοιράσθηκαν μαζί μου όλες τις δυσκολίες και 
τις ευχάριστες στιγμές, τις αγωνίες μου και τις επιτυχίες μου. 

Τους ευγνωμονώ γιατί μου έδωσαν το έναυσμα για τις επιστημονικές μου 
αναζητήσεις και τη ζωή! 

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες σε όλους εκείνους που 
βρέθηκαν δίπλα μου που με ενθάρρυναν και με βοήθησαν, ώστε να φέρω 
στο φως την επιστημονική μου διατριβή. 

 
 
 
 
 



Εισαγωγικό Σημείωμα: 

Ο Οργανισμός Βόρειου-Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), είναι μια από τις βασικότερες 
διασυλλογικές δομές άμυνας και ασφάλειας. Απαρτίζεται από 26 κράτη-μέλη. Θεωρείται 
οργανισμός, στον οποίο τα κράτη-μέλη διατηρούν την πλήρη πολιτική και στρατιωτική τους 
ανεξαρτησία και κυριαρχία. Το ΝΑΤΟ, λειτουργεί ως ένας διασυλλογικός και διακυβερνητικός 
οργανισμός σύμμαχων-κρατών με κοινά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας.  

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δομές της στρατιωτικής συγκρότησης του ΝΑΤΟ, 
έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι πάντοτε έτοιμες να προασπίσουν τους όρους της ειρήνης, 
δημοκρατίας και σταθερότητας όπως διευκρινίζεται στον Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε. Από  
την άλλη πλευρά, το ΝΑΤΟ ως ένα υπερεθνικό φόρουμ πολιτικών και στρατιωτικών 
διαβουλεύσεων, λαμβάνει αποφάσεις πάνω στα θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και των 26 
κρατών-μελών της.  

Κατά τον 21ο αιώνα, οι προκλήσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ άλλαξαν. Για να μπορέσει η Συμμαχία 
να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νέου αυτού αιώνα, αποφάσισε μέσω της συνόδου της Πράγας το 
2002 να «μεταμορφωθεί1». Το 2004, στην σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, το ΝΑΤΟ αποφάσισε 
να εντείνει τις συνεχόμενες προσπάθειες επαναπροσδιορισμού των επιχειρησιακών ικανοτήτων της 
Συμμαχίας. Κατά το 2006 στη σύνοδο της Ρίγας, επικύρωσε τόσο τις νέες επιχειρησιακές τις 
ικανότητες, όσο και την πρόθεσή της για μια νέα παγκοσμιοποιημένη πολιτική ατζέντα.  

Σήμερα, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε πολλές περιοχές εκτός των τυπικών της συνόρων. Από μια 
αμυντική συμμαχία, εξελίχτηκε σε μια συμμαχία παροχής και διασφάλισης της ασφάλειας. Μέσω 
των νέων συνεργασιών της τόσο σε πολιτικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο με τα υφιστάμενα μέλη 
αλλά και τα συνεργαζόμενα, το ΝΑΤΟ και με την νέα του δομή, είναι έτοιμο να συμβάλλει, όπως 
πιστεύεται, στις νέες πλέον παγκόσμιες προκλήσεις.  

Ο δρόμος για την παγκόσμια παροχή ασφάλειας ωστόσο είναι μακρύς. Τα εμπόδια πολλά. Το 
διεθνές περιβάλλον μεταλλάσσεται συνεχώς. Οι παρούσες ανάγκες δεν θα είναι απαραίτητα και οι 
προκλήσεις του μέλλοντος. Συνεπώς, πέραν της στρατιωτικής ανάγκης για παροχή ασφάλειας, η 
παρούσα μετάλλαξη πρέπει να επικυρωθεί και πολιτικά, καθορίζοντας τις ανάγκες και προκλήσεις 
σε μακροχρόνιο επίπεδο. Έτσι η ανάγκη ενός νέου στρατηγικού άξονα με την μορφή ενός νέου 
στρατηγικού πλάνου κρίνεται αναγκαία.  

Η Ρωσία ως παραδοσιακός ανταγωνιστής έγινε συναγωνιστής. Ωστόσο, οι πράξεις του ΝΑΤΟ 
ελέγχονται και εμποδίζονται όποτε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως απειλή για την Ρωσική 
Ομοσπονδία. Το πλάνο επεκτατικής πορείας του ΝΑΤΟ πιστεύεται πως βαίνει μέσα από την 
Ρωσία. Οι λόγοι ποικίλουν. Ωστόσο, η σημαντικότερη απόφαση στο πού οδηγούνται οι σχέσεις 
τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας, μπορεί να απαντηθεί μόνο από τις πράξεις και 
πρωτοβουλίες των ηγετών της Συμμαχίας, όσο και της Ρωσίας.  

                                                 
1 Στην μελέτη αυτή η ορολογία μεταμόρφωση αναφέρεται και ως μετάλλαξη. Εκφράζεται και με τους δύο αυτούς όρους η επίσημη 
πολιτική της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας σχετικά με την πολιτική της μεταμόρφωσης που διεξάγεται από το 2002. 



Κατά συνέπεια, είναι εφικτό ένα νέο πλαίσιο στρατηγικού πλάνου πολιτικής του ΝΑΤΟ; Θα 
μπορούσε να είναι εφικτό, καθώς πλέον και δημοσίως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 
τοποθετείται ανοιχτά ως προς το θέμα επικύρωσης ενός νέου στρατηγικού πλαισίου 
διακυβέρνησης του ΝΑΤΟ: «Κατά την άποψή μου οι ηγέτες του ΝΑΤΟ πρέπει να επικυρώσουν 
στην σύνοδο το 2009, ένα νέο στρατηγικό πλάνο»2.  

Θεωρείται προφανές, ότι επιδιώκεται μια περαιτέρω συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ρωσία, καθώς 
το έτος 2007, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από το ανανεωμένο σύμφωνο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 
Επισπεύδεται η ανάγκη συνεργασίας με την Ρωσία τώρα πιο πολύ από ποτέ. Γιατί; Τελικά μήπως 
οι πράξεις και μελλοντικές εξελίξεις τις Συμμαχίας περνούν μέσα από την σφαίρα πολιτικής 
επιρροής της Ρωσικής Ομοσπονδίας; 

Επομένως, εφόσον η Συμμαχία αναζητά μια νέα συνεργασία με τα μέλη της αλλά και με τα 
συνεργαζόμενα κράτη που να επικυρώνουν πολιτικά και νομικά τις πράξεις της, ποιά πρέπει να 
είναι η νέα στρατηγική πολιτική της χωρίς να απειλείται η εξωτερική πολιτική ασφάλειας της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας; 

Πιστεύεται ότι ένα νέο στρατηγικό πλάνο, μια νέα στρατηγική πολιτική θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές επιδιώξεις και προοπτικές της, όπως 
ακριβώς πλέον έχουν αποφασιστεί από τα 26 κράτη-μέλη. Η Συμμαχία θα πρέπει να υλοποιεί τις 
δημοκρατικά από κοινού σε επίπεδο 26 κρατών-μελών αποφάσεις. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να 
επιδιώξει ένα καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας με όλα τα συνεργαζόμενα μέλη. 

Το πολιτικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσδώσει μια νέα εμβέλεια εμπιστοσύνης στα 
κράτη-μέλη της και να πείσει τα συνεργαζόμενα για την περαιτέρω παροχή συνεργασίας, εφόσον 
τα συμφέροντα είναι κοινά. 

Αυτοσκοπός της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι η συνοχή και διατήρηση της ειρήνης, τόσο εντός 
του βεληνεκούς της Συμμαχίας, όσο και εκτός. Με προτροπή εισηγήσεων των κρατών-μελών, 
αλλά και του Ο.Η.Ε, το ΝΑΤΟ πιστεύεται πως θα εξακολουθεί να εμπλέκεται σε όλες τις νέες 
προκλήσεις για την αποτροπή ή καταστολή πολέμου.  

Με μια επικείμενη επικύρωση της μετάλλαξή της, η Συμμαχία θα αποτελέσει το μοναδικό και 
σταθερό παγκόσμιο συμμαχικό παράγοντα κρατών (δημοκρατικά εκλεγμένων) στα θέματα 
παροχής ασφάλειας, παρά μόνο παροχής αμυντικής ασφάλειας.  

Η Συμμαχία θα πρέπει να επαναδεσμευθεί για την προστασία των μελών της, αλλά και στην 
πολιτική και στρατιωτική συνεργασία των εταίρων της. Μέσω την συνεχούς διαβούλευσης, το 
ΝΑΤΟ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό μνημόνιο κατανόησης, σχετικά με το σκοπό, τον 
ρόλο καθώς και τις υποχρεώσεις του ενώπιον των κρατών που δεσμεύονται σε μακροχρόνια 
συνεργασία, αλλά και τα εταιρικά, που θα δεσμεύονται σε μόνιμη συνεργασία.  

                                                 
2Βλέπε: «speech by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer 

at the Munich Conference of Security Policy 9 February 2007: 

 http://www.nato.int/docu/speech/2007/s070209d.html  

http://www.nato.int/docu/speech/2007/s070209d.html


Απέναντι στην Ρωσία, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δεσμευτεί για μια σταθερή και ειλικρινή 
συνεργασία. Δια μέσου, σταθερών και μόνιμων συνομιλιών, με ταυτοποίηση κοινών συμφερόντων, 
μια νέα στρατηγική πολιτική της Συμμαχίας μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη από την Ρωσία. 
Επομένως, οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και 
από κοινού αποδεκτής συνεργασίας, και να υπάρξει πραγματικός και ουσιαστικός συγκερασμός 
απόψεων. Με την επιδίωξη πολιτικής αλλά και πιθανώς στρατιωτικής συμφωνίας, τότε θα μπορεί 
να οριστικοποιηθεί σε επίπεδο συλλογικής ασφάλειας, μια πιο ουσιαστική πολιτική, στρατιωτική 
και ιδεολογική συνεργασία στην συμμαχία και κατ’ επέκταση μια πιο ουσιαστική στρατηγική 
πολιτική, με πιθανή συνεργασία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

Η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία, αποτελεί τον μοναδικό πολιτικό-στρατιωτικό θεσμό, που συνδέει 
τα δύο μέρη του Ατλαντικού Ωκεανού, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με την Βόρεια Αμερική, 
σε μια μοναδική συμμαχία άμυνας και ασφάλειας. Στο ΝΑΤΟ σήμερα συμμετέχουν 26 Κράτη-
μέλη. Βασικός σκοπός της Συμμαχίας θεωρείται η διαφύλαξη της ελευθερίας και η προστασία των 
κρατών-μελών της, από εξωτερικούς παράγοντες που προσδίδουν συναισθήματα ανασφάλειας.  
 
Κατά τον 21ου αιώνα, η Συμμαχία εμπλέκεται σε ένα αυξανόμενο και ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, εκτός του παραδοσιακού γεωγραφικού χώρου ελέγχου της, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Σε αντίθεση με την περίοδο του 
Ψυχρού Πολέμου, ο 21ος αιώνας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ΝΑΤΟ, που το κατέστησε 
κυρίαρχο παίχτη σε περιφερειακές αλλά και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.  
 
Με τα νέα δεδομένα στον τομέα της ασφάλειας, το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει να διασφαλίσει την 
ειρήνη ασφάλεια και σταθερότητα όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, σε συνεργασία και με χώρες εκτός 
του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου: Από τα Βαλκάνια και τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και 
τις χώρες του Ανατέλλοντος ηλίου, ως και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής, αλλά επίσης και με τη Ρωσία και την Ουκρανία, κράτη με τα οποία αναπτύσσεται ένα 
ιδιαίτερο φάσμα δραστηριοτήτων.  
 
Καλείται να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις ασφάλειας, που θεωρούνται ως «οι προκλήσεις του 
21ου αιώνα». Προκλήσεις, που συσχετίζονται με την εξάπλωση της τρομοκρατίας, των όπλων 
μαζικής καταστροφής και των υπολοίπων ασύμμετρων απειλών, καθώς και ορισμένων εθνικών, 
κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων. Έτσι, θεωρείται απαραίτητο ένα αυξανόμενο και ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων προς όφελος της συλλογικής ασφάλειας αλλά και διακρατικών 
συνεταιρισμών, που θα διευκολύνουν το έργο της Συμμαχίας, στην οποία και η Ελλάδα είναι 
ισότιμο μέλος, καθώς και συνεργασίες με χώρες εκτός του Συμφώνου όπως το Καζακστάν, το 
Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος, αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής και πιθανώς 
χώρες του ανατολικού ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ιαπωνία.  
 
Σημαντικό ιστορικό γεγονός στα παραπάνω αναφερθέντα, αποτελεί η σύνοδος κορυφής της 
Πράγα το Νοέμβριο 20023, τα αποτελέσματα της οποίας συνέβαλαν σε μια νέα και συνεχώς 
εξελισσόμενη μεταμόρφωση επικυρωμένη με την σύνοδο της Κωνσταντινούπολης4 (2004) όσο και 
της Ρίγα5 (2006), η οποία αναδιοργανώνει όλη την ιεραρχία και το διοικητικό πλάνο της 
Συμμαχίας και διαμορφώνεται σε πέντε επίπεδα εξέλιξης6. Η ανάγκη για μια ανανεωμένη 

                                                 
3 NATO, (2003) “The Prague Summit and NATO’s Transformation”, North Atlantic Treaty Organization, pp1-
109. 
4 NATO,   (2004), “Istanbul Summit, A Reader’s Guide”, North Atlantic Treaty Organization, pp5-136. 
5 Βλέπε σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ Ρίγα Λετονία: http://www.rigasummit.lv/en/?id=cats&nid=111
6 ACT Command, Norfolk Virginia USA, report made during an official NATO visit, October 2004. 

http://www.rigasummit.lv/en/?id=cats&nid=111


Συμμαχία θεωρείται επιτακτική, ώστε η Συμμαχία, να παραμείνει 1) αποτελεσματική ως θεσμός, 
2) να αντιμετωπίσει επάξια τις «προκλήσεις του 21ου αιώνα», και 3) να ορίσει νέες συνεργασίες και 
να αποδεχτεί στην ιεραρχία της νέα κράτη-μέλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Σκοπός και Στόχος. 
 
Με την μελέτη αυτή, επιδιώκεται μέσω μιας κανονιστικής προσέγγισης αλλά και ανάλυσης ο 
προσδιορισμός μιας πιθανής νέας στρατηγικής πολιτικής του ΝΑΤΟ που θεωρείται επιτακτική 
για την περαιτέρω διατήρηση και εξέλιξη της Συμμαχίας, με σεβασμό όμως πάντα στις διμερείς, 
και πολυμερείς πολιτικές, οικονομικές, διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις κρατών εταίρων και 
μελών. 
 
Η εκπόνηση της συγκεκριμένης διατριβής αποτελεί μια πρόταση-απάντηση σε ένα καυτό πολιτικό 
θέμα που αφορά όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σήμερα. Μέσω του πρίσματος της πολιτικής 
επιστήμης αλλά και της πολιτικής-ρεαλιστικής πραγματικότητας και έχοντας  πρακτικά ως 
γνώμονα το διαρκώς ανασφαλές στρατιωτικό, πολιτικό, κοινωνικό και κυρίως οικονομικό 
περιβάλλον, στο οποίο όλα τα κράτη παγκοσμίως συμπεριλαμβάνονται, διαφαίνεται πως οι 
συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα είναι αναγκαίες. Βάσει αυτού του στοιχείου, το μείζον πολιτικό θέμα 
το οποίο εξακολουθεί να συζητείται από το 1990, είναι η δημιουργία μιας νέας στρατηγικής 
πολιτικής που θα ανανεώνει και ταυτοχρόνως θα ορίζει την περαιτέρω γεωπολιτική και 
γεωστρατηγική εξέλιξη της Συμμαχίας. 
 
Τα στοιχεία της μελέτης προέρχονται, από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές έρευνας. Πολλά 
από αυτά, ιδίως του πρωτογενούς τομέα, δεν είναι εφικτό ωστόσο να έρθουν στο φως, λόγω της 
φύσεως των στοιχείων και περιστατικών από στρατιωτικές πηγές, τα οποία στοιχεία έπονται υπό τη 
μορφή της σιωπής (Chatham House Rule)7 και επομένως δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται.  
Οι επίσημες και δημόσιες πρωτογενείς πηγές, συμπεριλαμβάνουν συνεντεύξεις και συζητήσεις με 
στρατιωτικούς της Ανώτατης Ιεραρχίας και Διοίκησης του ΝΑΤΟ, με πολιτικούς και διπλωμάτες 
από δώδεκα διαφορετικές χώρες της Συμμαχίας. Καθώς και με στρατιωτικούς ακολούθους 
άμυνας που κατά την περίοδο έρευνας εργάζονταν στις υπηρεσίες των εκάστοτε Υπουργείων 
Αμύνης και Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών-μελών καθώς και ακαδημαϊκών διδασκάλων που 
έχουν ασχοληθεί σε θέματα τα οποία αφορούν πολιτικές της Συμμαχίας και οι οποίοι κατά 
περιόδους δίδαξαν στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη. 
 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως η μελέτη γίνεται με σεβασμό σε κάθε εθνική πολιτική 
συμμαχικού και συνεργαζόμενο προς το ΝΑΤΟ κράτος, καθώς και της Ελλάδας και δεν 
επιχειρείται διαστρέβλωση γεγονότων και πολιτικών θέσεων και αντιλήψεων. 
 

                                                 
7 Κατά την παραμονή μου στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ, αποδέχτηκα τους όρους στους οποίους διέπονται όλοι 
όσοι δουλεύουν στην βάση αυτή, καθώς δόθηκε άδεια μελέτης εγγράφων καθώς και παρακολούθησης διαλέξεων 
που δεν είναι για το ευρύτερο κοινό. Οι νόμοι αυτοί έχουν υιοθετηθεί από το Βασιλικό ίδρυμα διεθνών μελετών το 
Royal Institute of International affairs, που βρίσκεται στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ίδρυμα αυτό 
στεγάζεται στο Chatham House. Οι νόμοι που διέπουν της μυστικότητας αποκαλέστηκαν Chatham House Rules 
στο ίδρυμα αλλά και στην Βάση του ΝΑΤΟ στην Σχολή Άμυνας που βρίσκεται στην Ρώμη. 



Η συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των πηγών της διατριβής έγινε κατά την φοίτηση μου 
στην Σχολή Αμύνης του ΝΑΤΟ στην Ρώμη, από τον Αύγουστο 2004, ως το Μάρτιο του 2005, 
ως Ειδικού Απεσταλμένου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών8.  
 
Η διατριβή περιέχει αναλύσεις και κριτικές κανονιστικού και εξηγητικού περιεχομένου καθώς και 
προτάσεις με τις οποίες παρουσιάζονται τρόποι προσέγγισης μιας νέας στρατηγικής πολιτικής του 
ΝΑΤΟ. Σημειώνεται εδώ, πως για να γίνει κατανοητή, η ως εδώ, στρατηγική τακτική του ΝΑΤΟ, 
απαιτούνται ορισμένες προεργασίες. Έτσι, προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τις πολιτικές 
του ΝΑΤΟ, οι οποίες και αναφέρονται στην μελέτη αυτή, χρησιμοποιείται υλικό το οποίο είναι 
εξειδικευμένο, αναφερόμενο στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων και προσδιορισμένο με βάση και 
θεματολογία που μελετάται στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη. Έτσι, παραδειγματικά 
και μόνο, η μελέτη του βιβλίου του Σουν Τζου (edιtion 2003)«η Τέχνη του Πολέμου» αναφέρεται 
ως αναγκαία. Επίσης η μελέτη του Βιβλίου του «the Grand Chess Board» του Brzezinski (1997). 
Το βιβλίο του Steven Walt «The Origins of Alliances» (1987), της θεωρίας «περί του Πολέμου» 
από τον Karl Von Clausewitz (1999 edition.) 9, όπως επίσης και η Συνθήκη του ΝΑΤΟ καθώς 
και όλες  σύνοδοι κορυφής, με κυριότερες την σύνοδο κορυφής της Πράγα το 2002, της 
Κωνσταντινούπολης το 2004 και προσφάτως της Ρίγα το 2006.  
 
Βασικές έννοιες στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας, ανεξάρτητα από το πώς προσεγγίζονται, 
μέσα δηλαδή από τους γνώριμους τρόπους  ανάλυσης και πρακτικής-κανονιστικής προσέγγισης 
της στρατιωτικό-πολιτικής επιστήμης, ώστε να κατανοήσουμε το πλαίσιο λειτουργίας μιας 
Συμμαχίας, όρων όπως «ασφάλεια», «σταθερότητα», «στρατηγική», «τακτική», «διοικητική 
οργάνωση», «επιχειρησιακή ετοιμότητα», είναι και θα παραμείνουν ως ο πολιτικός και 
λειτουργικός κορμός της πολιτικής οντότητας της Συμμαχίας σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής 
σκηνής. 
 
Συνοπτικά, η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να δώσει περισσότερους διαύλους επικοινωνίας, κατανόησης, 
αλλά και κριτικής ανάλυσης αναφορικά με τις πολιτικές του ΝΑΤΟ, μέσω της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας έκφρασης και απόψεων, με στόχο πρωτότυπες θέσεις και συμπεράσματα αλλά και 
επιμέρους προτάσεις για την καλύτερη στρατηγική-πολιτική-στρατιωτική λειτουργία της 

                                                 
8 Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα των πρώην Διευθυντή του γραφείου της Δ2 
του ΝΑΤΟ, Πρέσβη κ. Κωκώση καθώς και τον Πρέσβη κ. Ζωγράφο, την σύμβουλο Πρεσβείας κα. Κουτράκου 
πρώην υπεύθυνης του Υπ. Εξωτερικών στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη, καθώς και τους εξαιρετικούς 
συνεργάτες της Δ2 διεύθυνσης ΝΑΤΟ κ. Πολυχρονίου και κ. Δασκαρόλη, καθώς προσέφεραν στην καινοτόμα και 
πρωτότυπη ευκαιρία παραμονής, παρακολούθησης και συμμετοχής μου αλλά και συλλογής πηγών στην Σχολή 
Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη. 
9Sun Tzu, (2003) The Art of War, Periplous Publications (Translation in Greek), Athens, pp7-108.Brzezinski Ζ 
(1997), Η Μεγάλη Σκακιέρα, Αθήνα, (1998) για την Ελληνική Γλώσσα, Εκδοτικός οίκος Λιβάνη. Waltz, S. (1987) 
The Origins of Alliances, Ithaca, Cornell University Press, pp. 3-300. Clausewitz Von K., (μετ.) (1999) Περί του 
Πολέμου, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη NATO, (1999) “The Alliance’s Strategic Concept”, North Atlantic Alliance 
Organization. NATO, (2003) “The Prague Summit and NATO’s Transformation”, North Atlantic Treaty Organization, 
pp1-109. NATO,  (2004), “Istanbul Summit, A Reader’s Guide”, North Atlantic Treaty Organization, pp5-136. 
NATO,   (2000), NATO in the 21st Century, North Atlantic Treaty Diplomacy and Public Division Publications, 
Brussels. 



Συμμαχίας και με γνώμονα την ανάγκη για περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του 
ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  
 
Προσεγγίζει, αναλύει και ερμηνεύει την πολιτική της Συμμαχίας με διαφορετικό τρόπο, όπου θα 
μπορούσαν να υπάρξουν πολλές αντιγνωμίες. Ενώ τόσο οι πολιτικοί ορισμοί καθώς και το 
υπάρχον νομικό πλαίσιο μετάλλαξης του ΝΑΤΟ έχουν οριστεί, δεδομένων και των αλλαγών στην 
πολιτική ασφάλειας σε καθημερινή βάση, προτείνεται μέσα από διεξοδικό αλλά και κανονιστικό 
τρόπο, ένα νέο πλαίσιο ανανέωσης της πολιτικής, στρατιωτικής και νομικής οντότητας της 
Συμμαχίας που θα μπορούσε να εξελιχθεί μέσα από το υπάρχον. Η διατριβή αυτή προτείνει το 
επόμενο βήμα εξέλιξης της Συμμαχίας, βάσει εξέτασης αλλά και πρακτικής προσέγγισης με 
σημερινά στοιχεία, στα θέματα της πολιτικής ασφάλειας, με βάση την ολοκλήρωση της 
μετάλλαξης της Συμμαχίας, καθώς και ανάγκης για νέες συνεργασίες.  
 
Η επιχειρηματολογία της έρευνας αυτής τονίζει πως το ΝΑΤΟ μετεξελίχθηκε και θα συνεχίσει να 
μετεξελίσσεται, ώστε να ορίσει το νέο του ρόλο στην σκακιέρα της πολιτικής ασφάλειας. Ωστόσο, 
αυτό δεν θα είναι ποτέ εφικτό εάν δεν οριστεί επιπλέον ένα νέο στρατηγικό πλάνο τακτικής 
πολιτικής της Συμμαχίας που να επικυρώνει την σημερινή του μετάλλαξη.  
 
Η έρευνα αυτή μέσω ανάλυσης της οικονομικής, στρατιωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης 
αλλά και κανονιστικής προσέγγισης παρουσιάζει τα γεγονότα και ταυτόχρονα αποτιμά την 
αναγκαιότητα για περαιτέρω διεύρυνση των πολιτικών αλλά και στρατιωτικών στρατηγικών 
τακτικών του ΝΑΤΟ με την πρόταση για ένα νέο στρατηγικό πλάνο μιας ανανεωμένης 
Συμμαχίας που θα ενισχύει τόσο την υπάρχουσα μετάλλαξη, όσο και τον τελικό σκοπό για 
παγκόσμια συνεργασία με νέα κράτη άλλα και συμμετοχή των υφισταμένων, σε θέματα ασφάλειας.  
 
Ταυτοχρόνως και συγκεκριμένα, καταγράφεται και προτείνεται ένα νέο πλαίσιο ανανέωσης της 
Συμμαχίας μέσω περαιτέρω εκβάθυνσης των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Πιστεύεται, πως το μέλλον 
του ΝΑΤΟ περνάει μέσα από την Ρωσία, καθώς επιχειρείται ανασυγκρότηση και δημιουργία ενός 
νέου πλαισίου ισοζυγίου δύναμης, που προσεγγίζεται μέσα από τα πλαίσια συνεργασίας και τον 
υγιή συναγωνισμό σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο. 
    
Εκτιμώντας ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εξελιχθεί ουσιαστικότερα και ταχύτερα στον πλέον 
σύγχρονο και μοναδικό φορέα παροχής στρατιωτικό-πολιτικής ασφάλειας, τίθενται βασικά 
ερωτήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν: Γιατί το ΝΑΤΟ μεταλλάσσεται; Ποιά τα 
αποτελέσματα της μετάλλαξης; Σε ποιό στάδιο αναδιάρθρωσης της Συμμαχίας βρισκόμαστε; 
Που αποσκοπεί το ΝΑΤΟ με το τέλος της μετάλλαξης; Θα υπάρξει ένα νέο νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής; Ποιά η πολιτική και ποιά η στρατιωτική εμβέλεια συμμετοχής της 
Συμμαχίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα; Ποιό είναι το επόμενο βήμα μετάλλαξης της 
Συμμαχίας; Ποια είναι τα πιθανά σενάρια εξελικτικής πορείας του ΝΑΤΟ; Ποιές οι σχέσεις με 
την Ρωσία και πως εξελίσσεται το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας; Είναι η Ρωσία παράγοντας 
σταθεροποίησης ή αποσταθεροποίησης της εξελικτικής πορείας της Συμμαχίας;   
  



Εξίσου σημαντικός σκοπός και στόχος της μελέτης και έρευνας αυτής εστιάζεται: 1) Στην 
καταρχήν καλύτερη κατανόηση της γενικότερης πολιτικής του ΝΑΤΟ, 2) Στη κατανόηση της 
νέας στρατηγικής πολιτικής της Συμμαχίας για τον 21ο αιώνα. 3) Στη προσπάθεια επιγραμματικής 
κριτικής αναφοράς, με βάση την δομή των εσωτερικών μελετών στο ΝΑΤΟ για την περαιτέρω 
κατανόηση των στρατηγικών επιλογών της Συμμαχίας. 4) Στη προσφορά της μελέτης αυτής στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα. 5) Στη προσφορά στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό με την προοπτική 
κατανόησης του ρόλου του ΝΑΤΟ σήμερα, και τέλος 6) ως επιστημονικό υλικό για την  
Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και Ινστιτούτων έρευνας της πολιτικής 
επιστήμης και διεθνών σχέσεων. Ακόμα δε, ως βοήθημα στους νέους διπλωμάτες, αλλά και στο 
Υπουργείο Άμυνας και τα επιτελεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού. 
 
Η διατριβή αυτή, είναι χωρισμένη σε δύο μέρη και 11 κεφάλαια με τα οποία θα επιχειρηθεί η 
πληρέστερη μελέτη και κριτική ανάλυση του θέματος με στόχο να εξαχθούν εποικοδομητικές και 
πρωτότυπες θέσεις. Έτσι, παρουσιάζοντας στην εισαγωγή την έως σήμερα, στρατηγική πολιτική 
του ΝΑΤΟ, θα μελετηθούν, στην συνέχεια, σε δύο μέρη :1) το νέο στρατηγικό και γεωπολιτικό 
της περιβάλλον, 2) οι προκλήσεις της Συμμαχίας στην συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας του 
21ου αιώνα. Το πρώτο μέρος, αποτελείται από επτά επιμέρους ενότητες οι οποίες περιέχουν, 
κριτική ανάλυση αλλά και προτάσεις που συσχετίζονται με το θέμα της έρευνας. Στο πρώτο 
κεφάλαιο, θα εξεταστούν θεωρίες και έννοιες της προτεινόμενης νέας στρατηγικής σκέψης. Το 
δεύτερο κεφάλαιο, αναλύει το διεθνές περιβάλλον και την συνεχή μετάλλαξη του ΝΑΤΟ. Στο 
τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται κριτικά το πλαίσιο κατανόησης των υπολοίπων πολυεθνικών 
οργανισμών (UN, EU, OSCE)εκτός της Συμμαχίας. Στο τέταρτο γίνεται κριτική ανάλυση των 
Ευρώ-ατλαντικών σχέσεων στον 21ο αιώνα, στις περιπτώσεις διμερών σχέσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ 
και της Εσθονίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ισλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το πέμπτο κεφάλαιο, 
εξετάζει τις Ευρώ-ατλαντικές σχέσεις από την μεριά της ευρωπαϊκής προοπτικής και τις 
περιπτώσεις της Πορτογαλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Δανίας, Ρουμανίας και 
Ελλάδας. Με το έκτο, επιχειρείται να περιγραφεί η υποδομή του ΝΑΤΟ κατά το τέλος της 
περιόδου αναδιάρθρωσης του, με την μελέτη των εσωτερικών υποδομών της Συμμαχίας. Τέλος 
στο έβδομο κεφάλαιο, επιχειρείται η ανάλυση των σχέσεων του ΝΑΤΟ με την Ρωσία στις 
ποικίλες παγκόσμιες μεταλλάξεις του 21ο αιώνα. 
 
Το δεύτερο μέρος της έρευνας αυτής, αποτελείται από πέντε επιμέρους κεφάλαια στα οποία θα 
εξετάζονται οι προκλήσεις του ΝΑΤΟ στην συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα: 
Ως ακολούθως ερευνώνται: 1) το ΝΑΤΟ και οι ασύμμετρες απειλές.2) Η Ρωσία του 21ου αιώνα. 
3)Το ΝΑΤΟ και οι νέες προκλήσεις. 4) Προτάσεις για την Συμμαχία του 21ου αιώνα. 5) 
Συμπεράσματα, με τις επιμέρους τελικές προτάσεις. 
 
Η παρούσα διατριβή χαρτογραφεί τα στρατιωτικά, οικονομικά, διοικητικά, επιχειρησιακά, σημεία 
μετάλλαξης, επιχειρώντας ταυτόχρονα μέσω και του πλαισίου της πολιτικής επιστήμης να 
οριοθετήσει την σημασία μιας νέας στρατηγικής πολιτικής προσδίδοντας τόσο τα χαρακτηριστικά 
όσο και το λειτουργικό πλαίσιο εξελικτικής πορείας της Συμμαχίας στον 21ο αιώνα. 
  
 



II. Η Συνθήκη του ΝΑΤΟ Τότε και Σήμερα. 
 
Mε βάση το νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Αυγούστου του 1949, σε συμφωνία με τον 
Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Charter of the United Nations), 
δημιουργήθηκε η Συνθήκη του Βόρειο Ατλαντικού Συμφώνου10. 
 
Τα κυριότερα σημεία της Συνθήκης, δηλώνουν κυρίως την μορφή της ασφάλειας που επιδιώκει για 
τα μέλη της η Συμμαχία, τους λόγους δημιουργίας της και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να δράσει η Συμμαχία. Σημαντικότερα θεωρούνται από πολλούς ακαδημαϊκούς11 τα άρθρα 5,6, 
10 και 12 της Συνθήκης, τα οποία καθορίζουν την ασφάλεια ως συλλογική άμυνα, τον τρόπο 
επιχειρησιακής αντίδρασης σε στρατιωτική απειλή, την δυνατότητα της Συμμαχίας να δεχτεί νέα 
μέλη, μετά από ομόφωνη συμφωνία των κρατών-μελών και τέλος την δυνατότητα ανανέωσης της 
Συνθήκης μετά από κοινή διακρατική απόφαση12. 

                                                 
10 Όπως αναφέρει η Παρασκευή Νάσκου Περράκη στο βιβλίο Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, «Τα 
συμβαλλόενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τος διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ, να διαφυλάττουν την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να προάγουν τη σταθερότητα και την ευημερία στην 
περιοχή του Βόρειο-Αλαντικού Συμφώνου. Ακόμη, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξαλείφουν κάθε πιθανή 
αντίφαση στη διεθνή οιοκνομιή του πολιτική και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες τους…. Το 
Σύμφωνο αποτελεί συμφωνία μεταξύ κρατών για τη συλλογική τους άμυνα όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ» σελ 344.. Βλέπε και Annex A. 

11 Κατά την παραμονή μου στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη, πολλοί ακαδημαϊκοί αναφέρθηκαν στην 
αναγκαιότητα των άρθρων αυτών μεταξύ τους, ο Pascal Boniface (Director of the French Institute for 
International Relations and Strategy (IRIS) και ο David Yost. (Professor at the Naval Post-Graduate School, 
Senior Researcher at the NATO Defense College). 

12 The North Atlantic Treaty Washington D.C 4th April 1949, όπως έχει αναφερθεί στο NATO handbook για τα 
πενήντα χρόνια ύπαρξης της Συμμαχίας. Το Άρθρο 5 λέει (στα αγγλικά) πως: “The parties agree that an armed 
attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all, 
and consequently they agree that , if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of 
individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the charter of the United Nations, will assist the 
Party or Parties so attacked by taking forth-with, individually, and in concert with the other Parties, such action 
as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North 
Atlantic area. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to 
the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures 
necessary to restore and maintain international peace and security. Το Άρθρο 6 αναφέρει (στα αγγλικά) πως: for 
the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack: 
on the territory of any Parties in Europe or North America, on the territory of turkey or on the islands under 
the jurisdiction of any Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer; on the forces, vessels, or 
aircraft of any of the Parties when in or over these territories or any area in Europe in which occupation forces 
of any of the Parties were stationed on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or 
the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer. Το Άρθρο 10 αναφέρει (στα αγγλικά) πως: The Parties 
may by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of the 
Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited 
may become a party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United 
States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the 
deposit of each such instrument of accession. Το Άρθρο 12 αναφέρει (στα αγγλικά) πως: After the Treaty has 
been in force for ten years, or at any time there-after, the Parties shall, if any of them so requests, consult 
together for the purpose of reviewing the Treaty, having regard for the factors then affecting peace and security 



 
Νομικά, η Συνθήκη του ΝΑΤΟ παραμένει η ίδια σε όλα της τα άρθρα, ακόμα και σήμερα. Η 
μόνη διαφορά, στην οποία και η έρευνα αυτή θα αναφερθεί παρακάτω, είναι πως αν και η Συνθήκη 
παραμένει η ίδια, αυτά που αλλάζουν είναι τα επιτόπια συμφέροντα καθώς και οι πολιτικές που 
συλλογικά αποφασίζονται από τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Έτσι νέες διαπραγματεύσεις και 
συμφωνίες με την μορφή Συνόδου Κορυφής καταγράφονται ως νέες συμπληρωματικές 
προσθήκες, με βάση την υφιστάμενη Συνθήκη του ΝΑΤΟ και σε συμφωνία με το Καταστατικό 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
 
Επιδιώκοντας την επίτευξη συλλογικών συμφερόντων, η Συμμαχία εμπλέκεται σε μια 
μακροχρόνια και πολύπλοκη αλλά και πολλές φορές παράλογη δημιουργία νέων πολιτικών 
αναγκών ώστε από την μία μεριά να δημιουργεί ποικίλες αιτίες προκειμένου να διατηρηθεί η 
Συμμαχία και συνεπώς και η Συνθήκη και από την άλλη, να υλοποιήσει συλλογικά στρατιωτικά, 
αλλά και οικονομικά συμφέροντα, στο όνομα της ασφάλειας και της δημοκρατίας. Βεβαίως, δεν 
υπονοείται εδώ πως αυτή η πολιτική πρέπει να κριθεί ως λανθασμένη ή μη, απλώς στο σημείο 
αυτό καταγράφεται η πολιτική πραγματικότητα. 
 
Με την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Συμμαχίας, στην Ουάσιγκτον στις 17 
Σεπτεμβρίου του 1949, βάση του άρθρου 11 του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου13, η Συνθήκη της 
Συμμαχίας τέθηκε σε ισχύ. Μια Συνθήκη, που θεωρητικά κανείς από τους τότε απεσταλμένους, σε 
επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, του Βελγίου, του Καναδά της Δανίας, της Γαλλίας, της Ισλανδίας, 
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, της Ολλανδίας του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της 
Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπολόγιζε να ισχύει ακόμα και σήμερα.  
 
Το Συμβούλιο της Συμμαχίας έμελλε να δημιουργήσει και την υπόλοιπη διοικητική ιεραρχία, που 
συγκροτούσαν την Επιτροπή Άμυνας, η Στρατιωτική Επιτροπή και η Στρατιωτική Ομάδα καθώς 
και οι Πέντε Επαρχιακές Ομάδες Σχεδιασμού14. 
 
Πενήντα χρόνια μετά, στην γενέθλια γιορτή της Συμμαχίας στις 4 Απριλίου του 1999, το ΝΑΤΟ, 
διευρυμένο πλέον με δεκαεννέα μέλη15, εδραιώθηκε και υιοθέτησε καινούργιους αλλά ταυτόχρονα 

                                                                                                                                                  
in the North Atlantic area including the development of universal as well as regional arrangements under the 
Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security. 

13 ΝΑΤΟ Final text Communiqués 1949-1974, issued by the Ministerial sessions of the North Atlantic Council, 
the Defense Planning Committee and the Nuclear Planning Group. 

14 Η αναφορά τους σε ελληνικούς όρους έχουν μεταφραστεί από τις ακόλουθες αγγλικές ορολογίες με την σειρά με 
την οποία και γράφτηκαν στο κείμενο: Defense Committee, Military Committee, Military Standing Group, Five 
Regional Planning Groups. Από το ΝΑΤΟ Final text Communiqués 1949-1974, issued by the Ministerial 
sessions of the North Atlantic Council, the Defense Planning Committee and the Nuclear Planning Group. 

15 Η αναφορά αυτή γίνεται μόνο για τα γεγονότα του 1999 καθώς το 2007 η Συμμαχία απαρτίζεται από 26 πλήρη 
Κράτη-μέλη και είναι αποτέλεσμα των μετέπειτα συνόδων κορυφή μέχρι και την σύνοδο της Ρίγας το 2006. 



πρωτότυπους ρόλους για το εγγύς μέλλον, με το ανανεωμένο Στρατηγικό Πλάνο του 199916, 
αναδιαρθρώνοντας την ως τότε διοικητική του δομή. Διοικητικά, η Συμμαχία με την Σύνοδο 
Κορυφής της Ουάσιγκτον του 199917, μεταμορφώθηκε και μεταμόρφωσε το Ευρώ-Ατλαντικό 
Συμβούλιο, σε ένα forum συνεχούς συνεργασίας ως και συμβουλευτικής επιτροπής σε κράτη 
συνεργαζόμενα με την Ευρώ-ατλαντική περιοχή. Δημιούργησε επίσης, νέες γέφυρες συνεργασίας 
με την Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία, σε μία ιδιαίτερη μορφή συνεργασίας και με κράτη 
της Μεσογείου, με βάση το συνεχή διάλογο για περαιτέρω συνεργασία18.  
 
Τα γεγονότα του 2001 έδωσαν έναυσμα για μια νέα αλλαγή. Μια αλλαγή που αυτή την φορά 
έμελλε να αλλάξει, να μεταμορφώσει καθοριστικά την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Ήταν εκείνη 
ακριβώς την στιγμή όπου το ΝΑΤΟ έληξε τον ως τότε πολιτικό-στρατιωτικό της ρόλο για να 
υιοθετήσει ένα νέο. Με νέες συνθήκες και νέες συνεργασίας όπως στον τομέα συνεργασίας ΝΑΤΟ-
Ρωσίας το 2002, η Συμμαχία δημιούργησε με την Ρωσική Ομοσπονδία το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-
Ρωσίας, που κατά το 2007 γιορτάζει τα 5 χρόνια εποικοδομητικής και συνεχώς αυξανόμενης 
συνεργασίας. 
 
Από το 2005, στο ΝΑΤΟ συμμετέχουν 26 κράτη μέλη μετά και από την πρόσκληση που έγινε σε 
εφτά νέα μέλη κατά την Σύνοδο Κορυφής της Πράγα το 200219, τα οποία έχουν όλα αποδεχτεί 
τις πολιτικές του ΝΑΤΟ και αξιοποιούν 1) το μοντέλο διοίκησης της Συμμαχίας και 2) όλα τα 
μέσα που τους δίνονται, προκειμένου να αναδιαρθρώσουν τις εθνικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, 
ώστε να τις κάνουν πιο αξιόμαχες και πιο ευκίνητες, προκειμένου να υπερασπιστούν τις αξίες που 
πρεσβεύει η Συμμαχία20.  
 
Οι αξίες αυτές, αναφέρονται στην ανάγκη για συλλογική άμυνα, αρχές, που υιοθετήθηκαν με την 
Συνθήκη της Ουάσιγκτον. Στην Συνθήκη αναφέρεται επίσης η ανάγκη για ειρήνη και ευημερία, 
ασφάλεια, ελευθερία και δημοκρατία. Παρόλα αυτά, μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην 
Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, ορισμένοι όροι άλλαξαν. Ο πόλεμος που κηρύχθηκε 
εναντίον της τρομοκρατίας και των ασύμμετρων απειλών αποτελεί πλέον το νέο σκοπό για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας, της κοινωνικής καθώς και της οικονομικής ευημερίας των κοινωνιών-

                                                 
16Στρατηγικό πλάνο του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου North Atlantic Council agreement in Washington D.C. οn 

23rd and 24th April 1999, http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm  
17 Βλέπε Annex B. 
18 North Atlantic Treaty Organization, NATO Handbook 50th Anniversary 1949-1999, office of Information and 

Press.  
19 Τα ακόλουθα κράτη προσκαλέστηκαν ομόφωνα: Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Σλοβακία και 
Σλοβενία. 21 Νοεμβρίου 2002. Αναφορά από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Lord Robertson. Η 
αναφορά πρόσκλησης γίνεται σε επίσημη ανακοίνωση: The Prague Summit and NATO’s Transformation. A 
reader’s guide.βλέπε annex C. 

20 Αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jaap de Hoop Scheffer στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σε 
επίπεδο Υπουργών Αμύνης στο Βερολίνο 13-14 Σεπτεμβρίου 2005 
http://www.nato.int/docu/comm/2005/0913-berlin/050913.htm  

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm
http://www.nato.int/docu/comm/2005/0913-berlin/050913.htm


κρατών μελών της, από εξωγενείς παράγοντες21. Ταυτόχρονα υιοθετήθηκε μια νέα πολιτική 
ανανέωσης της συλλογικής άμυνας σε ένα νέο μοντέλο που θα μπορούσε να ονομαστεί «συλλογική 
επίθεση»22εναντίον των απειλών αυτών.  
 
Η τελική μορφή ανανέωσης πιστεύεται πως θα είναι και πρέπει να είναι ένα νέο στρατηγικό πλάνο 
κανονιστικού τύπου στην Συμμαχία. Οι παράγοντες; που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός νέου 
στρατηγικού πλάνου που θα επικυρώνει την στρατιωτική αλλά και πολιτική μετάλλαξη είναι οι 
προκλήσεις, συμμετρικές και ασύμμετρες, στο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον, η 
ανάγκη για συνεχή και μόνιμη μετάλλαξη και η απόφαση για περαιτέρω διεθνή συνεργασία με 
κράτη εκτός παραδοσιακής γεωγραφικής σφαίρας επιρροής. 
 
Η ανανέωση της Συνθήκης της Ουάσιγκτον του 1949 θα πρέπει να επιφέρει ένα επικερδές 
πολιτικά και στρατιωτικά αλλά και οικονομικά στρατηγικό πλάνο. Η Συνθήκη, για τη σημερινή 
πολιτική αλλά και στρατιωτική πραγματικότητα, δεν υπήρξε ποτέ πλήρης. Ωστόσο,  συνέβαλε 
καθοριστικά στην οριοθέτηση του πλαισίου οργάνωσης, συμμετοχής και συνεργασίας. Οι 
επιμέρους σύνοδοι κορυφής όπως η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης το 2004 και Ρίγα το 2006, 
αποδεικνύεται πως βελτιστοποιούν και θα βελτιστοποιούν τους κανόνες από τους οποίους διέπεται 
η Συμμαχία, τόσο σε επίπεδο πολιτικό, όσο και στρατιωτικό και εν μέρει οικονομικό, ωσότου 
διαμορφωθεί ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο λειτουργίας και συνεργασίας. 
 
Ωστόσο, η βελτιστοποίηση των κανόνων προσέγγισης που διέπουν τη Συμμαχία, πρακτικά, δεν 
δικαιολογούν όλες τις στρατιωτικές κινήσεις και τις πολιτικές επιχειρήσεις που έχουν γίνει ως 
τώρα, με στόχους συγκεκριμένες γεωπολιτικές τοποθεσίες και που δεν επέφεραν πάντα το 
επιθυμητό αποτέλεσμα για την Συμμαχία, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικό-οικονομικά.23 Έτσι, 
επαφίεται στην προσωπική αξιολόγηση του καθενός να εκφέρει άποψη σχετικά με τα θέματα αυτά, 
τα οποία είναι νομικής και ηθικής πολιτικής φύσεως. 
 
Επιστρέφοντας έτσι, στην αξιοποίηση της πρώτης Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με την οποία και με 
βάση τον Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε, κατέστη η Συμμαχία νόμιμη, θα πρέπει να διερευνηθεί 
κανονιστικά και αναλυτικά, κατά πόσον οι ως τώρα ανανεωμένες και νέες αποφάσεις που 
ελήφθησαν σε επίπεδο κρατών-μελών στις επιμέρους συνόδους κορυφής μπορούν να 
                                                 
21 Πλάνο συνεργασίας ενάντιας της πολιτικής της τρομοκρατίας Πράγα 22 Νοεμβρίου 2002: 

http://www.nato.int/docu/basictxt/b021122e.htm  
22 Παρόλη την αναφορά μου στην έννοια «συλλογική επίθεση», το ΝΑΤΟ αναφορικά και με την σύνοδο της 
Κωνσταντινούπολης, διατηρεί τον ρόλο της συλλογικής ασφάλειας που είναι και ο κύριος σκοπός. Η αναφορά της 
Συνόδου όμως, γνωστοποιεί πως τα θέματα ασφάλειας έχουν αλλάξει. Έτσι, προκειμένου να μην αναφερθούμε 
επανειλημμένως στην συλλογική ανάγκη για προστασία των κρατών από την τρομοκρατία ή τα μέσα μαζικής 
καταστροφής, επιλέχτηκε η αναφορά στην νέα πολιτική που ονομάσαμε συλλογική επίθεση, περιέχοντας έτσι και 
όλα τα νέα θέματα ασφάλειας τα οποία και εξετάζει η Συμμαχία. 

23 Σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε σε δυο επιχειρήσεις. Η μία αφορά την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην υπόθεση του 
Κοσσόβου και η άλλη στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην «μεταπολεμική» (όπως ανέφερε ο πρόεδρος George W 
Bush junior των Ηνωμένων Πολιτειών, κατάσταση στο Ιράκ, καθώς και «εσωτερικές» αυτόνομες πρωτοβουλίες 
αντίθεσης που ανέλαβαν ορισμένα κράτη στο ΝΑΤΟ με τις οποίες εναντιώθηκαν στον πόλεμο αυτό. 

http://www.nato.int/docu/basictxt/b021122e.htm


δημιουργήσουν ένα ΝΑΤΟ 1) βιώσιμο 2) διοικητικά οργανωμένο για γρηγορότερη και καλύτερη 
επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών 3) στρατιωτικά ευκίνητο σε περιπτώσεις εμπλοκής σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις 4) συγκροτημένο και με αποφάσεις ομόφωνες σε επίπεδο πολιτικό 
κρατών μελών (σήμερα 26), διατηρώντας ταυτόχρονα την δημοκρατική του ταυτότητα 5) ικανό 
να διατηρήσει την βούληση του για κοινωνική, οικονομική και πρωτίστως στρατιωτική συνοχή και 
συνεργασία μεταξύ των μελών 6) να εξασφαλίζει τον ρόλο του πολιτικού και του γεωπολιτικού 
στρατιωτικού ισοζυγίου 7) να διευρύνει τον ρόλο του, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο, ασταθές και 
ανασφαλές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, με προοπτική, την ευημερία και τη συνεργασία με νέα 
κράτη, που ο κοινός νους της δεκαετίας του ‘50 ποτέ δεν θα φανταζόταν.  
 
Οποιαδήποτε και αν είναι η απάντηση, το μόνο σίγουρο είναι πως το ΝΑΤΟ είναι και πρέπει να 
παραμείνει εντελώς και ανελλιπώς εξελισσόμενο, πρακτικά, σε επίπεδο στρατιωτικό-πολιτικό, 
διατηρώντας τον ρόλο του, αλλά και ανανεώνοντας το στρατηγικό του πλάνο.  
 
 

ΙΙΙ Συγκριτική Πολιτική του ΝΑΤΟ Πριν και Μετά την Σοβιετική Ηγεμονία. 

 
Η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία αποτελεί σήμερα ένα διακρατικό σύστημα που είναι «η κρατική 
κυριαρχία ως θεσμός, η πολιτική κυριαρχία ως ευόδωση της ιστορικής αξίωσης εθνικής 
ανεξαρτησίας και εθνικά κρατικά συστήματα», σε ένα διεθνές διασυλλογικό σύστημα τρόπου 
ζωής24. 
 
Αποτελεί όμως επίσης και έναν μοχλό παραγωγής και προαγωγής ισχυρών συμφερόντων, κυρίως 
των ισχυρών κρατών. Συμφέροντα, τα οποία αλλάζουν καθώς αλλάζουν οι προοπτικές πολιτικής ή 
οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, οι διεθνείς Οργανισμοί καθώς και οι θεσμικές αρχές που τους 
διέπουν, αποτελούν «εξαρτημένες μεταβλητές, δηλαδή εξαρτώνται από συμφέροντα και από την 
πολιτική βούληση των κρατών και ιδιαιτέρα των ισχυρών»25. 
 
Το ΝΑΤΟ, δημιουργήθηκε θεωρητικά και ως «διαμεσολαβητής για ειρηνικό συμβιβασμό 
διαφόρων εθνικών συμφερόντων»26. Όμως αποτελεί «πολιτικό υποκείμενο του διεθνούς 
συστήματος»27. Έτσι η Συμμαχία είναι, μια μηχανή πολέμου, η οποία αποτελεί πολιτικό μέσο 
διαπραγμάτευσης. 
 
Η πολιτική του δημιουργία και αργότερα η στρατηγική του πολιτική, είναι αποτέλεσμα του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου, ενός πολέμου που διεξήχθη σε τρεις Ηπείρους με εκατομμύρια νεκρούς28 
                                                 
24 Ήφαιστος Π., (2002), Ο Πόλεμος και τα αίτιά του, Αθήνα  εκδόσεις Ποιότητα, σελ. 61 
25Ο.Π σελ. 71.  
26Ο.Π 15. σελ. 78 
27 Κονδύλης Π., (1999) γ’ έκδοση, θεωρία του Πολέμου, Αθήνα, εκδόσεις Θεμέλιο σελ. 365 
28 Brzezinski Ζ (1997), Η Μεγάλη Σκακιέρα, Αθήνα, (1998) για την Ελληνική Γλώσσα, Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη. 
σελ. 24. 



και κόστισε στις παραδοσιακές Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική 
τους ισχύ.  
 
Με το πέρας του πολέμου, σφραγίστηκε η διπολική νίκη και αργότερα η διπολική ηγεμονία της 
τότε Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μια νίκη, η οποία ωστόσο 
σφράγισε, για τα επόμενα πενήντα χρόνια μέχρι το 1989, τον 20ο αιώνα, στην κυριότερη πολιτική, 
στρατιωτική, οικονομική και τεχνολογική διαμάχη μεταξύ των δύο αυτών κυριοτέρων κρατών, με 
κύριο πεδίο διαμάχης την Ηπειρωτική Ευρώπη. 
 
Το ΝΑΤΟ που αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί την διασυλλογική στρατιωτική μηχανή 
των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεπώς των υπολοίπων Δυτικών Συμμάχων, ήταν αποτέλεσμα της 
«μονοπολικής» δημιουργίας, μιας Συμμαχίας κρατών, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και 
της Δημοκρατίας. Ο ρόλος της ήταν εξαρχής ξεκάθαρος: Η προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες, με στρατιωτικά μέσα.  
 
Η επικρατέστερη ιδεολογία που πιθανολογείται πως υπήρχε κατά την περίοδο δημιουργίας του 
ΝΑΤΟ, ήταν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με «σύστημα αναδιανεμητικής δικαιοσύνης που θα 
ανακατένεμε τον παγκόσμιο πλούτο»29, ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική, κοινωνική και 
αναπτυξιακή ανισότητα. Το ΝΑΤΟ θα αποτελούσε το στρατιωτικό σκέλος του «νέου μοντέλου 
διακυβέρνησης». Η πραγματική και κυριαρχούσα όμως ιδεολογία που θεωρείται πως επικρατεί 
ακόμα και σήμερα, αναφέρει πως διεθνή φαινόμενα όπως Παγκόσμιοι Πόλεμοι ή και ακόμα 
φαινόμενα τρομοκρατίας, μπορούν και ενισχύουν το συναίσθημα ανασφάλειας διεθνώς και μας 
ωθούν στην ανάγκη ενίσχυσης των διακρατικών και συλλογικών Συμμαχιών με τη μορφή 
στρατιωτικής, οικονομικής ή πολιτικής Συμμαχίας. Έτσι η δημιουργία του ΝΑΤΟ, κατέστη 
μοχλός προώθησης στρατιωτικών αλλά και οικονομικών συμφερόντων των Δυτικών δυνάμεων και 
κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, στην γεωπολιτική σκακιέρα της Ηπειρώτικής Ευρώπης30. 
 
Η πολιτική του ΝΑΤΟ, όπως προαναφέραμε, κατά την δημιουργία του ήταν ξεκάθαρη. Η 
Συμμαχία αποτελούσε το στρατιωτικό σκέλος προστασίας των θεσμών της δημοκρατίας, από την 
τότε Σοβιετική Ένωση. Όπως αναφέρεται σε πολλές εκδόσεις της Συμμαχίας, ήταν ποικίλες οι 
πολιτικές εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην εξέλιξη της Συμμαχίας. Αφορούσαν κυρίως ζητήματα 
εθνικής κυριαρχίας των κρατών της Νορβηγίας, Ελλάδας, Τουρκίας, της δικτατορίας στην 
Τσεχοσλοβακία, και τη παράνομη κυριαρχία των Σοβιετικών στο Βερολίνο που άρχισε το 194831. 
Με την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 1948, οι τότε 5 χώρες (το Βέλγιο, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία), αποφάσισαν τη δημιουργία ενός συστήματος 
κοινής αμυντικής πολιτικής, ώστε να ενισχύσουν την μεταξύ τους συμμαχία και να διατηρήσουν 
ένα στρατιωτικό και πολιτικό ισοζύγιο καθώς και να αποτρέψουν πιθανά σενάρια που θα 
προσέδιδαν ένα συναίσθημα ανασφάλειας της εθνικής τους κυριαρχίας.  
                                                 
29Ο.Π 15, σελ. 180.  
30 Brzezinski Ζ (1997), Η Μεγάλη Σκακιέρα, Αθήνα, (1998) για την Ελληνική Γλώσσα, Εκδοτικός οίκος Λιβάνη. 
31 North Atlantic Treaty Organization, NATO Handbook 50th Anniversary 1949-1999, office of Information and 

Press. σελ. 26. 



 
Το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής που ήταν η Συνθήκη των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 1948, 
έμελλε να είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία Συμμαχίας Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου, 
καθώς επίσης και συνακόλουθα η Συνθήκη της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης32. 
 
Οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ακολούθησαν, και σύντομα η 
δημιουργία της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας πήρε σάρκα και οστά. Με την Συνθήκη των 
Βρυξελλών όμως, συντάχτηκαν επίσης και η Ισλανδία, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Πορτογαλία. 
Έτσι οι τελικές διαπραγματεύσεις όλων αυτών των κρατών επέφεραν ως αποτέλεσμα τη Συνθήκης 
της Ουάσιγκτον του 1949, βασισμένη σε κοινά αποδεκτό όρο τη συλλογική ασφάλεια των τότε 12 
κρατών μελών της νέο-ιδρυθείσας Συμμαχίας. Το 1951 προσχώρησαν η Ελλάδα και η Τουρκία, η 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας33 το 1955 και η Ισπανία το 1982. 
 
Έκτοτε, η Συμμαχία παρέχει όχι μόνο αίσθημα ασφάλειας, λόγω συλλογικής και κοινής 
αμυντικής πολιτικής στον Ευρώ-Ατλαντικό χώρο, αλλά και ένα συναίσθημα υποχρέωσης, καθώς η 
κάθε χώρα αναλαμβάνει ρόλο συλλογικής διοίκησης, κοινής στρατιωτικής πληροφόρησης και 
κυρίως συλλογικού στρατηγικού πλάνου. Όλα τα παραπάνω, συνεπάγονται μια πολιτική, 
οικονομικής και στρατιωτικής αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων κρατών-μελών. 
 
Ωστόσο, με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, ξεκίνησε η σημαντικότερη στην 
ιστορία της Συμμαχίας, μετεξέλιξη. Στο Στρατηγικό Πλάνο που υιοθετήθηκε στην Σύνοδο 
Κορυφής της Ρώμης το 199134, και μετά από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Λονδίνου 
τον Ιούλιο του 199035, αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα διευρυμένο διάλογο συνεργασίας για 
την περαιτέρω διατήρηση της συλλογικής Συμμαχίας. Δημιουργήθηκαν οι δυνατότητες για 
καινούργιες και μελλοντικές συμμαχίες με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνο, 
αφήνοντας περιθώρια μελλοντικής συνεργασίας με χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Έτσι, το 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης, και κυριαρχίας του ΝΑΤΟ, αποτέλεσε την νέα στρατηγική πολιτική 
της δεκαετίας του 90.  
 
Η δεκαετία αυτή σήμανε όχι μόνο το τέλος του Ψυχρού πολέμου αλλά επίσης και την απαρχή 
νέων τεχνολογικών καινοτομιών που μας απλούστευσαν την ζωή, με τον περιορισμό των 
γιγαντιαίων εξοπλιστικών πυρηνικών και αντιβαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων και 
συστημάτων, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και την 
                                                 
32 Η Συνθήκη των Βρυξελλών του Μαρτίου του 1948 αναθεωρήθηκε ξανά το 1984 και αποτέλεσε τα βήματα 
δημιουργίας της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης (WEU), καθώς επίσης και τα πρώτα βήματα δημιουργίας της 
Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.  

33 Το 1990 η επανένωση της Γερμανίας, συνέβαλε προς την σταθεροποίηση της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ολόκληρη 
πλέον η Γερμανία αποτελεί από το 1990 μέλος του ΝΑΤΟ, με το ίδιο νομικό πλαίσιο της Πρώην Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

34 Βλέπε annex D. 
35 North Atlantic Treaty Organization,, (2001),NATO, Handbook, Published by the public and press office of 
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ουσιαστική μετάλλαξη του ΝΑΤΟ σε μια Συμμαχία αποτροπής κρίσεων και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, για την διατήρηση της ειρήνης καθώς και του γεωπολιτικού ισοζυγίου δύναμης. 
 
Η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο του 199436, υιοθέτησε από την πρωτότυπη και 
καινοτόμα ιδέα για περαιτέρω συνεργασία με μη κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι το μοντέλο της 
Σύμπραξης για την Ειρήνη (Partnership for Peace ή PfP) έγινε πραγματικότητα. Προσκλήσεις 
έγιναν σε νέα κράτη και όλα τα κράτη-μέλη που ήδη συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Βόρειου-
Ατλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας (North Atlantic Cooperation Council ή NACC), που 
υιοθετήθηκε κατά την Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης το 1991, δέχτηκαν τα κράτη αυτά να 
γνωρίσουν, να συνεργαστούν, να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν, σταδιακά, με την 
υπόλοιπη Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία.  
 
Ακολούθως, η σύνοδος κορυφής της Μαδρίτης τον Ιούλιο του 1997, κινήθηκε σε 8 άξονες: 1) 
στον καθορισμό των θεμάτων για την μελλοντική δημιουργία νέας στρατηγικής πολιτικής 2) στην 
επέκταση του ΝΑΤΟ με την πρόσκληση για διαπραγματεύσεις σε τρία νέα κράτη μέλη την 
Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολιτική της «ανοιχτής 
πόρτας» σε μελλοντικές συνεργασίες. στην περαιτέρω ενίσχυση του PfP 4) στη νέα φόρμουλα 
σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας 5) στην επισημοποίηση των σχέσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και της 
Ουκρανίας 6) στην ανάπτυξη περαιτέρω διαλόγου με τις Μεσογειακές χώρες 7)Στις εξελίξεις στην 
Ευρωπαϊκή ταυτότητα για ασφάλεια και άμυνα, 8) στην ως τότε μεταμόρφωση της ιεραρχίας 
διοίκησης της Συμμαχίας. 
 
Η σύνοδος κορυφής της Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 1999 έφερε ένα νέο «αέρα» για την 
Συμμαχία, καθώς 1) μέσω του Προγράμματος Membership Action Plan ή αλλιώς MAP ενίσχυσε 
το πρόγραμμα σύμπραξης για την ειρήνη (PfP), 2) καθιέρωσε το στρατηγικό πλάνο του 1999, με 
το οποίο η Συμμαχία πλέον ανέπτυξε τις επιχειρήσεις και εκτός των γεωπολιτικών της ορίων37.  
 
Ωστόσο, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, στους δίδυμους πύργους στην Νέα Υόρκη, στο Αμερικανικό 
Πεντάγωνο και στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια το 2001, ανέτρεψαν τα δεδομένα. Από τις 12 
Σεπτεμβρίου του 2001, η Συμμαχία εμπλέκεται ενεργά στο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, 
υιοθετώντας «την πολιτική κατά της τρομοκρατίας» ως πλέον κύριο θέμα της πολιτικό-
στρατιωτικής της ατζέντας. Σύμφωνα και με το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, τα κράτη 
μέλη της Συμμαχίας, ομόφωνα κήρυξαν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και την παροχή 
προστασίας σε κράτη μέλη της, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων.  
 
Το Νοέμβριο του 2002, στη σύνοδο κορυφής της Πράγας, δύο βασικές θέσεις προέκυψαν: 1) η 
ανάγκη πλήρους αναδιάρθρωσης της Συμμαχίας, τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και 
στρατιωτικό 2) η ανάγκη κοινής απόφασης στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Με τις θέσεις 
αυτές αποδεικνύεται ότι το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε «απαιτητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που 
                                                 
36 Βλέπε annex F. 
37 Σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε στην υπόθεση του Κοσσόβου και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο πόλεμο της 
Γιουγκοσλαβίας.  



έχουν ζωτική σημασία και στρατηγική σπουδαιότητα»38. Τέλος, η Συμμαχία προσκάλεσε μετά 
από ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών, εφτά νέα μέλη με την οποία εξασφαλίζει τα 
μελλοντικά σχέδια της για μια νέα παγκoσμιοποιημένη πολιτική κυριαρχία ενιαίας διασυλλογικής 
Συμμαχίας. 
 
Τον Ιούνιο του 2004 στην σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης, το ΝΑΤΟ, επικυρώνει την 
εμπλοκή του σε μια υφιστάμενη και δύο νέες και καίριες γεωπολιτικές και σπουδαίας στρατηγικής 
σημασίας, περιοχές, ( Κόσοβο, Αφγανιστάν, Ιράκ). Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα φέρνουν το 
ΝΑΤΟ «απέναντι σε μια τελείως καινούργια ομάδα γεμάτη από κινδύνους και απειλές». Οι προκλήσεις 
αυτές αποτελούν το νέο στρατιωτικό άξονα προώθησης των δυτικών συμφερόντων, «του νέου 
μοντέλου διακυβέρνησης και το στρατιωτικό μοντέλο, παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, προς τις 
αναγνωρισμένες ως δημοκρατικές χώρες, κράτη-μέλη της Συμμαχίας καθώς και συνεργαζόμενα».  
 

Το έτος 2005, για το ΝΑΤΟ, αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους και αυτό για 
ποικίλους λόγους: 1) δημοσιεύτηκαν μετά και την σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης, τα 
αποτελέσματα σχετικά με την συνεχόμενη αναδιάρθρωση του, την συνεχιζόμενη παροχή των 
υπηρεσιών του, στην προσπάθεια ασφάλειας και εκδημοκρατισμού στο Αφγανιστάν, την παροχή 
υπηρεσιών στην περαιτέρω ασφάλεια στο Ιράκ, και τον συνεχόμενο διάλογο διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ κρατών όπως οι χώρες του Μεσογειακού διαλόγου, της Μέσης Ανατολής, και των 
ιδιαιτέρων σχέσεων σε διμερές επίπεδο με την Ουκρανία και την Ρωσία. 2) Η νέα αποστολή του 
ΝΑΤΟ στην Μέση Ανατολή είναι πλέον γεγονός, με την ενεργοποίηση νέου διοικητηρίου και 
κέντρου εκπαίδευσης στην Βαγδάτη στο Ιράκ στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 2005. 
Εξασφαλίζεται έτσι, το γεωπολιτικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, είτε μέσω στρατηγείου, είτε 
διοικητηρίου, για την προώθηση του λεγόμενου νέου μοντέλου διακυβέρνησης 3) η συνεχόμενη 
προώθηση του προγράμματος ασφάλειας και ειρήνης μέσω της τεχνολογίας. Σε αρνητικό για το 
ΝΑΤΟ επίπεδα, το έτος 2005 αμφισβητήθηκε ανοιχτά ηγέτες της Συμμαχίας, όπως ο πρώην 
Καγκελάριος της Γερμανίας, που όπως καταγράφηκε στα πρακτικά της ετήσιας συνόδου για την 
Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο τον Φεβρουάριο του 2005, είπε ότι το ΝΑΤΟ 
«δεν είναι πλέον ο κύριος τόπος όπου οι διαντλαντικοί συνέταιροι συζητούν και συντονίζουν τις 
στρατηγικές» και όπως αναφέρει ο Henning Riecke «δήλωσε το προφανές»39. 

Τέλος το 2006, για το ΝΑΤΟ έτος ιστορικό για την Συμμαχία, μια ακόμα σύνοδος κορυφής, η 
σύνοδος της Ρίγας40, συνέβαλε 1) στην περαιτέρω ενημέρωση αρχηγών για τις εξελίξεις στις νέες 
γεωπολιτικές περιοχές εκτός των παραδοσιακών ορίων συμβολής του ΝΑΤΟ, 2) στην 
επισημοποίηση της νέας νατοϊκής δύναμης αντίδρασης με την δυνατότητα να λειτουργεί 

                                                 
38 Αναφορά από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Jaap De Hoop Scheffer στο τεύχος Άνοιξη 2005 με τίτλο: 
Εξετάζοντας τον Μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ. 
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/greek/main.htm   

39 Άρθρο του Henning Riecke στο τεύχος Άνοιξη 2005 με τίτλο: η ανάγκη για αλλαγή. 
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/greek/art2.html  

40 Βλέπε: Reflections on the Riga Summit, Secretary General of NATO Jaap De Hoop Scheffer 
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/english/art1.html  

http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/greek/main.htm
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/greek/art2.html
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/english/art1.html


συμβατικά, διαλειτουργικά και σε περιοχές μακριά από τα κέντρα βάσης για 30 μέρες με συνολικό 
αριθμό στρατιωτών 25.000 με 30.000 πολυεθνικό στρατό, 3) η πεποίθηση νίκης του αγώνα κατά 
της τρομοκρατίας στην γεωγραφικές περιοχές όπου το ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί, 4) η ανάγκη για 
μελλοντικό σχεδιασμό μιας διευρυμένης οικονομικής δυνατότητας και τέλος 5) Η πιθανότητα 
μιας μελλοντικής νέας επεκτατικής και στρατηγικής πολιτικής του ΝΑΤΟ. 
 
Ως εκ τούτου, αφού δοθούν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για την εξέλιξη της πολιτικής και 
στρατηγικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η εξελικτική πορεία της 
Συμμαχίας πέρασε πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις καθώς επίσης και αλλαγές εθνικών 
συμφερόντων πολλών κρατών και κυρίως των Δυναμικών κρατών41. Η Συμμαχία αποτελεί σίγουρα 
κύριο μοχλό Ευρώ-ατλαντικού ισοζυγίου. Αποτελεί επίσης το μοντέλο παροχής υπηρεσιών για 
την διάδοση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών που διέπουν τον Οργανισμό. Όμως 
με την πάροδο του χρόνου η Συμμαχία αποτελεί και ένα φόρουμ προώθησης εθνικών και 
προσωπικών συμφερόντων. Η απόφαση για την Συμμαχία να αναδιαρθρωθεί για να αντιμετωπίσει 
τις ανασφάλειες του 21ου αιώνα είναι γεγονός. Όμως η Συμμαχία δεν έχει πλέον σαφή ρόλο. 
Μέχρι την πτώση του Σοβιετικού Μπλοκ, η σημασία και η ανάγκη προστασίας από το ΝΑΤΟ 
δεν ήταν αμφισβητούμενη από κανένα ηγέτη του Βόρειου-Ατλαντικού Συμφώνου. Με την λήξη 
όμως της Σοβιετικής περιόδου, το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε, αναμορφώθηκε και αναμορφώνεται. Έχει 
διαμορφώσει τον γεωπολιτικό του χάρτη ως το 2015, και έχει ως σαφή στόχο την λύση του 
προβλήματος της τρομοκρατίας και των όπλων μαζικής καταστροφής. Όλα τα προαναφερθέντα 
όμως δεν αποτελούν κριτήρια δράσης, καθώς η ανάγκη για αναμόρφωση και επέκταση σε νέες 
γεωπολιτικές τοποθεσίες έρχεται χωρίς συλλογικό κριτήριο συμφερόντων και κυρίως χωρίς 
κίνητρο. Η εντολή ασφάλειας και επιχειρήσεων εκτός γεωγραφικών ορίων της Συμμαχίας κατά 
της τρομοκρατίας διατηρείται μόνο βραχυπρόθεσμα, καθώς η μελλοντική στρατηγική πολιτική το 
ΝΑΤΟ δεν έχει ακόμα καθοριστεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Η έννοια των Δυναμικών κρατών θα αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 



ΙV.Η Μεγαλύτερη Συλλογική Συμμαχία του 20ου και Ίσως του 21ου Αιώνα. 

 
«…Το ΝΑΤΟ αποτελεί την μακροβιότερη συμμαχία ασφάλειας στην ιστορία….»42.  

 
Το γεγονός αυτό προσδίδει στην Συμμαχία έναν ιδιαίτερο ρόλο όχι μόνο πολιτικό, στρατιωτικό ή 
οικονομικό αλλά πλέον και ιστορικό. Ως στρατιωτική συμμαχία, το ΝΑΤΟ κατέχει τον πιο 
καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο, ως μια πραγματικά μακροπρόθεσμη 
συμμαχία, σε διατλαντικό, πολυμερές υπερεθνικό πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο.  
 
Η συμμαχική αυτή ιδιότητα του ΝΑΤΟ όμως, το καθιστά υπεύθυνο για οποιασδήποτε φύσεως 
στρατιωτική πολιτική καθώς και υπεύθυνο για οποιαδήποτε πολιτική πράξη. Με την σύνοδο 
κορυφής του Λονδίνου, αναφορικά με την υιοθέτηση της Νέας Στρατηγικής Πολιτικής του 
ΝΑΤΟ το 199043 και όπως προαναφέραμε προηγουμένως, η Συμμαχία έχει πλέον καθιερωθεί, ως 
ένα υπερεθνικό πλαίσιο διαλόγου μεταξύ κρατών για θέματα στρατιωτικής, αλλά επίσης και 
πολιτικής φύσεως.  
 
Η εννοιολογική σημασία των Συμμαχιών, σε διμερές, και σημειωτέον, όχι σε πολυμερές, όπως 
υφίσταται σήμερα, επίπεδο, υπάρχει από την εδραίωση ακόμη των Πόλεων-Κρατών. Στην ιστορία 
υπήρχε πάντα μια δύναμη όπως π.χ. το βασίλειο του Φιλίππου και αργότερα στην Αυτοκρατορία 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και πάντα οι Σύμμαχοι ηθελημένα ή μη, υποτάσσονταν στην 
μεγαλοπρέπεια της, καθώς και στον ηγέτη της. Σημειολογικά και μόνο, ο James Fuller αναφέρει 
στο βιβλίο του «Η Ιδιοφυής Στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου», πως κατά την περίοδο του 
Φιλίππου και αργότερα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγκροτήθηκε «το κορυφαίο επίτευγμα της 
πολιτικής δεξιοτεχνίας του Φιλίππου» και αργότερα του Αλεξάνδρου, καθώς δημιουργήθηκε «μια 
διηνεκής επιθετική και αμυντική Συμμαχία μεταξύ των Ελληνικών πολιτειών και της 
Μακεδονίας…Θα συγκροτούσαν μια Ελληνική Συμμαχία που θα αντιπροσωπευόταν από ένα 
Συνέδριο (Ομοσπονδιακό Συμβούλιο), στο οποίο η κάθε πολιτεία θα έστελνε αντιπροσώπους 
ανάλογα με την στρατιωτική της δύναμη»44. Επιπροσθέτως, «κάθε μέλος της Συμμαχίας θα 
προστατευόταν από τις συνασπισμένες δυνάμεις της Συμμαχίας»45.  
 
Άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν άφθονα, καθώς η ιστορία της Αθηναϊκής Συμμαχίας-
Ηγεμονίας, την περίοδο ηγεμονίας του Αλκιβιάδη του Στρατηγού46, της Ρωμαϊκής 

                                                 
42 Cyr A., (1987), US foreign Policy and European Security, Chicago Published by Macmillan Press and the Chicago 

Council on Foreign Relations, pp10. 
43London Agreement the Alliance New Strategic Concept, http://www.nato.int/docu/comm/49-

95/c911107a.htm  
44 Fuller J.F.C, (2004) ελληνική μετάφραση, Η Ιδιοφυής Στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ποιότητα & Wordsworth Editions, pp63. 

45 Ο.Π. 
46 De Romilly J. (1996) της Γαλλικής Ακαδημίας, Ελληνική έκδοση, Αλκιβιάδης ή οι κίνδυνοι της φιλοδοξίας, 3η έκδοση, 
Αθήνα, Εκδόσεις Αστύ. 
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Αυτοκρατορίας47, ή της μοντέρνας Ευρωπαϊκής Ιστορίας48 των μεγάλων ιδιαιτέρως δυνάμεων, 
που αποδεικνύουν ακριβώς τα ίδια. Η ιδιαιτερότητα βεβαίως που υπήρχε συγκριτικά με την 
σημερινή στρατιωτική συμμαχία, ήταν ότι τότε, φαινομενικά τουλάχιστον, ένα κυρίαρχο 
στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτισμικά κράτος και επομένως ο εκάστοτε Βασιλέας ή αρχηγοί ή 
Αυτοκράτορας, πάντα υπερτερούσε έναντι των υπολοίπων μελών της Συμμαχίας. 
 
Εύλογα λοιπόν μπορεί κανείς να υποθέσει πως μια τέτοια ιδεολογία οδήγησε στη δημιουργία του 
Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου. Μια συλλογική ασφάλεια που θα έφερνε το τέλος των ενδο-
ευρωπαϊκών και πιθανώς Παγκοσμίων Πολέμων και θα έφερνε την ευημερία και την ανάπτυξη 
κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και πιθανώς αργότερα και στον κόσμο. 
 
Είναι βεβαίως γνωστό, πως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον ως 
προς την πρόταση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως προαναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, 
για αναπροσαρμογή και δημιουργία μιας νέας Συμμαχίας με στόχο την σταθεροποίηση και 
προστασία της Δυτικής και Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ήταν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως, 
που επιδίωξαν και κατάφεραν να ελέγξουν τον στρατιωτικό μηχανισμό που αποκαλούμε σήμερα 
Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο. Έτσι, πέραν της ιδιαίτερης σημασίας της Συμμαχίας, εκδηλώνεται 
επίσης και ο Ευρώ-Ατλαντικός έλεγχος που κατάφερε να επιβάλλει η Αμερική, ως μια ανεπίσημη 
Αυτοκρατορία, ως Pax Americana. 
 
Συνοπτικά, το βέβαιο είναι πως η ιστορία Συμμαχιών επαναλαμβάνεται. Αφορά τα Κράτη-Μέλη 
αντί για τις Πόλεις-Κράτη, αφορά την επιβεβλημένη Συμμαχία Κρατών-Εθνών με το ηγετικό 
κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών και πλαισιώνεται από την ανάγκη για συλλογική συνεργασία. Με 
αυτά τα δεδομένα, η περισσότερο από 50 χρόνια παραδοσιακή πλέον Συμμαχία, κοιτάζει προς το 
μέλλον, με την προοπτική επέκτασης των ορίων της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγούνται των 
συμφερόντων εθνικών και υπερεθνικών δικών της αλλά και πιθανώς των υπολοίπων κρατών-μελών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
47 Grimal P. (2004) Ελληνική έκδοση, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 27 π.Χ.-476 μ. Χ. , Εκδόσεις Θύραθεν.  
48 Hobsbawm E., (1994), The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991, London, Εκδόσεις 
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V. Η Συμμαχία και η Εξάρτησή της από την Ρωσική Ομοσπονδία. 

 
Η διατήρηση Συμμαχίας Κρατών-Δυνάμεων, προϋποθέτει να υπάρχει 1) κοινή απειλή 2) κοινός 
σκοπός σε θέματα ασφάλειας3) κοινά συμφέροντα, γεωπολιτικά και οικονομικά 4) προϋπόθεση 
σταθερότητας των περιοχών, στην οποία εκτείνεται η Συμμαχία. Για όλους τους παραπάνω 
λόγους, θεωρείται ακολούθως, πως η διατήρηση της σημερινής Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας 
εξαρτάται από έναν σημαντικό παράγοντα. 
 
Ο παράγοντας αυτός αφορά την Ρωσική Ομοσπονδία και την προκάτοχο της, την Πρώην 
Σοβιετική Ένωση. Ένας παράγοντας, που κατά τρόπο αξιοπερίεργο υπάρχει ακόμα και αν και 
αποτελεί πλέον ένα μεταβλητό παράγοντα καθότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι 
εμφανέστατη ως προς τις λεγόμενες ιδιαίτερες σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
σήμερα. 
 
Η εξάρτηση της Συμμαχίας από τον παράγοντα Ρωσία δεν είναι βεβαίως τυχαία. H δημιουργία 
του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου, πιστεύεται πως οφείλεται στα πολιτικά γεγονότα της περιόδου 
1948-50. Ήταν ο φόβος για την εξάπλωση του Κομμουνισμού που ώθησε τα κράτη της Δύσης 
στην δημιουργία αυτής της Συμμαχίας. Έτσι, ευθέως δηλωνόταν η εξάρτηση της Συμμαχίας ως 
Οργάνωσης, από την τότε επεκτατική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Ασφαλώς, ποικίλουν οι 
αναφορές που αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Cyr: «Το 
ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε στη δύσκολη περίοδο μετέπειτα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σαν 
μηχανισμός παρεμπόδισης εξάπλωσης της Σοβιετικής Ένωσης»49

 
Για τα σημερινά δεδομένα, η ύπαρξη της Συμμαχίας σε αυτήν τουλάχιστον την μορφή της, 
αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς η Σοβιετική Ένωση δεν υφίσταται πλέον. Το ΝΑΤΟ με 
την σημερινή του μορφή τείνει να γίνει ένας μεγάλος τεχνοκρατικός μηχανισμός, ένας 
στρατιωτικό-πολιτικός οργανισμός, χωρίς το κίνητρο του παράγοντα Σοβιετική Ένωση και 
κυρίως χωρίς ουσιώδη πολιτική μακροχρόνιου πολιτικού και στρατιωτικού πλαισίου. Εντούτοις, 
διατηρεί ακόμα τις ιδιαίτερες σχέσεις του με την Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς μπορούμε να πούμε 
με σιγουριά ότι οι σχέσεις αυτές είναι αλληλεξαρτώμενες! Αλληλεξαρτώμενες, αναφορικά με τα 
θέματα στρατιωτικής ισορροπίας και ισοζυγίου δύναμης που υπήρχαν κατά την περίοδο του 
Ψυχρού Πολέμου, που εν μέρει θεωρείται πως υφίστανται ακόμα. Ίσως όχι βέβαια στο επίπεδο 
αντιδικίας της περιόδου του 1970, όπου με την περίφημη έκθεση Harmel50 το 1969, προτάθηκε η 
στρατηγική πολιτική της Détente ενάντια στην επεκτατική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά 
σε επίπεδο συνεργάσιμου ανταγωνισμού, όπου η Ρωσία να κατέχει ακόμα τον ρόλο μιας τουλάχιστον 
μεγάλης και υπολογίσιμης περιφερειακής Δύναμης. 
 

                                                 
49 Ο.Π. 34, pp11.  
50 Harmel Report. The future tasks of the Alliance NAC (North Atlantic Council)level 13-14 December 1969 
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Για τα δεδομένα της Συμμαχίας σήμερα, η πολιτική που ακολουθείται έχει εμφανή τα στοιχεία 
εξάρτησης. Η ιδιαίτερη συνεργασία της Συμμαχίας σήμερα με την Ρωσία σε θέματα τεχνολογίας 
καθώς και τρομοκρατίας και όχι μόνο, πιστοποιεί την σημαντικότητα της Ρωσίας. Η Ρωσία, 
αποτελεί βασικό παράγοντα ύπαρξης του ΝΑΤΟ, ακόμα και σήμερα, καθώς αποτελεί και έναν 
από τους πιο πλέον κοντινούς συμμάχους των Η.Π.Α και συνεπώς της Συμμαχίας, ιδίως στους 
δύο τομείς συνεργασίας που προαναφέραμε.  
 
Γνωρίζοντας ωστόσο πως «πρέπει η ύπαρξη του ΝΑΤΟ να συνυπάρχει ως μοντέλο με ουσία, 
ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της Σοβιετικής επεκτατικής πολιτικής»51, έτσι και το μοντέλο 
κυριαρχίας της Συμμαχίας, ενάντια στην τότε Σοβιετική Ένωση, εκτιμάται, πως αποτέλεσε μόνο 
την αρχή ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Ένα σχέδιο που μπορεί μόνο να συνεπάγεται την επέκταση 
δραστηριοτήτων σε μέρη εκτός των γεωγραφικών συνόρων της Συμμαχίας, για τη δημιουργία 
παγκόσμιας ατζέντας για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης.  
 
Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε πως η σχέση του ΝΑΤΟ με την Ρωσία 
αποτελεί σχέση εξάρτησης κατά τον βαθμό και κίνητρο όμως που συμφέρει. Πριν από την πτώση 
του Σοβιετικού Μπλοκ ο σκοπός του ΝΑΤΟ ήταν «η πρόληψη ενός Γ΄ Παγκόσμιου Πολέμου» 
όπως είχε αναφέρει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Λόρδος Κάρρινγκτον.52 Σήμερα ο 
σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η αποτροπή φαινομένων ανασφάλειας και η διαμόρφωση ενός νέου 
πλαισίου διαλόγου και πιθανόν συνεργασίας με νέα κράτη μέλη.  
 
Ο ρόλος της Ρωσίας σε όλα αυτά είναι σημαντικός καθώς το επίπεδο συνεργασίας με την Βόρειο-
Ατλαντική Συμμαχία είναι καλό. Τα επίπεδα συνεργασίας τα οποία και θα αναλύσουμε 
εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα αποτελούν τον κύριο μοχλό εξάρτησης και των δύο. Η Ρωσία 
αποτελεί πλέον ένα ιστορικό, πρώην εχθρό, που με το πέρασμα χρόνου, μπορεί να αποτελέσει 
έναν «ιδιαίτερο συνεργάτη».  
 
 
 
 
 

                                                 
51 Smith M. A, (2000), NATO in the First Decade after the Cold War, London, Kluwer Academic Publishers, pp 13. 
Στο σημείο αυτό αναφέρει ο συγγραφέας πως έξι χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Συμμαχίας, κύριο 
ηγετικό στέλεχος κυβέρνησης της Δύσης ανέφερε τα παραπάνω.  

52 «Συνέντευξη με τον Λόρδο Κάρριγκτον» Περιοδικό «Πολιτικά Θέματα» στις 23 Φεβρουαρίου 1984. 



Α) Το Νέο Στρατηγικό και Γεωπολιτικό Περιβάλλον 

Κεφάλαιο 1: Θεωρίες και Έννοιες. 

1.1 Η Διεθνής Πολιτική Σκηνή και το ΝΑΤΟ. 

 
Η Μοντέρνα Ευρωπαϊκή Ιστορία και κατ’ επέκταση η παγκόσμια ιστορία, είναι διηρημένη σε 
σημαντικές περιόδους κατά τις οποίες συντελέστηκε ο δραστικός επαναπροσδιορισμός της 
γεωπολιτικής σκακιέρας, μετά από βασικές συνθήκες ειρήνης: την Συνθήκη της Βεστφαλίας το 
1648, της Βιέννης το 1815 και των Βερσαλλιών το 191953, καθώς επίσης και της Γάλτας το 1945. 
Οι Συνθήκες αυτές είναι τα αποτελέσματα μεγάλων πολέμων και επομένως αποτελούν βασικότατα 
ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της πολιτικής στον 21ο αιώνα.  
 
Η ειρήνη και η σταθερότητα, αποτέλεσαν κατά τις προαναφερθείσες περιόδους, ‘συμμετρικούς 
συγγενικούς όρους’, που ωστόσο δοκιμάστηκαν από μεγάλους πολέμους όπως ήταν οι πόλεμοι 
του Ναπολέοντα κατά τον 19ο αιώνα και του Χίτλερ τον 20ο. Και οι δύο αυτοί ηγεμόνες 
αναζήτησαν την αναπροσαρμογή του τότε παγκόσμιου ολιγαρχικού ισοζυγίου δύναμης. 
 
Στην σύγχρονη ιστορία του 20ου αιώνα, το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτέλεσε κύριο 
παράγοντα αλλαγής, της γεωπολιτικής σκακιέρας δυνάμεων. Η μετά-πολεμική κατάσταση που 
επικράτησε, είναι πλέον γνωστή ως η πιο ανασφαλής και ασταθής περίοδος μετά από δύο 
Παγκοσμίους Πολέμους. Το αποκορύφωμα αυτής της αστάθειας, ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος, που 
αποτέλεσμά του ήταν κυρίως η διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η διαίρεση αυτή για την Δύση 
προσέφερε ωστόσο νέα πλαίσια συνεργασιών με κράτη άλλοτε εχθρικά, με το κίνητρο συμμαχίας, 
εναντίον του Κομμουνιστικού Καθεστώτος και των ιδεολογιών του. 
 
Τα γεγονότα της δεκαετίας του 1980 που σηματοδοτήθηκαν με την πτώση του Σοβιετικού 
καθεστώτος, που ολοκληρώθηκε το 1995 με την παραγραφή του Σοβιετικού Συντάγματος, 
προσδιόρισαν τη νέα γεωπολιτική ανακατανομή δυνάμεων. Δυνάμεις ισοζυγίου δεν υπάρχουν 
πλέον. Η ολική κυριαρχία, που προσδιορίζεται σε επίπεδο οικονομικής, κοινωνικής, στρατιωτικής 
και πολιτικής δύναμης και ανάπτυξης, περιήλθε στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής. Με την βοήθεια βεβαίως πάντα των διαφορετικών ιστορικών συγκυριών, αλλά και 
δεδομένων των ποικίλων συμφερόντων, οι Η.Π.Α σήμερα για πολλούς, αποτελούν την νέα 
αυτοκρατορία. Ο χαρακτηρισμός αυτός, αν και δεν ισχύει πλέον, καθώς θυμίζει περιόδους 
αποικιοκρατίας, αποτελεί εν τέλει μια κοινή αποδοχή μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών και απλών πολιτών. Εν τούτοις, για τα πολιτικά δεδομένα, η απλή αναφορά στο 
κράτος των Η.Π.Α, αποτελεί για τυπικούς λόγους, ένα ισότιμο και ισοδύναμο κράτος με τα κράτη 
που απαρτίζουν την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Στις Η.Π.Α χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας 
οικονομίας και του εμπορίου. Το κράτος αυτό αποτελεί κύριο εξαγωγέα πρώτων υλών, κατέχει το 

                                                 
53 Για τις τρεις συνθήκες βλέπε annex G. Λόγω του όγκου της Συνθήκης των Βερσαλλιών, βλέπε: 

http://history.sandiego.edu/gen/text/versaillestreaty/all440.html  

http://history.sandiego.edu/gen/text/versaillestreaty/all440.html


τεχνολογικό μονοπώλιο καθώς και την υποδομή για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της 
τεχνολογίας, καθώς και το μονοπώλιο σε νέα στρατιωτικά επιτεύγματα. Εν ολίγοις, οι Η.Π.Α 
αποτελούν το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και στρατιωτικό μονοπωλιακό ισοζύγιο της 
παγκόσμιας τάξης των πραγμάτων, σε τέτοιο βαθμό που το κράτος αυτό καθίσταται ο παγκόσμιος 
ηγεμόνας. 
 
Με αυτά τα δεδομένα, Οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) και το ΝΑΤΟ δεν άργησαν 
να ανανεώσουν την πολιτική τους ατζέντα με την πτώση του Σοβιετικού μπλοκ. Δηλώσεις επί 
δηλώσεων, σχετικά με την ανάγκη μιας νέας πολιτικής περιόδου ασφάλειας, συνεργασίας, 
ευημερίας, άρχισαν. Ακόμη και μια δεκαετία αργότερα, στην γιορτή των 50 χρόνων ύπαρξης του 
ΝΑΤΟ54, γίνεται η αναφορά στην μεγαλύτερη ιστορική στιγμή μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, όπου η νέα εποχή για τον κόσμο, την Δύση και την Συμμαχία ξεκίνησε.  
 
Ο Δυτικός κόσμος, γέμισε με ευφορία με τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα και τις νέες προκλήσεις 
που δημιουργήθηκαν. Είναι πλέον αποδεδειγμένο και αποδεχτό, ακόμα και από Συμμαχικές 
χώρες, πως το αυτό-αποκαλούμενο νέο διεθνές πολιτικό σύστημα δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ότι είναι τέλειο. Οι περιπτώσεις του Ιράκ, Κοσσόβου, της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
και του Αφγανιστάν, αποτελούν περιφερειακές επιπτώσεις του τέλους του διπολικού ισοζυγίου, 
όπως έσπευσαν πολλοί να τονίσουν. Οι περιπτώσεις αυτές έφεραν στο φως και πάλι, θέματα 
εθνικής ασφάλειας και τρομοκρατίας, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για πολλούς θέματα 
γενοκτονίας. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το θέμα της τρομοκρατίας, που αποτελεί το κύριο θέμα στην πολιτική 
ατζέντα της Συμμαχίας, και ειδικά, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα με αυτήν τη λογική, δεν 
αποτελούν παρά μόνο μια νέα μορφή περιφερειακών επιπτώσεων του ξαφνικού τέλους του 
διπολικού ισοζυγίου, που όπως διαφαίνεται, κατά κακή τύχη, πήρε παγκόσμια διάσταση. Αυτό 
ισχύει αφενός, επειδή οι τρεις εκ των τρομοκρατικών επιθέσεων το 2001, έγιναν στο κέντρο του 
οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και δυναμικά στρατιωτικού κράτους παγκοσμίως, που μας 
ώθησαν σε μια νέα προσαρμογή της πολιτικής και στρατιωτικής ατζέντας, ενώ έχουν προκύψει 
προηγουμένως ποικίλες τρομοκρατικές επιθέσεις εκτός γεωγραφικών συνόρων των Η.Π.Α, και 
αφετέρου ίσως γιατί τα δημοκρατικά μας κράτη, δημιούργησαν έναν τέτοιο εχθρό. Κατά κοινή 
ομολογία και παραδειγματικά, οι σημερινοί τρομοκράτες είναι πρώην σύμμαχοι, όπως ήτανε με 
την περίπτωση των Μουτζαχεντίν και τις Η.Π.Α, στον Αφγανό-Σοβιετικό πόλεμο του 1979 για 
την απελευθέρωση του Αφγανιστάν. Και οι σημερινοί φίλοι είναι πρώην εχθροί όπως είναι η 
περίπτωση του Πακιστάν με τις Η.Π.Α. Αυτό έμπρακτα αποδεικνύει πως νέες τρομοκρατικές 
ομάδες αποτελούν το ιστορικό δημιούργημα των ισχυρών κρατών, που με δυναμικό τρόπο 
επιθυμούν την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. 
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Συνεπώς, ο παράγοντας «συμφέρον» είναι σημαντικός. Η απλούστερη εξήγηση που θα 
μπορούσαμε να δώσουμε, πιστοποιεί πως: 
 

τα συμφέροντα αλλάζουν σύμφωνα με τις πολιτικές ανάγκες της εποχής, τις ανάγκες αλλαγής της 
γεωπολιτικής σκακιέρας και της αναδιαμόρφωσης του μοντέλου της κρατικής και διακρατικής δυναμικής ενός 

ή περισσοτέρων ηγετικών κρατών. 
 
Ως αποτέλεσμα, σε σχέση με την πολιτική της τρομοκρατίας, καθώς και με την παραπάνω 
αναφερθείσα ορολογία, η πολιτική αναφορά δηλώνει πως:  
 
ένα σύνολο ανθρώπων, επιχειρεί να διαφοροποιήσει την στάση του έναντι στα νέα γεωπολιτικά και δυναμικής 
δεδομένα, με επακόλουθο τις ποικίλες πράξεις του κυρίως με έμφαση στην τρομο-κρατία, με σκοπό και 
συμφέρον την ανατροπή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων και τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου της 
δυναμικής σε νέο ή νέα κράτη και κατ’ επέκταση άτομα, καθότι τα συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικά, 

στρατιωτικά, είναι ανόμοια. 
 
Πρέπει έτσι να τονίσουμε, πως πέραν της ουσιαστικής παγκόσμιας πολιτικής αλλαγής στην οποία 
εισήλθαμε με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, διανύουμε τώρα πλέον μια περίοδο πολιτικής 
αναδιάρθρωσης όπου ηγέτες των κρατών και κυρίως αυτών με την δυναμική για παγκόσμια 
αλλαγή, επαναπροσδιορίζουν την νέα, εθνική ή υπερεθνική, και οπωσδήποτε των υπολοίπων όχι 
δυναμικών συμμάχων, πολιτική. Έχοντας ως γνώμονα το δεδομένο αυτό, συσχετισμοί με θέματα 
όπως είναι η τρομοκρατία, δεν θεωρούμε ότι αποτελούν τον κύριο μοχλό υιοθέτησης μιας νέας 
και μακροχρόνιας πολιτικής ατζέντας κράτους ή διακρατικού οργανισμού όπως είναι το ΝΑΤΟ. 
Αποτελούν απλά τον «οδικό χάρτη» για την δημιουργία μιας νέας πολιτικής, την οποία κάποια 
κράτη θα υιοθετήσουν και θα αποδεχτούν και άλλα θα απορρίψουν, ουσιαστικά επαναφέροντας 
ένα νέο και πιθανόν διπολικό ισοζύγιο ανταγωνισμού ίσως σε όλους τους τομείς.  
 
Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας δεν αποτελεί παρά μόνο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε 
έγγραφο της Συμμαχίας, ένα νέο στοιχείο στο διεθνές σύστημα ασφάλειας που μπορεί να 
περιγραφεί ως μια ‘ενδιάμεση ζώνη’ μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Συνεπώς, η γεωγραφική 
τοποθεσία για πολιτική σύγκρουση που άλλοτε υπήρχε με τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ Δύσης και 
Ανατολής δεν υφίσταται πλέον. Δεν υπάρχει πιθανό τέλος στο πόλεμο που έχει κηρυχθεί εναντίον 
της τρομοκρατίας. Όμως θεωρούμε πως μπορεί να δημιουργήσει το ανάλογο έδαφος για την 
μετεξέλιξη της παρούσας πολιτικής σε μια νέα μακροχρόνια, διπολική ή έστω και πολύ-πολική 
σκακιέρα γεωπολιτικής, ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα και οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτικής εξέλιξης και ευημερίας συμφερόντων εθνικών και υπερεθνικών. 
 
Ζούμε σε μια περίοδο δυναμικής πολιτικής μετάλλαξης, που είναι γεμάτη ερωτηματικά, στα 
οποία καθαρές απαντήσεις, λόγω των ποικίλων πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών αλλαγών 
καθώς και συμφερόντων, δεν υπάρχουν. Η πολύπλοκη εμπλοκή, στα παγκόσμια πολιτικά 
δρώμενα, στοιχείων τα οποία προαναφέραμε, δυσχεραίνει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου 
πολιτικής, οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής σταθερότητας, ακόμα και με την αποδοχή του 
ηγεμονικού μονοπωλιακού ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών.  



 
Μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις, η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία καλείται, σύμφωνα με ομόφωνη 
απόφαση των 26 κρατών-μελών, να παίξει ένα νέο ρόλο ταυτόχρονης εξέλιξης και επέκτασης, με 
σκοπό την προστασία της δημοκρατικής διεθνούς κοινότητας και την προώθηση του μοντέλου 
υπερεθνικής οργανωτικής διακυβέρνησης της δημοκρατικής Δύσης, που θα επιφέρει την 
σταθερότητα, την ευημερία, την Δημοκρατία. Ο νέος αυτός ρόλος, αποτελεί ίσως μέρος του νέου 
μοντέλου διακυβέρνησης και της δημιουργίας ενός νέου ισοζυγίου για την σταθερότητα. Βεβαίως 
τα συμφέροντα εθνικά ή υπερεθνικά, θα προωθούνται πάντα με το σχέδιο του εκάστοτε πολιτικού 
φορέα, για πλήρη γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και στρατιωτικό έλεγχο. 
 
Σκοπός του πρώτου μέρους της έρευνας αυτής είναι να αναλύσουμε και να προσδιορίσουμε το νέο 
στρατηγικό και γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο εμπεριέχεται το ΝΑΤΟ. Θέτοντας, καταρχήν 
τις βασικές θεωρίες και έννοιες, για την κατανόηση της πολιτικής ορολογίας και θεωρίας με την 
οποία καταστρώνεται η νατοϊκή στρατηγική σήμερα, θα εξεταστεί το διεθνές περιβάλλον και η 
συνεχής μετάλλαξη της Συμμαχίας, καθώς και το πλαίσιο κατανόησης των πολιτικών αυτών από 
την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία ως σύνολο συμμαχικών κρατών.  
 
Θα εξεταστούν επίσης οι πολυεθνικοί οργανισμοί και η πολιτική κατανόηση από την Συμμαχία, οι 
ευρώ-ατλαντικές σχέσεις στον 21ο αιώνα, οι εσωτερικές υποδομές μετά την Σύνοδο Κορυφής της 
Πράγα το 2002, και η μεγάλη γεωπολιτική μετάλλαξη του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα. Με αυτές τις 
επιμέρους αναλύσεις θα κρίνουμε και θα προτείνουμε, στα πλαίσια κάθε ενότητας, τις 
βιωσιμότερες και μακροβιότερες πολιτικές που πιθανά να αποσκοπούν στην παγκοσμιοποίηση της 
πολιτικής ατζέντας της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.  
 
Απώτερος σκοπός  στο πρώτος μέρος αποτελεί η διαμόρφωση των βασικότερων χαρακτηριστικών 
που θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο. Έτσι, στο πρώτο 
κεφάλαιο εξετάζοντας έννοιες και όρους καθώς και θεωρίες στρατηγικής πολιτικής, αναλυτικά, 
εξηγητικά και κανονιστικά, ορίζεται ο ρόλος και η δράση της Συμμαχίας σε ένα πολιτικό σύστημα 
στρατιωτικών-πολιτικών αξιών, που έχουν ως αρχή δράσης της συμμετοχική αντιπροσώπευση και 
την δημοκρατική συνεργασία, μέσω του διαλόγου και πάντα σε σεβασμό με τον Καταστατικό 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
 
Ποίοι είναι οι όροι ασφάλειας και σταθερότητας; Πώς ορίζεται η γεωστρατηγική και γεωπολιτική; 
Ποιά είναι τα στοιχεία στρατηγικής και ποιά η θεωρεία διαμόρφωσης της Βόρειο-Ατλαντικής 
Συμμαχίας; Ποια τα κριτήρια και ποιά τα μειονεκτήματα διαμόρφωσης μιας Συμμαχίας; Ποιά η 
φύση και τέχνη του πολέμου; Ποιά η έννοια και ποιά η ηθική του πολέμου σχετικά με την 
διαμόρφωση της Συμμαχίας σήμερα; Ποια πρέπει να είναι η πολιτική ψυχολογία, η 
προσωπογραφία ενός ηγέτη σε επίπεδο συμμαχικό και εταιρικό; 
 
 
 
 
  



1.2 Ασφάλεια και Σταθερότητα: Ο 21ος αιώνας. 

Κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η έννοια της ασφάλειας καθώς και των ποικίλων 
πολιτικών της σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, διαφαινόταν πιο ξεκάθαρη. Ο σκοπός ήταν η 
προστασία των κρατών από εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να προσδώσουν ένα 
συναίσθημα ανασφάλειας.  

Σήμερα, η λέξη ασφάλεια, αναφέρεται κυρίως στην ανάγκη προσωπικής ασφάλειας του ατόμου, 
ασφάλειας σε κρατικό ή εθνικό επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό-πολιτικό καθώς και 
στρατιωτικό, σε διεθνές ή παγκόσμιο επίπεδο, από εξωγενείς παράγοντες συμμετρικής ή 
ασύμμετρης απειλής. Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών προσδιορίζει την έννοια του 
όρου «ασφάλεια55»με την σαφή εξήγηση βεβαίως πως ασφάλεια αποτελεί μόνο η σταθερότητα και 
η κοινωνική ευημερία. Για τα δεδομένα της Συμμαχίας όμως, που αποτελεί το πολιτικό-
στρατιωτικό σκέλος το οποίο ερευνούμε, γίνεται αναφορά σε συμμαχικό έγγραφο, με ορολογία 
υιοθετημένη όπως αναφέρεται από τον Ο.Η.Ε (που όμως δεν την βρήκαμε καταγεγραμμένη με 
αυτήν την μορφή όπως αναφέρεται στον Καταστατικό Χάρτη). Όμως από έγκυρη Νατοϊκή πηγή 
αναφέρεται ότι ασφάλεια είναι 

 
Η κατάσταση κατά την οποία τα κράτη θεωρούν πως δεν υπάρχει κίνδυνος στρατιωτικής επίθεσης, πολιτικής 
πίεσης, οικονομικής αστάθειας, ώστε να είναι ελεύθερα να επιδιώξουν την δική τους ανάπτυξη και πρόοδο56. 

 
Η αποσαφήνιση του όρου «ασφάλεια», μπορεί να έχει ποικίλες εξηγήσεις. Όπως διασαφηνίζει ο 
Peter Hough, η κατανόηση της έννοιας «ασφάλεια» μπορεί να εξηγηθεί ποικιλοτρόπως ανάλογα 
με τις διάφορες σχολές θεωριών: Όπως π.χ. τους Ρεαλιστές, και τους Πλουραλιστές57. Σε αυτό το 
σημείο δεν επιχειρείται επιλογή της πιο σωστής σχολής θεωρίας από τις δύο αναφερόμενες από 
τον συγγραφέα. Στην περίπτωση του θέματος αυτού και τα περί διεθνούς ασφάλειας, επιδιώκεται 
να προσδιοριστούν οι όροι, καθώς θεωρείται πως αποτελεί ρεαλιστική πολιτική καθώς και 
πραγματιστική εμπειρική γνώμη. 
 
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να ερμηνεύσουμε ουσιαστικά δυο κυρίως σημεία: το νέο 
παγκόσμιο γεωπολιτικό αλλά και στρατηγικό περιβάλλον του ΝΑΤΟ. Έτσι, θεωρείται σημαντική 
τόσο η κατανόηση των όσων πολιτικό-στρατιωτικών και οικονομικών γεγονότων συμβαίνουν, όσο 
και πολιτικών ορολογιών, καθώς θεωρούμε πως μια νέα στρατηγική πολιτική της Συμμαχίας, 

                                                 
55 Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει (στα αγγλικά) (article 55 of the UN charter): With a 

view to the creation of conditions or stability and well-being, which are necessary and friendly relations among 
nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people, the UN shall 
promote: a. Higher standards of living, full employment and conditions of economic and social progress and 
development; b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international 
cultural and educational co-operation; and c. universal respect for, and observance of, human rights and 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex language or religion.  

56 a condition in which states consider that there is no danger of military attack, political pressure or economic 
coercion, so that they are able to pursue freely their own development and progress.  

57 Hough Peter, (2004), Security and Securitization, Understanding Global Security, London, Routledge, pp 1-20. 



απαιτεί την πλήρη και σαφή κατανόηση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος αλλά και πολιτικής 
ερμηνείας. 
 
Ο τομέας πολιτικής της ασφάλειας είναι αυτός που καθορίζει όλες τις μελλοντικές εξελίξεις στον 
γεωπολιτικό χάρτη της στρατηγικής και στρατιωτικής πολιτικής. Βάση της ανάγκης για ασφάλεια 
σε όλους τους τομείς, γίνεται κατανοητή η πολιτική των όπως θα ονομάσουμε «δυναμικών 
κρατών». Τα δυναμικά αυτά κράτη, μέσω της πολιτικής τους για ασφάλεια, παροτρύνουν στην 
εκπλήρωση των εθνικών τους συμφερόντων, εκπροσωπώντας το κράτος τους σε διμερές ή  
πολυμερές, υπερεθνικό επίπεδο. Όμως τι εννοούμε με τον όρο δυναμικά κράτη;  
 
To NATΟ και τα Δυναμικά κράτη. 

Σύμφωνα με τις απόψεις στο βιβλίο του Brzezinski (1997) «Η Μεγάλη Σκακιέρα»58, μπορούμε να 
πούμε πως δύο είναι οι βασικές παράμετροι, οι οποίες εξυπηρετούν στην κατανόηση του όρου 
«Δυναμικό Κράτος»: Η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική. Οι δύο αυτοί όροι, εν μέρει 
επεξηγούνται και από την επιστήμη της γεωγραφίας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το 
σημερινό μας πολιτικό σκηνικό. Ο Huntington στο βιβλίο του «Ποιοι Είμαστε;» (Huntington, 
2005)59, καθώς και ο Fukuyama «The End of History and the Last Man» (Fukuyama, 1992)60, 
υποστηρίζουν εμμέσως, πως η γεωγραφία παίζει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, εξετάζοντας τον 
γεωπολιτικό χάρτη της γης, όπου εμπλέκεται η Συμμαχία, μπορούμε εύστοχα να διαπιστώσουμε 
τα σημαντικότερα κράτη: Οι Η.Π.Α, και όπως θα ονομάσουμε χαρακτηριστικά η «Ευρωπαϊκή 
τριπλέτα»: η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.  
 
Ως κριτήρια τα οποία καθορίζουν την σημαντικότητα, βάση διεθνούς δικαίου61 και έμμεσα, 
συνεπώς, την δυναμική ενός κράτους, σε πολιτικό επίπεδο, μπορούν να θεωρηθούν: 

• Τα σύνορα με θάλασσα ή θάλασσες. 
• Η αναγκαιότητα των ποταμών ή και λιμνών που διαπερνούν δύο ή περισσότερα  κράτη. 
• Η γεωγραφική τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το κάθε κράτος. 
• Οι πρώτες ύλες που διαθέτει ένα κράτος που το καθιστούν αυτόνομο ή ανεξάρτητο από 

άλλα κράτη ή και εξαγωγέα υλών. 
• Η πληθυσμιακή του υπεροχή. 
• Η ουσιαστική και συνεχώς ανανεώσιμη οικονομική και εθνική ανάπτυξη που  καθιστά 

ένα κράτος ανταγωνιστικό, αλλά και ταυτόχρονα αυτόνομο. 
• Η τεχνολογική ανάπτυξη που το καθιστά παράγοντα ανταγωνισμού. 
• Τέλος η πολιτική βούληση για εμπλοκή σε διεθνή θέματα, μιας και η ανάπτυξη του 

                                                 
58 Ο.Π. 29, σελ. 3-93. 
59 Huntington P. S. (2005), Ποιοι Είμαστε, μετάφραση από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, Αθήνα. 
60 Fukuyama F. (1992) The End of History and the Last Man, Penguin Books, London. 
61 Akehurst. (1997), Modern Introduction to International Law, 7th ed. & Dixon. (2000) International Law 4th ed. 



κράτους εξαρτάται όχι μόνο από την οικονομική υπεροχή αλλά και από την 
πρωτοβουλία εμπλοκής σε θέματα διεθνούς πολιτικού περιεχομένου. 

 
Το Κράτος των  Η.Π.Α και η Δυναμική του. 

 
Όπως γνωρίζουμε, οι Η.Π.Α θεωρητικά, έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο πολιτικό, 
οικονομικό καθώς και στρατιωτικό σκηνικό. Πρακτικά, όμως εξακολουθεί να θεωρείται δεδομένη 
η κυριαρχία της ή η ηγεμονία της όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Brzezinski στο βιβλίο του «Η 
Μεγάλη Σκακιέρα»; 
 
Η επιλογή συμμαχίας με τις Η.Π.Α, θεωρείται, όπως προαναφέραμε, ένα ιστορικό γεγονός, βάση 
του καθοριστικού ρόλου που διαμόρφωσαν οι Η.Π.Α κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 
επιλογή ανάμεσα στην Δύση και την Ανατολή έγινε βάση σχεδίου των τότε μεγάλων δυνάμεων των 
Η.Π.Α, της Σοβιετική Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας στην Γιάλτα το 1945.  
 
Ως εκ τούτου, σήμερα εμείς λεγόμαστε δυτικοί καθώς καθιερώσαμε τον Δυτικό τρόπο ζωής τον 
οποίο και βαφτίσαμε αναλόγως. Δημιουργήθηκαν οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
Οργανισμός Ασφάλειας της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, οι οποίοι επισημοποίησαν την Αμερικάνικη και 
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, για πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και πολιτισμική ένωση και 
πολιτικό-οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Με την δημιουργία των παραπάνω Οργανισμών 
όμως, πολιτική και οικονομική καθώς και στρατιωτική υποστήριξη προσφερόταν από τις Η.Π.Α 
με το σχέδιο Μάρσαλ στην Δυτική Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η παροχή προστασίας και ταυτόχρονα 
παροχής οικονομικών πόρων για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία 
των Η.Π.Α στα χρονικά της ιστορίας της. Βραχυπρόθεσμα, οι Η.Π.Α καθιέρωναν την έμμεση 
κυριαρχία τους στην Ευρώπη και μακροπρόθεσμα στον κόσμο. Καθώς, η επιτυχία 
ανοικοδόμησης της Ευρώπης, βάσει σχεδιασμένου και οργανωμένου προγράμματος, θα 
καθιέρωνε τις Η.Π.Α όχι μόνο κυρίαρχη στον έλεγχο της Ευρώπης αλλά και οδηγό παροχής 
μοντέρνου μοντέλου δημοκρατίας του 20ου αλλά και πιθανόν του 21ου αιώνα. Μιας «δημοκρατίας», 
η οποία πλέον επεκτείνεται σήμερα σταδιακά, με οικονομικούς όρους επένδυσης και συνεπώς 
εισροής νεοφιλελεύθερου τρόπου διοίκησης στην κεντρική Ασία, τις χώρες του Ανατέλλοντος 
ηλίου, τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και σταδιακά στην Ήπειρο της Αφρικής και την 
περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
 
Οι Η.Π.Α, έχουν κυριαρχήσει σήμερα σε αυτές τις περιοχές λόγω της πολυμορφίας τους στην 
παροχή των υπηρεσιών: πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αλλά και εν μέρει πολιτισμικά. Το 
σύμπλεγμα των επιλογών αυτών είναι και ο λόγος που όταν η Ευρώπη πολεμούσε στο Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Η.Π.Α αφού είχαν ήδη εδραιώσει το νεοσύστατο κράτος τους στην 
παγκόσμια πολιτική σκηνή, τα σύνορά τους, τα επιλεκτικά δικαιώματα των πολιτών τους και την 
χρησιμοποίηση του 95% των πόρων τους σε φυσικές και πρώτες ύλες κατά τους Ambrose & 



Brinkley (1997)62, έστρεψαν το βλέμμα τους προς την εξωτερική πολιτική, βάσει εθνικού 
συμφέροντος, ως ο εξαγωγέας, του πλέον μοντέρνου συστήματος Δημοκρατίας, κατά τα λεγόμενα 
του Brzezinski. Το όνειρο αυτό έμελε να γίνει σήμερα το όνειρο της Ευρώπης και του κόσμου. 
Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα γεγονότα είναι μια πολιτική πραγματικότητα, που είναι μεν άξια 
κριτικής, είναι όμως εκτός των άλλων πλέον μια ιστορική πραγματικότητα.  
 
Η προαναφερθείσα ιστορική και πολιτική πραγματικότητα έμελε να γίνει η πολιτική 
πραγματικότητα ξεχωριστά και σε κάθε Οργανισμό που δημιουργείτο στην Ευρώπη με την 
στήριξη των Η.Π.Α. Όπως και προαναφέραμε, οι Η.Π.Α ήταν ουσιαστικά οι πρώτοι που 
επεδίωξαν πρακτικά, βάσει των εθνικών τους συμφερόντων, την δημιουργία του Βόρειο-
Ατλαντικού Συμφώνου. Η δημιουργία της Συμμαχίας όχι μόνο θα προστάτευε την Ευρώπη από 
μια πιθανή Σοβιετική εισβολή, αλλά θα προωθούσε την μελλοντική ηγεμονία των Η.Π.Α. Η 
επιλογή αυτή όμως, εμμέσως πλην σαφώς προωθήθηκε και από τους Ευρωπαίους. Συνεπώς με την 
δημιουργία το 1949 του ΝΑΤΟ, οι Η.Π.Α υιοθέτησαν πλέον έναν νέο ρόλο, ηγετικό για πολλούς, 
με πολλές πρωτοβουλίες για άλλους, αναφορικά με την αμυντική και αναπτυξιακή πορεία της 
Ευρώπης. Ο ρόλος των Η.Π.Α σήμερα είναι τόσο αποδεκτός όσο και συζητήσιμος για ποικίλους 
λόγους, θέτοντας ως γνώμονα την αναπάντεχη πλέον αποδοχή της πολιτικής πραγματικότητας. Εν 
συντομία, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα εθνικά κατά βάση και τα υπερεθνικά κατά 
δευτερεύοντα λόγο συμφέροντα, καθώς και οι πολιτικές πεποιθήσεις, είναι αυτές που μας ωθούν 
στην κατανόηση της πολιτικής πραγματικότητας των θέσεων των Η.Π.Α στην Ευρώπη αλλά και 
στον υπόλοιπο κόσμο. 
 
Η «Ευρωπαϊκή Τριπλέτα» και η Εθνική Δυναμική τους. 

 
Η ορολογία «Ευρωπαϊκή Τριπλέτα» αναφορικά με τα τρία κράτη Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και 
Γαλλία, χρησιμοποιείται σε αυτό το σημείο για να προσδώσει μια νέα ιδέα η οποία και «αιωρείται» 
στα ενδότερα της Συμμαχίας περί Ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στην Συμμαχία. Πέρα από αυτή 
την σημαντική όμως πολιτική κατάσταση η οποία έχει αρχίσει να επικρατεί στην Συμμαχία, η 
έννοια αυτή χρησιμοποιείται για μια πιο συγκροτημένη ανάλυση των θεμάτων «δυναμικής» των 
ηγετικών Ευρωπαϊκών κρατών.  
 
Η σημαντικότητα τις τριπλέτας έγκειται στο ότι ιστορικά θεωρούνται και τα τρία αυτά κράτη 
δυναμικά. Επιπρόσθετα με τις πρωτοβουλίες τους και των χειρισμό για τα εθνικά τους 
συμφέροντα, κατέστησαν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις πρώην αποικιοκρατίες τους, παίγνιο 
των πολιτικών τους, είτε οικονομικών, είτε στρατιωτικών επιδιώξεων. 
 
Έτσι σήμερα, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία πέραν του γεγονότος ότι 
θεωρούνται από πολλούς ο κύριος οικονομικός μοχλός της Ευρώπης, και κατέχουν οι τρεις χώρες 

                                                 
62 Ambrose S.E. & Brinkley D.G. (1997), Rise to Globalism, American Foreign Policy since 1938, 8th ed., Published by 

Penguin Press.  



σημαντικότατο γεωγραφικό ρόλο καθώς έχουν γεωστρατηγική επιρροή τόσο στην Ηπειρωτική 
όσο και στην Δυτική, την Ανατολική αλλά και την Νότια Ευρώπη.  
 
Η Γερμανία θεωρείται ένα από τα λίγα κράτη τα οποία θα μπορούσαν να συγκριθούν με τον 
«πολιτικό ηγεμόνα» του κόσμου, λόγω σταθερής οικονομικής ανάπτυξης,  παραπλήσιου πολιτικού 
συστήματος και πληθυσμιακής υπεροχής σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρώπης. Επιπλέον, η 
Γερμανία κατέχει, όπως θα δούμε και σε επόμενη ενότητα, άρτια εξοπλισμένο και καλά 
οργανωμένο στρατό που έχει αναδειχθεί σε πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, βεβαίως κυρίως 
μέσω επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών αλλά και πλέον μέσω του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Έχει 
ξεπεράσει τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, τα έχει αποδεχτεί και κάνει ότι πρέπει, 
προκειμένου να εκπληρώσει τις ηθικές τις υποχρεώσεις. Σήμερα, η Γερμανία αναλαμβάνει να 
διαμορφώσει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό για την «προάσπιση της παγκόσμιας ασφάλειας και 
ειρήνης». Να επικυρώσει εν μέρει, την ύπαρξή της ως μείζων παράγων σταθεροποίησης και 
ανάπτυξης της Ευρώπης και εμμέσως να προωθήσει τον σκοπό της να γίνει μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου του Ο.Η.Ε, εφόσον βεβαίως αποσυρθεί το νομικό πλαίσιο που απαγορεύει την 
μονιμότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε όσων ήταν υπαίτιοι του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 
 
Η Μεγάλη Βρετανία καθώς και η Γαλλία είναι δύο κράτη παραδοσιακά ανταγωνιστικά αλλά και 
ταυτόχρονα συμμαχικά. Με την ιστορική «Entente Cordial»63 έχει ανανεωθεί ο ρόλος των δύο 
κρατών κατά τον 20ο αιώνα, που μέσα από μια αλληλεξαρτώμενη κριτική και οικονομικό 
ανταγωνισμό, βγαίνουν και τα δύο κερδισμένα. Τα δύο αυτά κράτη είναι κυρίαρχοι παίχτες στο 
μέλλον της Ευρώπης και η εθνική τους δυναμική, σε υπερεθνικό επίπεδο, καθιστά την Ε.Ε. και 
την Βόρειο-ατλαντική Συμμαχία εξίσου σημαντικούς Οργανισμούς. Η φιλοδοξία του κάθε 
κράτους είναι αδιαμφισβήτητα η επίτευξη των εθνικών τους συμφερόντων. Στο ΝΑΤΟ έχουν 
καταστήσει την ύπαρξη της εθνικής τους γλώσσας ως τις δύο επικοινωνιακές γλώσσες της 
Συμμαχίας (Αγγλικά-Γαλλικά). Η Μεγάλη Βρετανία έχει ως κινητήριο μοχλό την εθνικά 
συμφέρουσα επικοινωνιακή της πολιτική πρωτοβουλιών (π.χ. Πολιτική του ΝΑΤΟ στο Ιράκ το 
2003), που είναι συναφής με τις Η.Π.Α. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, έχει επιδιώξει να 
διατηρήσει τον υπάρχοντα ρόλο της στο ΝΑΤΟ, καθώς, αποτελεί ήδη έναν ουσιαστικό αλλά και 
ιδιότυπο σύμμαχο που δεν αποτελεί πλήρως μέλος της Συμμαχίας, αλλά υπό όρους, βάσει εθνικού 
συμφέροντος. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63Αναφορά στην ιστορική αυτή ορολογία: «μνημόνιο (πολιτικής) κατανόησης» γινόταν ποικίλες φορές από Γάλλους 
και Βρετανούς αξιωματικούς κατά την παραμονή στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη και σε συζήτηση 
ολομέλειας όλων των απεσταλμένων κρατών-μελών, προκειμένου να ενταθεί η συζήτηση περί θεμάτων που 
αφορούσε τις διμερείς σχέσεις ή τα εθνικά τους συμφέροντα. 



Ως εκ τούτου: 
 

1) Το συλλογικό συμφέρον καθορίζεται από τα Δυναμικά κράτη. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη γίνονται 
αποδέκτες αρχικώς των προτάσεων αυτών καθώς δεν απολαμβάνουν συχνά και σε καίρια πολιτικά 
γεγονότα του δικαιώματος πολιτικής πρωτοβουλίας εθνικών θέσεων και απόψεων, λόγω της 

λεγόμενης «χαμηλής πολιτικής» . 
 

2) Το κίνητρο επιβολής του συλλογικού οργανισμού ασφάλειας και κατ’ επέκταση των πολιτικών 
απόψεων Δυναμικών κρατών είναι το στρατιωτικό και οικονομικό σκέλος ανάπτυξης του εθνικού 
στρατού κάθε χώρας καθώς και της συλλογικής, υπερεθνικής ασφάλειας των «δυτικών» αλλά και 

εθνικών συνόρων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. 
 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως η βαρύτητα και ο ρόλος των υπολοίπων χωρών του 
ΝΑΤΟ, έγκειται στην θεμελιώδη και ουσιαστική συμμαχία θέσεων και απόψεων με τα Δυναμικά 
Κράτη. Είτε γιατί το εθνικό συμφέρον βρίσκεται ταυτόσημο με το εθνικό συμφέρον ενός ή 
πολλών Δυναμικών κρατών, είτε γιατί έτσι επιβάλλει «η χαμηλή πολιτική» του κάθε κράτους που 
θέση του είναι να ακούει αλλά να μην επεμβαίνει σε πολιτικό αγώνα, λόγω έλλειψης βαρύτητας και 
θαρραλέων πρωτοβουλιών. 
 
Συνεπώς, η ύπαρξη δυναμικών ηγετικών κρατών είναι πραγματικότητα. Είναι ένα πολιτικό 
γεγονός, μια ιστορική και πολιτική πραγματικότητα. Η σημαντικότητα διατήρησης των διεθνών 
οργανισμών και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ θεωρείται δεδομένη, καθώς αφορά την πολιτική 
συνοχή των διεθνών δυναμικών κρατών και την εσωτερική τους, εντός του ΝΑΤΟ, διατήρηση 
«ισοζυγίου δυναμικής». Το κίνητρο και το συλλογικό συμφέρον εξυπηρετούν, καθώς αφενός 
εξυπηρετείται το κίνητρο για την επιβολή της Συμμαχίας και συνεπώς των δυναμικών κρατών και 
αφετέρου προωθούνται σε συλλογικό επίπεδο έμμεσα ή άμεσα τα εθνικά συμφέροντα των 
υπολοίπων κρατών μελών για κοινή όπως αναφέραμε στην αρχή ασφάλεια: Η κοινή πληροφόρηση 
για καινούργια οπλικά συστήματα και η κοινή εκπαίδευση στρατιωτικών με «προηγμένες» 
στρατιωτικά χώρες, απέχει πολύ από το να ήταν το κάθε κράτος του ΝΑΤΟ στρατιωτικά 
ανεξάρτητο. Στο βιβλίο του Παναγιώτη Ήφαιστου «Ο πόλεμος και τα αίτια του», αναφέρεται με 
τον καλύτερο τρόπο στην πολιτική και στρατιωτική πραγματικότητα για το ΝΑΤΟ 
υποστηρίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη συναρτώνται προς την κατανομή ισχύος και την 
ύπαρξη ισορροπίας δυνάμεων και συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο»64.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Ο.Π. 23 σελ.185. 



1.3 Στρατηγική σκέψη για το Μέλλον της Συμμαχίας. 

Ο 20ος αιώνας που αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον Eric Hobsbawm ως «ο σύντομος 
αιώνας»65, αποτελεί την αρχή, όπως αναφέρει ο Chris Dick, στο άρθρο του στο περιοδικό 
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, «μιας νέας και καλύτερης περιόδου»66. Ο Ψυχρός πόλεμος έχει πλέον 
λήξει επισήμως όπως αναφέραμε πιο πάνω. Ιδεολογικές αντιδικίες σχετικά με την φιλελεύθερη 
Δημοκρατία και την ελεύθερη οικονομία, δεν υπάρχουν πλέον. Η αλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται ως 
η δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων με ηθικό σκοπό, στην θεωρία τουλάχιστον, την ειρήνη , 
την σταθερότητα και την ευημερία.  
 
Οι προαναφερθείσες αλλαγές στο γεωπολιτικό χάρτη, αναδιοργανώνουν τον χάρτη στρατηγικής 
πολιτικής των κρατών. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη αναπροσαρμόζουν την πολιτική τους σχετικά 
με τις νέες περιφερειακές και παγκόσμιες ανάγκες. Οι αστάθμητοι παράγοντες όμως, 
δημιουργήματα των τελευταίων 15 χρόνων με την πτώση του διπολικού ισοζυγίου, που 
αποκαλούνται στην ορολογία της Συμμαχίας ως ασύμμετρες απειλές, δημιούργησαν την ανάγκη 
για σχεδιασμό μιας νέας στρατηγικής πολιτικής με βάση την συμμετοχή και την συνεργασία των 
κρατών με πρόθεση την επαναφορά της ηθικής τάξης των πραγμάτων και με σκοπό την 
σταθερότητα, την ειρήνη και την ευημερία.  
 
Η συμμετοχή και η συνεργασία των κρατών ενάντια στις ασύμμετρες απειλές, ονομάστηκε από 
διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από ποικίλους διανοητές και πολιτικούς καθώς και 
νομικούς «Διεθνής Κοινότητα». Η διεθνής κοινότητα προπορεύεται με κινητήρια μηχανή τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πέραν τούτου όμως, κινούνται και άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί 
όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε με συγκεκριμένα μέλη-κράτη, που έχουν ως επιδίωξη την 
αποτροπή των ασύμμετρων αυτών απειλών, υπό την καθοδήγηση και τον σεβασμό στους νόμους 
που διέπουν το Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, και έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη για μια νέα στρατιωτική πολιτική 
θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας, σε μια θεωρητική προσέγγιση για την 
στρατηγική σκέψη.  
 
Τι όμως εννοούμε με την ορολογία στρατηγική σκέψη; Στην προσπάθεια ερμηνείας της 
αρχαιοελληνικής έννοιας της «Στρατηγικής», στην μοντέρνα ορολογία της, με βάσει στοιχείων 
ποικίλης σχετικής βιβλιογραφίας και αρθογραφίας, βρεθήκαμε μπροστά στην πληρέστερη 
συγκέντρωση στοιχείων αναφοράς στην μοντέρνα ορολογία της Στρατηγικής. Στην αναφορά 
αυτή, οι συγγραφείς John Baylis και James J. Wirtz, αναφέρουν, πως η έννοια της στρατηγικής 
μπορεί να εξηγηθεί ποικιλοτρόπως, αν και όχι πλήρως: .Οι αναφορές στο άρθρο αυτό του Carl 
Von Clausewitz, του Count H. Von Molke, του B.H. Liddell Hart και του Andre Beaufre 
εστιάζονται στην στρατιωτική δύναμη και στη συσχέτισή της με τον σκοπό του πολέμου. «Ο 

                                                 
65 Hobsbawm E.(1994), Age of Extremes, the short Twentieth Century 1914-1991, published by Abacus. 
66 European Security Journal Vol. 11 No3 (Autumn 2002), pp20-45 Published by Frank Cass, London. Title: 

Conflict in a Changing World: Looking Two Decades Forward. 



πρώτος αναφέρει πως στρατηγική είναι η χρησιμοποίηση μέσων για το πόλεμο. Ο δεύτερος 
αναφέρει πως στρατηγική είναι η πρακτική υιοθέτηση των μέσων για γενικότερη χρήση στον 
σκοπό του πολέμου. Ο τρίτος  αναφέρει πως στρατηγική είναι η διαλεκτική της δύναμης ή η 
διαλεκτική δύο διαφορετικών δυνάμεων που προσπαθούν να λύσουν τις αντιδικίες τους. Ο 
τελευταίος αναφέρει πως στρατηγική είναι εν τέλει «η αποτελεσματική άσκηση δύναμης».Μια 
γενικότερη εννοιολογική αναφορά στον όρο στρατηγική, αναφερόμενη από τους Gregory Foster, 
Robert Osgood, Williamson Murray,και Mark Grimslay αναφέρεται σε «γενικότερη 
χρησιμοποίηση του συνώνυμου κατά αυτούς όρο της δύναμης, αλλά και της δυναμικής ποιότητας, 
διαδικασίας έμφυτης, στην διαμόρφωση της στρατηγικής»67. 
 
Πιο πρόσφατα όμως, όπως ανέφερε ο Colin Gray και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο 
άρθρο των John Baylis και James J. Wirtz, «στρατηγική είναι η εφαρμογή στρατιωτικής δύναμης 
για να πετύχεις τους πολιτικούς σκοπούς, ή πιο συγκεκριμένα η χρήση της δύναμης και της 
απειλής της δύναμης για την εκπλήρωση πολιτικών στόχων και σκοπών»68. 

 
Εν ολίγοις, θα μπορούσαμε να πούμε πως: 
 
η Στρατηγική, ως ορολογία, αποτελεί το πλάνο εξελικτικής πορείας βήμα προς βήμα, με σκοπό την δυναμική 
εξέλιξη σε πολιτικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο ενός ή περισσοτέρων κρατών εναντίον των ανταγωνιστών, 

εχθρών και συναγωνιστών. 
 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως σήμερα η στρατηγική (σε στρατιωτικό-πολιτικό 
επίπεδο) αποτελεί ένα διευρυμένο κλάδο της επιστήμη της πολιτικής, νομικής ή και διεθνών 
σχέσεων και αποτελεί κεφάλαιο πανεπιστημιακής μελέτης, αλλά και έρευνας από ποικίλα 
ερευνητικά κλιμάκια, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα μελετών πολέμου, αποτροπής 
συρράξεων καθώς και διπλωματίας. 
 
Ασφαλώς, ακόμα και στον κλάδο της στρατηγικής, υπάρχει η ποικιλομορφία σχολών θεωρίας. 
Εμείς, εξακολουθούμε να αναφερόμαστε στη βάση μιας πραγματιστικής ερμηνείας θεμάτων 
ρεαλιστικού περιεχομένου που θεωρούμε ότι δεν διέπονται από τα κριτήρια των σχολών θεωρίας 
και των συνεχόμενα πολλαπλών πραγματιστικών αναγκών από τα οποία και διέπονται τα κράτη, σε 
εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο. 
 
Το κάθε κράτος δημιουργεί κάθε δύο έτη τουλάχιστον την Εθνική Στρατηγική πολιτική του, 
καθότι οι στόχοι όπως και οι ανάγκες αλλάζουν. Σε επίπεδο υπερεθνικό και συγκεκριμένα στην 
Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία την οποία και εξετάζουμε, αναφερόμαστε σε ένα υπερεθνικό 

                                                 
67 Οι δύο παραπάνω αναφορές γίνονται από τους Συγγραφείς John Baylis και James J. Wirtz. Ένα έγγραφο το οποίο 
δόθηκε από της σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο του 2004. Strategy in the Contemporary World, 
Published by Oxford University Press 2002, pp1-11.  

68 Η αναφορά αυτή έγινε από τον Colin Gray τον Σεπτέμβριο 2004 σε διάλεξη στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην 
Ρώμη. Επιπλέον η ίδια επίσης αναφορά διαπιστώθηκε πως αναφέρθηκε στο Παραπάνω έγγραφο των συγγραφέων 
John Baylis και James J. Wirtz. (Ο.Π.56). 



στρατηγικό πλάνο το οποίο πλαισιώνει όλες τις εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών και μέσα από 
μια μακρά διάσκεψη των αντιπροσώπων των κρατών γίνονται αυτές αποδεκτές σε σημερινό 
επίπεδο 26 κρατών μελών ως μία ενιαία Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχική Στρατηγική Πολιτική. 
 
Στα παραπάνω αναφερθέντα όμως, έγκειται και μια κατακριτέα κατάσταση που αφορά την 
στρατηγική ως θεσμό, κλάδο και ορολογία πολιτικό-στρατιωτικά. Αφορά την συνεχόμενη 
αναζήτηση θεμάτων που αφορούν συρράξεις και πολέμους, τη συζήτηση θεμάτων περί ηθικής του 
πολέμου στο Στρατηγικό πλάνο της Συμμαχίας, η αναφορά και μόνο στο ή στα προβλήματα, 
χωρίς να δίνονται εγγράφως οι δυνατότητες επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος, Και το γεγονός 
ότι συνηθίζεται ένα στρατηγικό πλάνο να είναι εθνικό-κεντρικό, συντηρητικό, με πολλαπλές 
ανάγκες ασφάλειας, σε επίπεδο εθνικών κρατών, και στο επίπεδο της Συμμαχίας τείνει να 
προασπίζεται τα συμφέροντα των λίγων αλλά δυναμικών, όπως προαναφέραμε, κρατών. 
 
Έτσι, ο κλάδος της στρατηγικής, στο επίπεδο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή το πολιτικό-
στρατιωτικό, αποτελεί τον κύριο μοχλό σκέψης νέων τρόπων επιρροής και τον ανάλογο τρόπο 
συμπεριφοράς των κρατών στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται βάσει νέων γεωπολιτικών 
εξελίξεων. Η στρατηγική επομένως σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατανόηση όλων των 
πολιτικών πράξεων προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο σύνταξης μιας νέας πολιτικής 
στρατηγικής εθνικής ή υπερεθνικής, που εξασφαλίζει 1) την ασφάλεια κυρίως από εξωγενείς και 
αστάθμητους παράγοντες 2) το πολιτικό-στρατιωτικό μοντέλο προώθησης και επιρροής των 
δυναμικών κρατών σε άλλα κράτη υποδεέστερης δύναμης και 3) το μοντέλο διακυβέρνησης των 
υπολοίπων κρατών που θεωρούμε ότι απειλούνται από αστάθμητους παράγοντες ή όπως 
ονομάζεται στην Συμμαχία, ασύμμετρες απειλές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Στοιχεία Στρατηγικής και Θεωρίες Συμμαχιών. 

Εξηγώντας προηγουμένως την έννοια της Στρατηγικής και της στρατηγικής σκέψης, θα 
επιδιώξουμε να εξετάσουμε παρακάτω τα στοιχεία στρατηγικής που θεωρείται ότι 
χρησιμοποιούνται σήμερα από την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία και θα επιδιώξουμε αμέσως μετά 
να προσθέσουμε την θεωρητική πλευρά στο πώς, γιατί, πότε και με ποιό κίνητρο δημιουργούνται 
Συμμαχίες.  
 
Τα Στοιχεία Στρατηγικής και το ΝΑΤΟ. 

 
Εκπληρώνοντας την τάση για αναβάθμιση τόσο του πολιτικού περιεχομένου, όσο και του 
στρατιωτικού σκέλους από τα οποία διέπεται η Συμμαχία, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολιτικό 
δίλημμα. Αυτό το δίλημμα, αναφέρεται στην ανάγκη, όπως έχει σε γενικές γραμμές ήδη 
αναφερθεί, να καταγραφεί μία νέα Νατοϊκή στρατηγική πολιτική που θα είναι και ποιοτική αλλά 
και πολιτικά αποδεκτή. Η ποιότητα μιας νέας στρατηγικής πρέπει 1) να προσδίδει νέο ρόλο ή 
ρόλους, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά 2) να καταγράφει και να επιλύει πολιτικά τις ανάγκες 
διοίκησης όσο και υποδομών, 3) να επιδιώκει πάσης φύσεως ποιοτική ανάπτυξη ενός μοντέλου 
οικονομικής διακυβέρνησης της Συμμαχίας αυτονομίας -εφόσον αυτό είναι σήμερα επιθυμητό 
από τα 26 κράτη μέλη- και όχι σπάταλης 4) να εξετάζει τις ανάγκες που πρέπει να λάβει η 
Συμμαχία καταρχήν για την προστασίας της, όντας στον 21ο αιώνα που θεωρείται ο αιώνας της 
τεχνολογικής επανάστασης του Μικροτσίπ, της νάνο-τεχνολογίας και της ρομποτικής, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει γνωστός Γάλλος επιστήμονας πολιτικής και διεθνών σχέσεων 5)να 
αναλύει και να σχεδιάζει τις στρατιωτικές επιχειρησιακές ανάγκες που πρέπει να λάβει η Συμμαχία 
σύμφωνα και με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ασύμμετρες απειλές και τις φυσικές 
καταστροφές. 6) να προωθεί την ποιοτική αναβάθμιση στον τομέα συνεργασίας της πληροφορίας 
μεταξύ κρατών, καθώς με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται πως δεν διατηρείται το σωστό ισοζύγιο 
εναλλαγής ποικίλων στρατιωτικών και πολιτικών πληροφοριών, σε επίπεδο αποδοτικής 
συνεργασίας. 
 
Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν τόσο από τα τρέχοντα πολιτικά δεδομένα όσο και από την 
θεωρητική πλευρά στοιχείων που προσδιορίζουν μια στρατηγική, γενικότερα, κρατών, αλλά και 
την Συμμαχική στρατηγική στην προκειμένη περίπτωση. Τα στοιχεία στρατηγικής που 
προκύπτουν, συγκεντρώνονται από ιστορικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί από γνωστούς 
συγγραφείς σχετικά με την τέχνη και στρατηγική του πολέμου. Θεωρούμε δυο βασικούς 
θεωρητικούς, που βασίζονται αφενός μεν στην τέχνη του πολέμου και αφετέρου στην στρατηγική: 
ο Vegetius De Re Military και ο Marshall Maurice De Saxe69. 
 
Στην αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο Flavius Vegetius Renatus De Re Military που επηρέασε 
ιδεολογικά, τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις ως και τον 19ο αιώνα, αναφέρει στο τρίτο βιβλίο του 
«Προδιάθεση για Δράση», σχετικά με τις ανάγκες του Αυτοκράτορα Βαλεντίνιου, πιστεύεται του 
δεύτερου, σημαντικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση του στρατού τότε αλλά και σήμερα, 
                                                 
69 Ed. by Brig. General T.R. Phillips, (1985), Roots of Strategy, Published by Stackpole Books, 



καθότι σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της 
Συμμαχίας.  
 
Ο συγγραφέας θεωρεί πως ένας στρατός δυσκολεύει τη στρατηγική κινήσεων κατά τον πόλεμο, 
καθώς πρέπει να προχωρούν σε σχηματισμό και για πολύ χρόνο. Είναι επιτακτική η ανάγκη 
λοιπόν για μικρό στρατό που χαρακτηρίζεται από ευελιξία κινήσεων εφόσον πρέπει να διαθέτει ο 
κάθε στρατιώτης μόνο τα όσα του είναι αναγκαία για να επιζήσει. Θεωρείται βασική ανάγκη για 
την πληρέστερη αποδοτικότητα του στρατού να εξοπλίζεται καλά και να του καλύπτεται η 
οποιαδήποτε ανάγκη σχετικά με τα τρόφιμα και την υγιεινή ζωή. Το ηθικό του στρατού είναι 
βασικό στοιχείο για την στρατιωτική επίτευξη του στόχου. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ακόμη πως 
ο στρατός πρέπει να έχει ακμαίο ηθικό ώστε να αποδίδει τα μέγιστα σε στρατιωτική επιχείρηση. 
Πέραν αυτού όμως πρέπει να έχει και κίνητρο για την επιδίωξη των στόχων του. Πρέπει να έχει 
αξιόλογους στρατηγούς τόσο ως ηγέτες όσο και ως ανθρώπους. Η πληροφόρηση για την 
καταγραφή του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπίνου που θα αντιμετωπίσει ο στρατός σε 
περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης είναι αναγκαία. Είναι βασικό να γνωρίζεις τον αντίπαλό σου: 
τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα των ιεραρχικά ανωτέρων του αντίπαλου στρατού. Η εμπλοκή 
σε στρατιωτική σύρραξη πρέπει να επέλθει ξαφνικά, εκμεταλλευόμενος την όποια κατάσταση 
συναντήσει ο στρατός απέναντί του. 
 
Ο Marshall Maurice De Saxe70 που γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1696, ο τελευταίος από τα 
354 παιδιά του Φρεντερίκου Αυγούστου βασιλιά της Πολωνίας, πρόβαλε την λογική της 
«κερδοσκοπικής στρατηγικής» όπως χαρακτηριστικά θα ονομάσουμε. Καθώς, η στρατηγική του 
από την μια προσέφερε νέες αναπτυξιακές προοπτικές δημιουργίας δυνάμεων, από την άλλη όμως 
πρόβαλε το προσωπικό του συμφέρον το οποίο και διαφαίνεται με την εναλλαγή τόσο των 
πολιτικών θέσεων που αναλάμβανε όσο και την διαδοχική αλλαγή συζύγων προκειμένου να 
επιτευχθεί ο σκοπός του. Η στρατηγική του DeSaxe όμως, μετά από την ιστορική αξιολόγηση 
που εκπονήθηκε για όλη την ζωή του από τον στρατηγό Thomas R. Phillips το 1940, απέδωσε 
στην ανάπτυξη της στρατηγικής του πολέμου. Η μετέπειτα πορεία από τον Μέγα Φρειδερίκο και 
αργότερα από τον Ναπολέοντα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, «άνοιξε τον δρόμο 
για τις νέες στρατηγικές πολέμου».  
 
Η δημιουργία του στρατού κατά τον De Saxe, μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: Με θητεία, με 
συμβόλαιο και με αναγκαστική (αορίστου χρόνου) στράτευση. Η ενδυμασία, η καλαισθησία και η 
σωστή τροφοδοσία ενός στρατού προσδίδει μόνο θετικά αποτελέσματα τόσο σε φυσικό επίπεδο 
κατάστασης του στρατιώτη όσο και ασφάλεια από εξωγενείς κυρίως, εχθρικούς, παράγοντες 
αποτροπής προβλημάτων σχετικών με την υγεία του στρατιώτη και την απόδοση του στρατού. Τα 
οικονομικά καθήκοντα της διοικητικής ιεραρχίας του στρατού είναι επίσης αναγκαία καθώς και η 
παροχή υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο υποδομών αλλά και εξοπλιστικών προγραμμάτων 
τεχνολογικής καινοτομίας. Η εκπαίδευση, στους νέους τρόπους επιχειρήσεων, οργάνωση, 
ιεραρχίας των στρατιωτών θεωρείται απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο θεωρούμε πως θα πρέπει να 
προσθέσουμε και την σωστή ψυχολογία του στρατιώτη, δηλαδή τα κίνητρα που θα του 
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προσφέρονται για να πολεμήσει, η σωστή και υποδειγματική όπως αναφέρει και ο Σουν Τζου, 
ηγεσία και η πειθαρχία. Πέραν των όσων όμως αναφέραμε, ο συγγραφέας θεωρεί πως το απώτερο 
συμφέρον των ανωτέρω πολιτικών είτε στρατιωτικών, ή ακόμη εθνικών πολιτικών είναι τα κίνητρα 
αλλά και οι λόγοι για τους οποίους ένας στρατός δημιουργείται και θα χρησιμοποιηθεί. 
 
 Το ΝΑΤΟ και η Θεωρία Συμμαχιών. 

 
Είναι γεγονός, ότι το ΝΑΤΟ σήμερα ελέγχει και με την συμμετοχή των Η.Π.Α, την Ευρωπαϊκή 
Ήπειρο. Ηθελημένα βεβαίως κατέχει τον ιδιαίτερο αυτό ρόλο, με απόφαση όχι μόνο των Η.Π.Α 
αλλά και των χωρών της Ευρώπης. Με το σκεπτικό αυτό, είναι εύλογο για τον καθένα να υποθέσει, 
ότι το ΝΑΤΟ κατέχει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και όχι μόνο, ως 
η μόνη σήμερα πραγματική μακροπρόθεσμη συμμαχία, σε διαντλαντικό, πολυμερές, υπερεθνικό 
πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο.  
 
Η συμμαχική αυτή ιδιότητα του ΝΑΤΟ, το καθιστά υπεύθυνο για οποιασδήποτε φύσεως 
στρατιωτική πολιτική καθώς και για οποιαδήποτε πολιτική πράξη. Η Συμμαχία έχει πλέον 
καθιερωθεί ως ένα υπερεθνικό πλαίσιο διαλόγου μεταξύ κρατών σε θέματα στρατιωτικής, αλλά και 
πολιτικής φύσεως (μετά την Συνθήκη του Λονδίνου το 1990).  
 
Θέληση όλων των κρατών μελών είναι η συλλογική ασφάλεια. Η ιδεολογία αυτή είναι που 
οδήγησε στη δημιουργία του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου. Μια συλλογική ασφάλεια που θα 
έφερνε το τέλος των ενδό-ευρωπαϊκών και  παγκοσμίων πολέμων και θα έφερνε την ευημερία και 
την ανάπτυξη κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην ουσία όμως των πραγμάτων είχε έρθει η ώρα 
για να ενταχθεί ο κύκλος της Πολιτικής της Ασφάλειας σε άλλο πολιτικό επίπεδο. Στο επίπεδο 
αυτό θεωρητικά θα εντάσσονταν όλες οι χώρες που έχουν κοινό συμφέρον και θα είχαν ως 
πρωταρχικό στόχο την αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών συρράξεων.  
 
Έτσι οι Η.Π.Α και ο Καναδάς καθώς και Ευρωπαϊκές δυνάμεις της τότε δυτικής Συμμαχίας 
ενάντιας του Ναζισμού, κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας την πρωτοβουλία για δημιουργία του 
πρώτου Συμφώνου Ασφαλείας, υπερεθνικού συμφέροντος, και με βάσει το νομικό πλαίσιο που 
καθορίζουν οι όροι των Ηνωμένων Εθνών, το 1949 στην Ουάσιγκτον, Η.Π.Α. 
 
Τα Κριτήρια μιας Συμμαχίας. 

 
Καθώς δημιουργείτο η συγκρότηση του πρώτου Συμφώνου συλλογικής ασφάλειας, 
επαναπροσδιορίστηκε και η θεωρία της συλλογικής συμμαχίας, βάσει αναγκών αλλά και 
συμφερόντων. Όπως θέτει σωστά ο Steven Walt στο βιβλίο του «η καταγωγή των συμμαχιών», 
δύο είναι τα σημαντικότερα κριτήρια για την δημιουργία μιας συμμαχίας, τα οποία θεωρείται ότι 
έθεσαν την βάση κατανόησης της μοντέρνας εξέλιξης της έννοιας της συμμαχίας, σε πολυμερές 
επίπεδο: 
 



Το πρώτο κριτήριο, βασίζεται στην δημιουργία μιας συμμαχίας, επί του προκειμένου ΝΑΤΟ, 
που πηγάζει από τη συλλογική ανάγκη για δημιουργία «ισοζυγίου εναντίον της απειλής». Ο 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι συμμαχίες δημιουργούνται βάσει ισοζυγίου και «συλλογικού 
συμφέροντος ενάντια ενός κοινού και αποδεκτού αντιπάλου» και όχι μόνο μιας αντίπαλης στρατιωτικής 
δύναμης. Ενώ βέβαια γνωρίζουμε ότι μια οποιαδήποτε ανεξάρτητη στρατιωτική δύναμη είναι το 
ίδιο επικίνδυνη σε μια συμμαχία όσο και ένας κοινός αντίπαλος, το επίπεδο απειλής του 
αντιπάλου, με δεδομένη την γεωγραφική του τοποθεσία και την υπεροχή του σε στρατιωτική 
δύναμη, είναι εξίσου σοβαρό. 
 
 
Το δεύτερο κριτήριο έγκειται στο «κίνητρο» που δίνεται ως μέσο δημιουργίας της συμμαχίας 
αυτής που καθορίζει έτσι και την ‘κινητήρια δύναμη’ δημιουργίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς 
της Συμμαχίας. Η ιστορία απέδειξε κατά την άποψη του Walt, ότι «χώρες οι οποίες 
συμμερίζονται μόνο την ίδια ιδεολογία και όχι τα ίδια συμφέροντα, σαν κίνητρο δημιουργίας 
συμμαχιών, μπορούν να είναι εξαιρετικά ευάλωτες», (π.χ. η Σοβιετική Ένωση).  
 
Με τη δημιουργία της Συμμαχίας Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου, εδραιώθηκε, η πρώτη 
κατεξοχήν συλλογική συμμαχία ασφάλειας αλλά και άμυνας σε ένα υπερεθνικό, και γεωγραφικά 
όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά διαντλαντικό επίπεδο, που απαρτίζεται σήμερα από 26 κράτη μέλη.  
 
Η σημασία βεβαίως του Βόρειου-Ατλαντικού Συμφώνου μετά και το τέλος του Ψυχρού πολέμου 
του 1991, που σηματοδότησε έτσι το τέλος της «απειλής» αλλά και του «κινήτρου» παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας και άμυνας, άλλαξε. Σήμερα το ΝΑΤΟ σηματοδοτεί ουσιαστικά κάτι 
παραπλήσιο με τον δεύτερο «πυλώνα εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικής άμυνας» όπως 
λέγεται στην γλώσσα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με ρόλο όχι ανταγωνιστικό με αυτόν της 
ΕΕ αλλά συμπληρωματικό, ευελπιστώντας όμως στην παγκόσμια ανάδειξή του ως κυρίαρχο 
παίκτη ασφαλείας. Έτσι, το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι η μόνη διηπειρωτική Συμμαχία 
συλλογικού συμφέροντος.  
 
Τα Μειονεκτήματα της Συμμαχίας. 

 
Τα μειονεκτήματα παρόλα ταύτα της Συμμαχίας είναι εμφανή. Εντοπίζονται στην ελλιπή 
στοιχειοθέτηση της νέας ισοζύγιας απειλής αλλά και στον τρόπο λειτουργικότητας του ΝΑΤΟ. Και τα δύο 
αυτά στοιχεία υπάρχουν όμως δεν εξυπηρετούν πλέον τα σημερινά συμφέροντα όλων των κρατών 
μελών. 
 
Καμία Συνθήκη του ΝΑΤΟ έως σήμερα δεν έχει πλήρως τεκμηριώσει την νέα απειλή, εκτός 
μόνο όλων των ειδών τις ασύμμετρες απειλές: Όπως η τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής 
καταστροφής (όπως τα πυρηνικά, τα χημικά, τα βιολογικά). Όντως αυτές οι απειλές είναι λόγος 
συλλογικής ασφάλειας που προσδιορίζεται από το συλλογικό συμφέρον. Αλλά δεν αποτελεί τον 
λόγο, που μια κατεξοχήν στρατιωτική ‘μηχανή’, αναφορικά με την δημιουργία της και την 
παραπάνω θεωρία, θέλει να γνωρίζει τον αντίπαλό της βάσει της γεωγραφικής του τοποθεσίας και 
της στρατιωτικής του υπεροχής, καθώς και του συλλογικού συμφέροντος. Στην προκειμένη και 



σημερινή περίπτωση υπερισχύει το παιχνίδι ενάντια στην τρομοκρατία, δηλαδή το θέμα της 
‘γάτας και του ποντικιού’, επιλεκτικά από χώρες, με ποικίλα συμφέροντα και για τον οποιονδήποτε 
λόγο. 
 
Έτσι αναφορικά με το θέμα του κινήτρου, θεωρείται σωστό να αναφερθεί πως το ΝΑΤΟ με την 
παρούσα λειτουργικότητα του δεν εξυπηρετεί πλέον τα ουσιώδη συμφέροντα όλων των κρατών 
μελών του. Ύστερα από επίσημες συζητήσεις που πραγματοποιηθήκαν κατά την περίοδο 
παραμονής στην Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ, με αξιωματικούς 12 χωρών κρατών μελών, 
συμπεραίνεται πως η σημερινή λειτουργικότητα του ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα 
των κρατών και κατ’ επέκταση τα συλλογικά συμφέροντα, καθώς αλλάζει ο γεωγραφικός άξονας 
ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ βάσει ολίγων αλλά ισχυρών συμφερόντων: χθες τα βαλκάνια, σήμερα η 
Μέση Ανατολή. 
 
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, πως η έλλειψη της νέας συλλογικής απειλής και κινήτρου 
που θα εξυπηρετούσε την καλύτερη αναζωογόνηση και λειτουργικότητα της Συμμαχίας, ενισχύουν 
τις απαιτήσεις ώστε οι ηγέτες μας να τηρούν την σωστή στρατηγική διαπραγμάτευση που θα 
εξυπηρετήσει αφενός τα εθνικά και αφετέρου τα συλλογικά συμφέροντα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Η Φύση και Τέχνη του Μοντέρνου και Μελλοντικού Πολέμου. 

Το ΝΑΤΟ και η Ηθική και η Τέχνη του Πολέμου. 

Δύο από τις κυριότερες θεωρίες του πολέμου που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ για την ακαδημαϊκή 
κατανόηση του Βόρειου-Ατλαντικού Συμφώνου είναι, η θεωρία «περί του Πολέμου» από τον Karl 
Von Clausewitz71 και του Sun Tzu «Η τέχνη του Πολέμου» 72 Οι θεωρίες αυτές διδάσκονται 
στις Ανώτερες Σχολές Πολέμου σε κάθε χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς και στην 
ανώτατη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Περάν των παραπάνω θεωρούνται εξίσου σημαντικές και 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα για την κατανόηση θεμάτων γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής καθώς 
και για θέματα πολέμου.  
 
Αυτές οι σημαντικές θεωρίες, διευκολύνουν στην καλύτερη κατανόηση του Πολέμου ως την 
παλαιότερη μορφή εχθρικής πράξης που υπάρχει στον κόσμο. Κατά τα λεγόμενα πολλών δυτικών 
αξιωματούχων, η μεγαλύτερη αξιολόγηση γραπτού αναφορικά με τον πόλεμο είναι του 
Clausewitz. Παρόμοιες θεωρίες παρόλα αυτά, περί του πολέμου, μπορεί να βρει κανείς πολλές 
ανά τον κόσμο, ανά κράτος και αναφορικά με την χρονολογική εξέταση ιστορικών φαινομένων. 
Όσον αφορά την Αρχαία Ελλάδα, που διέπρεψε όχι μόνο στη γνώση και στον πολιτισμό αλλά και 
στις διάφορες θεωρίες και πρακτικές του πολέμου και της στρατηγικής, μπορούμε να κάνουμε 
ποικίλες αναφορές όπως στον Αλκιβιάδη, στον Μεγάλο Αλέξανδρο, στον Οδυσσέα, που 
αποτελούν σημαντικά ιστορικά παραδείγματα. Πιο μοντέρνες και ευρωπαϊκές θεωρίες περί του 
πολέμου και της στρατηγικής θεωρούνται όπως προαναφέραμε του Vegetius De Re Military, του 
De Saxe, αλλά και τoυ Frederick, του Ναπολέοντα, του Du Picq’s και τoυ Jomini73. Στρατηγικές 
ιδίως από το 1950 και μετά αναφέρονται από τη νέα επιστήμη διεθνούς πολιτικής, η οποία αναλύει 
φαινόμενα ρεαλιστικού τύπου και πολιτικών. Η επιστήμη διεθνούς πολιτικής σήμερα, αναφέρεται 
σε αναλύσεις αρχαίων Ελλήνων ιστορικών και φιλοσόφων, όπως του Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη, 
του Πλάτωνα. Τέτοιοι αξιόλογοι αναλυτές μπορούν να θεωρηθούν σήμερα, ο Kenneth Waltz, o 
Steven Walt, ο Joseph Nye, o Francis Fukuyama, o Samuel P Huntington, ο Zbigniew 
Brzezinski. Έχοντας υπόψη τις παραπάνω θεωρίες θα επικεντρώσουμε την ανάλυση μας στις δύο 
θεωρίες των Συγγραφέων Karl Von Clausewitz και του Sun Tzu. 
 
Η Έννοια του Πολέμου. 

Κατά τον Clausewitz «Ο πόλεμος είναι μια πράξη βίας προορισμένη στο να καταναγκάσει τον 
αντίπαλο να εκτελέσει τη θέλησή μας». Για το ΝΑΤΟ δεν ισχύει μόνο αυτό, αλλά και ότι 
αποκαλεί ο συγγραφέας «συμπληρωματικό όρο»: «Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με 
άλλα μέσα». Το ΝΑΤΟ είναι μια πολιτικό-στρατιωτική οντότητα η οποία χρησιμοποιεί τον 
πόλεμο ως ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο πολιτικής αποδοχής, όπου χρειαστεί, θεωρητικά για να 
αποτρέψει έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο. 
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Ιδεολογικά για το ΝΑΤΟ, ο Sun Tzu, δεν είναι παρά η προσαρμογή της τακτικής και 
στρατηγικής του πολέμου σε επίπεδο συμμαχίας. Κατά τον Sun Tzu, στο βιβλίο του περί της 
τέχνης του πολέμου αναφέρεται ότι, ο πόλεμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξαπόλυση επίθεσης 
εναντίον του πνεύματος. Από εκεί και πέρα, όλα τα αλλά είναι στρατηγικές για να κερδηθεί η μάχη 
και ο πόλεμος. 
 
Η Τέχνη του Πολέμου. 

Η τέχνη του πολέμου θεωρείται κατά τον Clausewitz, η τέχνη της γνώσης της χρήσης 
συγκεκριμένων μέσων στη σύρραξη. Από συγκριτική πλευρά, σήμερα στο ΝΑΤΟ, η τέχνη του 
πολέμου σε ένα ευρύτερο φάσμα κατανόησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όλες εκείνες οι 
δραστηριότητες που αναμορφώνουν το παγκόσμιο πολιτικό και στρατιωτικό περιβάλλον ώστε να 
διατηρήσουμε ζωντανή, την ανάγκη για την καθιέρωση των εθνικών αλλά και (στην προκειμένη 
περίπτωση) υπερεθνικών ενόπλων δυνάμεων, μαζί με όλες τις συνέπειες που φέρνουν οι ένοπλες 
δυνάμεις, όπως η στρατολόγηση, τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο εφοδιασμός ακόμα και οι 
ανάλογες πολιτικές και στρατηγικές ασφάλειας.  
 
Αναμορφώνοντας τα όσα γράφτηκαν από τον Clausewitz περί της τέχνης του πολέμου, θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε και με βάση τη θεωρία περί συμμαχιών από τον Steven Walt, ότι η 
αναφερθείσα παραπάνω τέχνη του πολέμου σε επίπεδο συμμαχίας είναι η καθιέρωση της 
μοντέρνας μορφής του πολέμου ως τη δραστηριότητα που επιτρέπει τη διαμόρφωση του 
ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου πολιτικού σκηνικού η οποία εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα 
της πολιτικής εξουσίας που ηγείται του υπερεθνικού αυτού συστήματος.  
 
Η Ηθική του Πολέμου. 

Η ηθική του πολέμου σύμφωνα πάντα με τον Clausewitz είναι ταυτόσημη με την πνευματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο, ο στρατηγός, ο στρατός και το κράτος. Είναι μεν 
διαφορετικοί παράγοντες φυσικής κατάστασης, και μπορούν καλύτερα να εξηγηθούν από την 
επιστήμη της ψυχολογίας, αλλά υπάρχει επίσης και ο συνδετικός κρίκος που είναι η άσκηση βίας 
δηλαδή η άσκηση του πολέμου. 
 
Θεωρίες περί ηθικής και ηθικών στοιχείων σε θέματα πολέμου υπάρχουν πολλές. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε στοιχεία βίας, εγκληματικότητας και 
πολέμου μέσα από τις διάφορες θεωρίες περί ηθικής και πράξεων βίας καθώς επίσης και 
συγκέντρωσης όλου το νομικού πλαισίου σε περιπτώσεις πολεμικών συρράξεων. Αποκορύφωμα 
αυτών των ηθικών και νομικών πράξεων είναι οι νόμοι του πολέμου74.  
 
Μια άλλη όψη της ηθικής του πολέμου, είναι και αυτή που προσδιορίζει ο Clausewitz, για την 
αξία ηθικών προσώπων του πολέμου. Για τον συγγραφέα, οι κύριες ηθικές δυνάμεις του πολέμου 

                                                 
74 Όλοι οι νόμοι και Συνθήκες του πολέμου και όλα τα στοιχεία περί των νομικών θεμάτων του πολέμου και όλων των 
στοιχείων που συσχετίζονται με θέματα πολέμου, βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/lawwar.htm  
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είναι: «τα ταλέντα του πολεμικού ηγέτη, οι πολεμικές αρετές του στρατού και το εθνικό αίσθημα 
του τελευταίου». Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και στο ΝΑΤΟ εφόσον είχαν προσδιοριστεί τα 
μέτρα και τα σταθμά πρακτικής επιρροής του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας 
σήμερα. Δηλαδή οι τρεις αυτοί όροι θα μπορούσαν να είναι η νέα ιεραρχική τάξη του ΝΑΤΟ, η 
νέα πολιτική και ο νέος σκοπός.  
 
Όμως, όπως παρακολουθούμε και από τα Μ.Μ.Ε, η πολιτική του ΝΑΤΟ δεν είναι αυτή η 
ιδεολογικά συλλογική, υπερεθνικά νομοκρατούμενη και ηθικά λειτουργική μορφή της Συμμαχίας. 
Το ΝΑΤΟ πλέον συγκαταλέγεται στους πιο βιώσιμους Οργανισμούς χρονικά και λειτουργικά, 
γιατί περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία για να διατηρήσει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά 
του. Κατέχει όλα τα «ηθικά» στοιχεία για να διατηρήσει τη συλλογικότητά του αλλά τίθεται το 
θέμα κατά πόσον η λειτουργικότητά του εμπνέει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών του, 
καθιστώντας έτσι το ΝΑΤΟ μια συλλογική οντότητα ολίγων συμφερόντων και μειωμένης 
λειτουργικότητας. 
 
Θέτοντας αυτό το εύλογο ερώτημα, οδηγούμαστε στη λεγόμενη «επιλογή κατά συμφέρον» που 
όμως εκμηδενίζει τα ηθικά, πνευματικά και νομικά πλαίσια της Δημοκρατίας στην οποία υπόκειται 
και το ΝΑΤΟ. Άρα, οι ηγέτες μας οδηγούνται συνειδητά σε ένα πλαίσιο επιλεκτικής 
δημοκρατίας, η οποία ίσως και να εμπνέει τα συμφέροντα πολλών αλλά των λίγων ισχυρών, 
δυναμικών κρατών, που δυστυχώς όμως, δεν εξυπηρετεί τον ορθολογισμό, που πρέπει να 
ακολουθηθεί από τους αντιπροσώπους ηγέτες των κρατών μελών του.  
    
Τίθεται έτσι εύλογα η ανάγκη για μια συγκεκριμενοποίηση της πολιτικής της Συμμαχίας, βάσει 
των παραπάνω θέσεων, ώστε να κατανοηθεί η ανάγκη των ηγετών μας για ορθολογισμό, αλλά και 
η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6 Η Πολιτική Ψυχολογία και το Σύνδρομο του Ηγέτη: Το ΝΑΤΟ και Η Ρωσία. 

Προσδιορισμός της Πολιτικής Ψυχολογίας 

Ο προσδιορισμός της πολιτικής ψυχολογίας φαίνεται πως έχει ρίζες στην Γερμανία. «Πρόκειται 
για μια συνδετική ψυχολογία (Bindestrich-Psychologie), που προσδιορίζεται από το αντικείμενο 
της και συνήθως από μια υπονοούμενη προϋπάρχουσα κατανόηση της πολιτικής ως 
συμπεριφοράς, που αφορά την εξουσία και την διακυβέρνηση που είναι πρόθυμη να αντλεί τα 
επείγοντα ερευνητικά ζητήματα από την σύγχρονη πολιτική συζήτηση»75. 
 
Με την προσέγγιση αυτή, επιτρέπεται η θεωρητική εξέλιξη ολοκληρωμένων σχεδίων έρευνας σε 
θέματα τα οποία αφορούν την πολιτική και την εμπλοκή της ψυχολογίας, ως προς την κατανόηση 
διαφόρων φαινομένων αλλά και συμπεριφορών πολιτικής φύσεως.  
 
Στον ερευνητικό τομέα της πολιτικής ψυχολογίας, τα ερευνητικά θέματα στα οποία θα μπορούσαν 
να συγκαταλέγονται οι πολιτικό-ψυχολογικές έρευνες76 είναι: H προσωπικότητα και πολιτική, η 
πολιτική φύση του ανθρώπου και η διεθνής επικοινωνία. Τα ερευνητικά αυτά θέματα, θεωρούνται 
σημαντικά στην κατανόηση της πολιτικής του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου και της 
προσωπικότητας των ηγετών που μας εκπροσωπούν σε αυτό τον υπερεθνικό διεθνή οργανισμό. 
 
Προσωπικότητα και Πολιτική. 

Η προσωπικότητα ενός ηγέτη όσον αφορά το ΝΑΤΟ, μπορεί να εκδηλωθεί από μια σειρά 
χαρακτηριστικών ιδιοσυγκρασίας που θεωρούνται έμφυτα 77. Έτσι η επιρροή στην πολιτική 
συμπεριφορά ενός ηγέτη θεωρείται δεδομένη. Η ταυτοποίηση του χαρακτήρα ενός ηγέτη 
θεωρείται αναγκαία. Έτσι, αναφορικά με τα παραπάνω οι Αdorno, Rokeach, keiler & Stadler και 
Knutson αναφέρονται στον «Αυταρχικό, ολοκληρωτικό και τον εξτρεμιστικό»78. 
 
Η Πολιτική Φύση του Ανθρώπου. 

Έρευνες ψυχοβιογραφίας του Glad εξερευνούν την ιστορικά ιδιαίτερα παραμορφωτική μεγέθυνση 
της ανθρώπινης φύσης79ο Christopher Davies, αναφέρεται στην ανάγκη για αυτοδημιουργία, για 
ασφάλεια και ισότητα80 κάτι το οποίο προσδιορίζεται από την αιτιολογία αποφάσεων στο ΝΑΤΟ 
καθώς και το θεωρητικό θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο, τις 
θεωρίες περί του πολέμου του Clausewitz καθώς και την τέχνη του πολέμου του Σουν Τζου. 

                                                 
75 Γαλάνης  Γ.Κ. &  Moser H.,(1999), Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία. Σύγχρονες Τάσεις στην Διεθνή Έρευνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση, pp25-86. 
76 Ο.Π. 
77 Eysenck, H.J. & Wilson, G.D., (1978), The Psychological Basis of Ideology, MT press, Lancaster. 
78 Γαλάνης Γ.Κ. (1999) Επικαιρότητα και Πολιτική Ψυχολογία, τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα. 
 
79 Glad, B. (1973), Contributions of Psychobiography, in Γαλάνης  Γ.Κ. &  Moser H.,(1999), Εισαγωγή στην Πολιτική 
Ψυχολογία. Σύγχρονες Τάσεις στην διεθνή Έρευνα, Εκδόσεις Παπαζήση, pp25-86 
80Davies, J.C. (1963), Human Nature in Politics, Willey Press, New York.  



 
Διεθνής Επικοινωνία. 

 Η ψυχοπαθολογία στην πολιτική έχει ήδη διακρίνει ότι υπάρχουν διάφορα στερεότυπα στην 
αντίληψη81. Ο Ψυχρός Πόλεμος έδειξε πόσο μπορούν να επηρεαστούν οι αποφάσεις κάθε 
παράγοντα. Έτσι και σήμερα η απειλή των ασύμμετρων απειλών μπορεί να θεωρηθεί ο λόγος 
επιρροής των αποφάσεων των πολιτικών μας ηγετών σε εθνικό αλλά και συλλογικό επίπεδο.  
 
Η επιρροή της ψυχοπαθολογίας είναι εμφανής στις σημερινές αποφάσεις του ΝΑΤΟ. Τα 
στερεότυπα στην αντίληψη είναι γεγονός. Θεωρείται όμως πως σε συλλογικό διεθνές επίπεδο μια 
τέτοια αντίληψη δεν θα έπρεπε να υπήρχε. Έτσι, θεωρείται αναγκαία η πρόταση Osgood, για 
υπονόμευση μηχανισμών συμμετρικών αισθημάτων για απειλή; ώστε να επιτευχθεί η 
αποκλιμάκωση της βίας82. Αναφορικά  με την χρονική περίοδο συγγραφής της έρευνάς του, 
περιγράφει πως η προπαγάνδα την εποχή εκείνη παρίστανε τους αντιπάλους ως πολιτικούς ηγέτες 
ενός κακού συστήματος και τον πληθυσμό ως τα παραπλανημένα θύματά τους83, κάτι το οποίο 
συνηθίζεται και σήμερα. Έτσι, το σύνδρομο της ασφάλειας (Sichereheitssyndrom)84και η διεθνής 
αντίληψη σήμερα για το κακό σύστημα, αποτελεί τους πιο ζωτικούς τομείς και πιο πλούσιους στην 
πολιτική ψυχολογία αλλά και επιπλέον στην εξήγηση πολιτικής του ΝΑΤΟ ως συλλογικού 
Οργανισμού.  
 
Η παρούσα έρευνα, με βάση τα παραπάνω, αναφέρεται σε μια καινούργια ένδειξη ανάπτυξης, της 
Πολιτικής Ψυχολογίας με το ΝΑΤΟ. Είναι σχετικά καινούργιο το επιχείρημα να κατανοηθεί η 
πολιτική του ΝΑΤΟ και των ηγετών μας από τις παραπάνω αναφερθείσες έρευνες, στον τομέα της 
ψυχολογίας. Συνεπώς, θα πρέπει να κατανοήσουμε  σε αυτό το σημείο πως υπάρχει και μια 
ψυχολογική εξήγηση για τις πολιτικές πράξεις του ΝΑΤΟ, η οποία αφορά το γενικότερο εθνικό 
και υπερεθνικό κοινωνικό σύνολο, τις κυβερνήσεις μας αλλά και την προσωπικότητα των ειδικών 
απεσταλμένων καθώς και των ηγετών μας.  
 
 
 

                                                 
81 Ο.Π. 77. 
82 Osgood, C. (1962) An alternative to war and surrender, University of Illinois at Urbana Press, Urbana,  in 
Γαλάνης  Γ.Κ. &  Moser H.,(1999), Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία. Σύγχρονες Τάσεις στην διεθνή Έρευνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση, pp25-86. 
83 Kelman, H.C., (ed), International Behavior, Published by Hold Rinehart & Winston, 1965, in Γαλάνης  Γ.Κ. &  
Moser H.,(1999), Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία. Σύγχρονες Τάσεις στην διεθνή Έρευνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 
pp25-86. 
84 Gantzel-Kress, G. & Gantzel, K.J. (1981), Individuum und Internationals System, in Γαλάνης  Γ.Κ. &  Moser 
H.,(1999), Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία. Σύγχρονες Τάσεις στην διεθνή Έρευνα, Εκδόσεις Παπαζήση, pp25-
86. 
 



Η Πολιτική Προσωπικότητα Ηγετών και το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο. 

Η διαμόρφωση της σωστής προσωπικότητας ενός ηγέτη θεωρείται απαραίτητη. Και αυτό για 
ποικίλους, απλούς και άλλους λόγους. Ένας ηγέτης εκπροσωπεί καταρχήν ένα κράτος και συνεπώς 
θεωρείται εκπρόσωπός του. Το κράτος αυτό απαρτίζεται από τον λαό του και την κυβέρνηση «το 
συντονιστικό κλιμάκιο», που προσβλέπει στη σωστή λειτουργία του. Οπωσδήποτε, το κάθε άτομο 
σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον εκπροσωπεί και τον εαυτό του. Έτσι, φαινομενικά το άτομο αυτό 
πρέπει να κατέχει εκείνα τα προσόντα, που θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε « τα ανταγωνιστικά 
προσόντα της προσωπικότητας», τα οποία να αποτελούν τις σωστές βάσεις αξιολόγησης της 
προσωπικότητας του κάθε ηγέτη. 

 
Βάσει των ερευνών στον τομέα πολιτικής ψυχολογίας που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται 
ανά τακτά αλλά και μακροχρόνια διαστήματα, μπορούμε να προσδιορίσουμε αναλόγως τη σωστή 
διαμόρφωση της προσωπικότητας, άνευ άλλων «εξωγενών» κριτηρίων, όπως είναι η μόρφωση, οι 
κοινωνικές και προσωπικές εμπειρίες. 
 
Ο προσδιορισμός της σωστής προσωπικότητας ενός ατόμου κρίνεται αναγκαία, με βάση τα 
δεδομένα που αναφέρονται από τις εμπειρίες εμπειρογνωμόνων και απεσταλμένων σε διεθνείς 
οργανισμούς καθώς και σε διμερείς αλλά και πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Η προσωπική μας 
εμπειρία εκτιμά ότι η σωστή διαμόρφωση του «θετικού κλίματος» σε διαβουλεύσεις, κατά την 
ορολογία των ΜΜΕ, εξαρτάται καταρχήν από τις διαπροσωπικές σχέσεις των εμπλεκομένων 
ατόμων στις διαπραγματεύσεις αυτές. Το λεγόμενο θετικό κλίμα είναι αναγκαίο αλλά και 
επιτακτικό για την επίτευξη και του ελαχίστου θετικού αποτελέσματος. Έτσι, η διαμόρφωση της 
προσωπικότητας είναι αυτή που σε τελική ανάλυση θα διαμορφώσει τo σωστό πολιτικό, 
διπλωματικό ή πολυμερές κλίμα. Γι’ αυτό πριν ακόμα οριοθετήσουμε τα «ανταγωνιστικά 
προσόντα της προσωπικότητας ενός ηγέτη», θα πρέπει να προσδιορίσουμε την έννοια της 
προσωπικότητας. 
 
Προσδιορισμός της Προσωπικότητας και του Χαρακτήρα. 

Με την έννοια άτομο, χαρακτηρίζουμε την μοναδικότητα μιας ανθρώπινης ύπαρξης. Η εξέλιξη 
του ατόμου αυτού από την μέρα που γεννιέται διαμορφώνει την προσωπικότητα του. Το άτομο 
διαμορφώνει την προσωπικότητα του, σύμφωνα με την εξέλιξη της ζωής του. Όπως αναφέρεται 
από τον Γαλάνη, η διαμόρφωση της προσωπικότητας κάθε ατόμου εξαρτάται από τον «ενεργά 
δρώντα άνθρωπο». «Η προσωπικότητα χρησιμοποιεί την κοινωνική εμπειρία μέσω του 
εσωτερικού της κόσμου και εκφράζεται στις σχέσεις των ανθρώπων με τις εσωτερικές και 
εξωτερικές ενέργειες και διεργασίες. Η ενεργητικότητα (δυναμική) της προσωπικότητας 
εκφράζεται στις διάφορες ενέργειες του ανθρώπου στην προσπάθειά του να αλλάξει και να 
διαμορφώσει το περιβάλλον. Η δυναμικότητα της προσωπικότητας εκφράζεται και στη στάση 
ζωής του ανθρώπου, όταν συνειδητοποιεί την κοινωνική του θέση και την θέση του στη ζωή 
γενικά»85. 
                                                 
85 Ο.Π. 77 



 
Θα μπορούσαμε έτσι να θέσουμε έναν σύντομο ορισμό της προσωπικότητας, καθώς είναι 
επιτακτική η ανάγκη σωστής διαμόρφωσης της προσωπικότητας ενός ηγέτη ως:  
 
Την ενεργητικότητα, τη δυναμική που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, σε συνάρτηση με τα προτερήματα αλλά και 
τα μειονεκτήματα, τα χαρίσματα και τις αδυναμίες τα οποία καθορίζουν τη ζωή του, την κοινωνικότητα του 
αλλά και τον επαγγελματισμό του. 
 
Η δυναμική οργάνωση των ψυχικών ιδιοτήτων της προσωπικότητας, εξαρτώνται από δύο 
βασικούς παράγοντες, «την ατομικότητα και τον ρόλο της προσωπικότητας» όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Γαλάνης86. Η ατομικότητα είναι ο ανεπανάληπτος συνδυασμός των ψυχικών 
ιδιαιτεροτήτων. Ως άτομα, έχουμε ο καθένας κοινά χαρακτηριστικά αλλά και ξεχωριστές 
ιδιαιτερότητες. Το χαρακτήρα, την ψυχική διάθεση, τα συναισθήματά μας, τα κίνητρα που μας 
οδηγούν σε πράξεις και τέλος τις ικανότητες που διαμορφώνουν την προσωπικότητά μας. Η 
διαμόρφωση της θεωρίας του ρόλου καθορίζει και αυτή την γενικότερη συμπεριφορά. Σε 
συνάρτηση όμως με την κοινωνική θέση ενός ατόμου, συντάσσεται η συνολική συμπεριφορά που 
καθορίζει την προσωπικότητά μας. 
 
Βασικός παράγων της συμπεριφοράς μας είναι και ο χαρακτήρας. Ο James David Barber, 
καθόρισε τη συμπεριφορά των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών σε τρεις άξονες που 
θεωρούνται χρήσιμοι στην έρευνα μας ως προς την διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ηγέτη: 
«Ο χαρακτήρας, το ύφος και η κοσμοαντίληψή τους» καθορίζουν τους σημαντικότερους αυτούς 
άξονες87.  
 
Σε αυτό το σημείο βεβαίως, γεννιέται το εύλογο ερώτημα σχετικά με την εξέταση της νοοτροπίας 
και τον τρόπο εξουσίας των ηγετών των Η.Π.Α σε σύγκριση με την Ελλάδα, μιας και τα δύο 
Κράτη έχουν διαφορετικούς ρόλους στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Αναλύοντας με συντομία 
την επιχειρηματολογία αυτή και θέτοντας τα θεμέλια σε ρεαλιστική βάση, όντως οι Η.Π.Α 
παίζουν σήμερα διαφορετικό ρόλο από την Ελλάδα, πιο ανταγωνιστικό και με πιο πολλά κίνητρα 
απασχόλησης και με διαφορετική νοοτροπία. Οι Η.Π.Α, είχαν και έχουν τον τρόπο να 
εξασφαλίσουν όλα όσα έχουν συμφέρον88. Με την πλήρη οικονομική απεξάρτηση από τον 
υπόλοιπο κόσμο κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την εκμετάλλευση 
από τότε όλων των φυσικών τους πόρων καθώς και την αμέριστη προσφοράς του στον Πόλεμο, 
κατορθώνουν να επιβάλλουν το Κράτος τους, την επιχειρηματικότητά τους, τον τρόπο ζωής τους 
στον κόσμο.  
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Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδος, το σημαντικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του χαρακτήρα 
μιας χώρας και συνεπώς ενός πολιτικού προσώπου που εκπροσωπεί το κράτος του είναι η 
πολιτισμικότητα, η κοινωνικότητα, η πνευματική του υποδομή και η μόρφωση του. Θεωρείται 
στην πολιτική, ως βασικός παράγων μετά την καθιέρωση της προσωπικότητας, η καθιέρωση της 
γνώσης. Ως επικερδής χώρα στην γνώση, η Ελλάδα ήταν και είναι η χώρα του πολιτισμού καθώς 
έχει φωτίσει τον κόσμο με όλη της την γνώση. Από τα μαθηματικά και τη γλώσσα, ως την 
αρχιτεκτονική και τη στρατηγική πολέμου. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς αυταπάτες για τις σχέσεις 
Ελλάδος και Διεθνών Οργανισμών. Η Ελλάς έχει καίρια θέση σε όλους τους φορείς και είναι και 
το κράτος αυτό, κέντρο διαλόγου και διαπραγματευτικών συνομιλιών για τις λήψεις αποφάσεων σε 
πολυμερές επίπεδο. Βεβαίως και δεν μπορεί να συγκριθεί με τις Η.Π.Α, λόγω της 
διαφορετικότητας της οικονομικής, της πολιτικής και της στρατιωτικής ισχύος. Καθώς η Ελλάς 
εξισορροπεί το κύρος της ενώπιον των Η.Π.Α, καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
παγκόσμια πολιτική σκηνή. Έτσι, έγκειται στον κάθε πολιτικό μας ηγέτη, να κατορθώσει να 
εξισώσει όλες αυτές τις πηγές γνώσης και πολιτισμού και να τις αναδείξει στο διεθνές περιβάλλον. 
Βέβαια, δεν τίθεται το θέμα της λανθασμένης σύγκρισης και υιοθέτησης του τρόπου νοοτροπίας 
και εξουσίας των Η.Π.Α και αντίστροφα, καθώς και οι δύο χώρες περιέχουν θετικά στοιχεία ως 
προς την εκμετάλλευση έρευνας και αξιολόγησης καθώς και ανάπτυξης νέων μέσων πολιτικής 
ηγεσίας.  
 
Επιστρέφοντας έτσι στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ηγέτη που μπορεί να ξεχωρίσει 
από το «χαρακτήρα, το ύφος και την κοσμοαντίληψή» του μπορούμε να περιγράψουμε τον 
επιθυμητό ηγέτη. Το ύφος κατά τους Stone & Schaffner είναι ο έκδηλος τρόπος με τον οποίο 
συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος στη ζωή του, που επιδρά σε καταστάσεις. Η κοσμοαντίληψη του 
ατόμου θεωρείται ως βασικό συστατικό στοιχείο του χαρακτήρα και «συντίθεται από το βασικό 
σύστημα των πεποιθήσεών του89. Κατά τον Barber, η έννοια της κοσμοαντίληψης προέρχεται από 
την ελληνική λέξη για την εγχάραξη, κατά μια έννοια «ότι έχει χαράξει η ζωή στην ύπαρξη του 
ανθρώπου» 90. Ο χαρακτήρας είναι τέλος, μια εξίσωση που θα μπορούσαμε να πούμε 
περιλαμβάνει την προσωπικότητα του ατόμου: 
 
Η θεμελίωση του χαρακτήρα μας είναι μια συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας μας, του ύφους μας, 
της κοσμοαντίληψής μας, καθώς επίσης και της κοινωνικότητάς μας, της επικοινωνιακής μας αντίληψης 

καθώς και των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων μας, γενικότερα τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου. 
 

Ο Ατομικός χαρακτήρας ενός ηγέτη. 

Ποια είναι τα σημαντικότερα πολιτικό-ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στην ανάλυση της σωστής συμπεριφοράς ηγετών στο Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο; 
Με βάση την παραπάνω ερώτηση θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να συνδέσουμε την 
δομή του ατομικού χαρακτήρα γενικότερα, με αυτήν που πρέπει να κατέχει πολιτικά ένας ηγέτης. 
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Η δομή του ανθρώπινου χαρακτήρα μπορεί να θεωρηθεί ως πολύπλοκη. Έτσι, θεωρείται 
αναγκαία η κατανόηση της θεωρίας της προσωπικότητας από την μεριά της ψυχαναλυτικής 
προσέγγισης. Αναμφίβολα, η ψυχανάλυση επηρέασε την πολιτική ψυχολογία. Ένας από τους 
γνωστότερους και κυριότερους στοχαστές ψυχανάλυσης που ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν ο 
Sigmund Freud. O Freud, κατά τους Stone & Schaffner ήταν αυτός που διαμόρφωσε μια 
«συνεκτική θεωρία για την προσωπικότητα»91.  
 
Κεντρικός άξονας της Φροϋδικής θεωρίας είναι η παραδοχή ότι πολλές από τις πράξεις μας είναι 
αποτέλεσμα κινήτρων που δεν γνωρίζουμε. Τα ασυνείδητα κίνητρα που διαγνώστηκαν μέσα από 
ανάλυση ονείρων, τα σφάλματα κατά την λεκτική επικοινωνία και άλλα συμβάντα, ήταν προϊόντα 
ασυνειδήτων αισθημάτων. Έτσι, ο Freud κατέληξε ότι η προσωπικότητα είναι μια σύνθεση 
συνειδητών και ασυνειδήτων επιθυμιών και πεποιθήσεων. Το ίδιο όσον αφορά έναν ηγέτη σε 
πολυμερές επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινήσεις και αποφάσεις πέραν του γνωστικού επιπέδου, 
είναι αποφάσεις συνειδητών και ασυνειδήτων επιθυμιών και πεποιθήσεων.  
 
Οι αιτίες των ασυνειδήτων συμπεριφορών παρόλα ταύτα, μπορούν συχνά να επηρεάσουν την 
συμπεριφορά ενός ατόμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το υποσυνείδητο αναφέρεται σε μνήμες που 
μπορούν εύκολα να γίνουν συνειδητές»92. Για παράδειγμα, η λανθασμένη προφορά σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να προέρχονται από μια μη συνειδητή εχθρότητα.  
 
Αυτό σημαίνει ότι η ορθολογικότητα ενός ηγέτη, είναι παράγωγο της συνείδησης αλλά και της προ-συνείδησης 

που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ασυνείδητα λάθη. 
 
Οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις ενός ηγέτη και τα αισθήματα του απέναντι σε διάφορες πολιτικές 
καταστάσεις προκαλούν αναπόφευκτα συγκρούσεις στην προσωπικότητά του. Όπως αναφέρεται 
από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Freud δημιουργείται ένας αυτόματος αμυντικός 
μηχανισμός του εσωτερικού κόσμου που οδηγεί στην υπεράσπιση της θέσεως του.  
 
Έτσι και ο ηγέτης πρέπει να είναι ψυχολογικά έτοιμος να αντιμετωπίσει καταστάσεις που θα προκαλέσουν 

αναπόφευκτα συγκρούσεις στην προσωπικότητα του, στα πιστεύω του. 
 
Στην Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία υπάρχει όπως αναφερθήκαμε εξ’ αρχής στην έρευνά μας, μια 
ιεραρχία διοικητική και πολιτικό-στρατιωτική. Η Συμμαχία διοικείται από την πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία, Στην κορυφή βρίσκεται το ΝΑC (North-Atlantic Council) που απαρτίζεται 
από την πολιτική Συμμαχία σήμερα των 25 ηγετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και παράλληλα η 
στρατιωτική ηγεσία το (Military Committee), η οποία και εξετάζει την επιχειρηματικότητα όπου 
εμπλέκεται το ΝΑΤΟ στρατιωτικά. Στο το επόμενο επίπεδο, βρίσκεται η διπλωματική ηγεσία και 
τα διάφορα παρακλάδια της με ενσωματωμένο διπλωματικό, στρατιωτικό αλλά και πολιτικό 
προσωπικό. Με βάση την έρευνά μας, το σημαντικό στην ιεραρχία αυτή είναι ο ηγέτης. Κατά τον 
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Freud93, οι αρχηγοί θεωρούνται σημαντικά άτομα για τους υπόλοιπους. Έτσι, ο ηγέτης θεωρείται 
συχνά το λεγόμενο «administrative role-model», το ιδανικό πρόσωπο. Η τάση γι’ αυτό τον λόγο, 
του κάθε ανθρώπου που συνεργάζεται με τους ηγέτες των 25 στο ΝΑΤΟ, ιδεολογικά τον φέρνει 
πιο κοντά στην αίσθηση ομαδοποίησης. Όπως παραδέχτηκε και ο Freud94,  
 
η σημαντικότητα του στρατού έγκειται στο ότι η δύναμη του στρατού βρίσκεται στο συναισθηματικό δέσιμο 

των στρατιωτών με τους αξιωματικούς, διοικητές ή στρατηγούς τους. 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της 
ατομικότητας μιας προσωπικότητας αλλά και τα συγκεκριμένα συστατικά ενός ηγέτη. Ένας 
ηγέτης πρέπει να έχει ύφος, κοσμοαντίληψη, να παίρνει αποφάσεις συνειδητές αλλά και 
ασυνείδητες βάσει επιθυμιών και πεποιθήσεων, να είναι ορθολογιστής, να είναι ψυχολογικά έτοιμος 
να αντιμετωπίσει καταστάσεις που θα προκαλέσουν αναπόφευκτες συγκρούσεις στην 
προσωπικότητα του και στα πιστεύω του, και να γνωρίζει ότι η δύναμή του βρίσκεται στο 
συναισθηματικό δεσμό με τον λαό του, καθώς θεωρείται το ιδανικό πρόσωπο, ο ηγέτης του λαού 
του. Ο ηγέτης πρέπει να είναι νοήμων, να έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνικές, θεωρητικές 
πρακτικές, να έχει πολύ καλή γνώση της ιστορίας του λαού του, της μουσικής και της λογοτεχνίας. 
Να είναι άριστος γνώστης της θρησκείας και της φιλοσοφίας, και να τηρεί τις σωστές στάσεις 
απέναντι στην ιεραρχία, στην θρησκεία και στην πολιτική. Πάνω από όλα, ο ηγέτης πρέπει να είναι 
ευπρεπής και να διαθέτει την συνολική συγκρότηση του ατόμου που είναι ο χαρακτήρας. Ο 
ηγέτης με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι και ο σωστός διαπραγματευτής, το πιο έμπιστο 
άτομο να αντιπροσωπεύσει ένα κράτος, έναν λαό σε διαπραγματεύσεις επιπέδου Βόρειο-
Ατλαντικού Συμφώνου. 
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Κεφάλαιο 2: Το Διεθνές Περιβάλλον και η Συνεχής Μετάλλαξη του. Το Πλαίσιο Κατανόησης των 

Πολιτικών από το ΝΑΤΟ. 

2.1 Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο και το Μοντέλο Νομικής Διακυβέρνησης στο Πολιτικό 

Στρατιωτικό Επίπεδο του ΝΑΤΟ. 

 

Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο και το ΝΑΤΟ. 

Κατά τον Gerhard Loibl, ο όρος του Διεθνούς Δικαίου πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Jeremy 
Bentham τo 1780, στον πρόλογό του βιβλίου του “principles and legislation”95. Κατά τον ίδιο, 
τα δικαιώματα των Εθνών ιστορικά, υπάρχουν από τα χρόνια του Ρωμαϊκού δικαίου, την 
ορολογία του «ius gentum» και τις γραπτές αναφορές του Cicero. Στην Γερμανική, Σλαβική και 
Σκανδιναβική γλώσσα, η παλαιότερη ορολογία ονομάζεται Volkerrecht.  

Ιστορικά, μέχρι και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομικοί διευκρίνιζαν το 
(δημόσιο) διεθνές δίκαιο ως το δίκαιο που υιοθετεί και οριοθετεί τις σχέσεις μεταξύ κρατών. 
Σύμφωνα με μια θετική όψη των πολιτικών και νομικών πεπραγμένων του 19ο και 20ο αιώνα, 
αναφέρεται πως τα κράτη ήταν πάντα αντικείμενα διεθνούς δικαίου, επωφελούμενα της διεθνούς 
τους προσωπικότητας, κατέχοντας διεθνή δικαιώματα. 

Ιστορικά, η περίοδος του μεσοπολέμου, έκανε αισθητή την παρουσία στοιχείων διαφορετικών από 
κράτη στην διεθνή πολιτική σκηνή όπως πολυεθνικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών, θέτοντας 
τον κόσμο σε κλοιό σκεπτικισμού για τον ρόλο του διεθνούς δικαίου και των κρατών στις διεθνείς 
εξελίξεις.  

Η μόνη διέξοδος στην περαιτέρω εξέλιξη των κρατών σε διεθνές νομικό και πολιτικό επίπεδο, 
βάσει του σκεπτικισμού αυτού που περιήλθε ο κόσμος, στάθηκε η δημιουργία των Ηνωμένων 
Εθνών, ενός πολυεθνικού Οργανισμού στον οποίο όλα τα μέλη του, αποτελούν τους μόνους 
φορείς που μπορούν να εξασκήσουν το διεθνές δίκαιο και κατά συνέπεια να υιοθετήσουν τους 
κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Διεθνείς Οργανισμοί όπως και το ΝΑΤΟ, ως θεσμός και οντότητα αναγνωρισμένη από τον 
Ο.Η.Ε, εξαρτώνται από τα κράτη μέλη του. Για τα δεδομένα του Ο.Η.Ε, τα κράτη μέλη του είναι 
τα μόνα τα οποία μπορούν να επιδιώξουν την επιβολή κυρώσεων μέσα από τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφάλειας του Ο.Η.Ε και τις ολομέλειας του. Μόνο κράτη μπορούν να 
αντιπροσωπευτούν στο Διεθνές Δικαστήριο και μόνο αυτά μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τους 
πολίτες τους. Έτσι, ο ορισμός του Γενικού Διεθνούς Δικαίου αναφέρεται στους κανόνες και τις 
αρχές που ισχύουν σε πολλές χώρες, βάσει διεθνών Συνθηκών. 
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Με τα παραπάνω δεδομένα, το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τους νομικούς κανόνες του 
ΝΑΤΟ, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τους όρους οι οποίοι είναι αποδεκτοί από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, γνωρίζοντας και κατανοώντας τις πολιτικές εξελίξεις στο 
δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, και τις γεωπολιτικές αλλαγές που επέφερε το τέλος της 
αποικιοκρατίας κατά το 1960, το διεθνές δίκαιο κατέστη ως το δίκαιο όλων των κρατών σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο.  

Βάσει των δεδομένων αυτών, η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία ιδρύθηκε το 1949 με την Συνθήκη 
της Ουάσιγκτον επικυρωμένη από τον Ο.Η.Ε μεταξύ κρατών που διατηρούν «τα ανεξάρτητά τους 
δικαιώματα και τις διεθνείς υποχρεώσεις», σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Με την Συνθήκη αυτή δεσμεύεται το κάθε μέλος κράτος να μοιραστεί τις υποχρεώσεις και τις 
ανάγκες της Συμμαχίας, καθώς επίσης και να μην δεσμευτεί με άλλη Συνθήκη που να συγκρούεται 
με την υπάρχουσα.  

 

Το Μοντέλο Νομικής Διακυβέρνησης και το ΝΑΤΟ. 

Το Μοντέλο παροχής νομικής διακυβέρνησης στο ΝΑΤΟ, διευκρινίζεται στην διαφορά του 
νομικού κανόνα και του νομικού όρου, παροχής διεθνούς δικαίου το οποίο ισχύει στον Ο.Η.Ε. 
Το ΝΑΤΟ σαν οντότητα πολιτικό-στρατιωτική, διέπεται από τους κανόνες και όρους του 
διεθνούς δικαίου που εκπληρώνονται βάσει ομόφωνης απόφασης σήμερα 26 κρατών μελών του 
ΝΑΤΟ, στο οποίο στηρίζεται και η οποιαδήποτε πολιτική της Συμμαχίας στον κόσμο.  

Νομικά, οι κανόνες και οι όροι αυτοί καθώς και τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένοι και αποδεκτοί από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. Ωστόσο, η πολιτική 
των κρατών που απαρτίζουν το ΝΑΤΟ ως πολυεθνικό οργανισμό, είναι διαφορετική. Η συμμαχία 
ως αναγνωρισμένος οργανισμός από τον Ο.Η.Ε, αποτελεί μια αυτόνομή οντότητα νομικά, που 
την κάνει να είναι και ξεχωριστή. Ουσιαστικά, αποτελεί το στρατιωτικό σκέλος του Ο.Η.Ε που 
όμως δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη για την προστασία των δυτικών-Ευρωπαϊκών και 
Ατλαντικών χωρών. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας, καθώς επιτελεί 
‘κοινωνικό έργο’, ως προς την διευκόλυνση των όρων που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο 
ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

Το ΝΑΤΟ, κατέχει και μία ξεχωριστή και αυτόνομη οντότητα νομικά, πολιτικά και οικονομικά. 
Οι κανόνες που διέπουν νομικά τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είναι και όροι συμβιβαστικοί. Είναι, 
όροι που πρέπει όλα τα κράτη μέλη να τηρούν και υποχρεούνται να σέβονται θεωρητικά. Το 
ΝΑΤΟ δεν έχει νομικούς κανόνες, όπως έχει ο Ο.Η.Ε. Η συμμαχία δεν προτείνει σε κράτος 
μέλος του ή άλλο κράτος εκτός αυτής. Η Συμμαχία υιοθετεί όρους και πολιτικές άμεσα 
συνδεδεμένες με τις πολιτικές και οικονομικές ανάγκες του κάθε κράτους μέλους, διατηρώντας 
πάντα το ισοζύγιο συμφερόντων των 26 κρατών μελών του σήμερα. 

Ουσιαστικά, το ΝΑΤΟ αποτελεί νομικά, για πολλούς Ευρώ-Ατλαντιστές, το τέλειο νομικό 
πλαίσιο παροχής μοντέρνου (διεθνούς) μοντέλου πολιτικών υπηρεσιών, σε συλλογικό ή συμμαχικό 
επίπεδο.  



Συγκριτικά με τον Ο.Η.Ε, καθίσταται το μοντέλο αυτό πρωτοπόρο στην ουσιαστικότερη και 
αποτελεσματικότερη πολιτική των κρατών σε συλλογικό επίπεδο επειδή δεσμεύει όλα τα κράτη 
μέλη του να αποδεχτούν τις προοπτικές του εκάστοτε όρου, θετικές ή αρνητικές.  

Η πολιτική πραγματικότητα όμως, δεν μπορεί να εξηγηθεί με τον ίδιο θεωρητικό τρόπο τον 
οποίο περιγράψαμε ως εδώ. Πολιτικά, η αποδοχή των όρων από όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ είναι 
ένα «παιχνίδι πολιτικό» όπως ονομάζεται, που αφορά τα γενικότερα συμφέροντα, κυρίως των 
ισχυρών κρατών. Έχοντας ως γνώμονα, το δεδομένο αυτό, η πολιτικές του ΝΑΤΟ υιοθετούνται 
με βάση τις πολιτικές αποφάσεις των 26 κρατών μελών, αλλά και με δεδομένο τις πολιτικές 
ανάγκες των ισχυρότερων κρατών. Η πολιτική εξέλιξη μιας νομικής απόφασης βαρύνει όλα τα 
κράτη τα οποία από κοινού συμμετείχαν στην απόφαση αυτή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Η Τεχνολογία στην Στρατιωτική Μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ. 

Η τεχνολογική εξέλιξη στην κοινωνία μας, είναι ένα αναπάντεχο γεγονός, μια πολιτική και 
οικονομική πραγματικότητα, που διαβαθμίζει την πορεία ενός μοντέρνου κράτους. Ουσιαστικά, 
«η ικανότητα ενός κράτους να καινοτομεί στο τεχνολογικό επίπεδο και να ενσωματώνει τις νέες 
τεχνολογίες, αποδείχτηκε ιστορικά ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, τόσο για την 
επιβίωση του όσο και για τον καθορισμό της θέσης ισχύος του στο διεθνές σύστημα»96. 

Η τεχνολογία και οι τεχνολογικές καινοτομίες σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
διαβίωσής μας. Η ανάπτυξη τους βασίζεται στην ανάγκη για μια πληρέστερη και απλούστερη ζωή 
όμως δεν αποτελούν ουσιαστικό μοντέλο ασφάλειας για τον πολίτη.  

Η τεχνολογική επανάσταση που επήλθε με την δημιουργία του πρώτου Μικροτσίπ την περίοδο 
του 70 είναι μια πραγματικότητα που κατά καιρούς επιβεβαιώνει την ανάγκη για μια πιο 
δημιουργική ζωή. Ωστόσο, η δημιουργία του Μικροτσίπ κατά την περίοδο του 70’ συνέβαλε στην 
περαιτέρω εξάπλωση του Δυτικού κόσμου, καθώς θεωρήθηκε το πιο ικανό μέσο καταστολής της 
τεχνολογικής ανάπτυξης της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Με λίγα λόγια, η δημιουργία της 
τεχνολογίας του Μικροτσίπ αποτέλεσε κύριο πολιτικό μοχλό αντιπαράθεσης μεταξύ του τότε 
Δυτικού και Ανατολικού κόσμου και όχι τεχνολογική καινοτομία κοινωνικής ευημερίας. 

Η τεχνολογία του Μικροτσίπ, έφερε τους δύο κόσμους πιο κοντά, μέσα από τα πρώτα 
ραδιοκύματα, και συνέβαλε στην εξάπλωση του Δυτικού τρόπου ζωής, αποδεδειγμένα πλέον, 
βάσει της ιστορικής αναδρομής. Σήμερα, λίγοι είναι ακόμα οι άνθρωποι από τις ανεπτυγμένες 
χώρες που ζουν χωρίς υπολογιστή, κινητό, τηλεόραση και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, που 
διευκολύνει την καθημερινή τους διαβίωση.  

Σε επίπεδο υπερεθνικά συλλογικό όπως είναι το ΝΑΤΟ, η τεχνολογία παίζει άμεσο ρόλο. «Ο 
εξαιρετικά δυναμικός χαρακτήρας της τεχνολογίας λειτουργεί επαυξητικά στον ρόλο που 
διαδραματίζει στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας»97. 

Χαρακτηριστικά, είναι πολλά τα ιστορικά παραδείγματα με τα οποία οι διαρκείς τεχνολογικές 
βελτιώσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό και όχι μόνο σε επίπεδο στρατηγικής, που επέφεραν στους 
εκάστοτε κατακτητές θετικά αποτελέσματα. Κατά την Ελληνιστική, την Ρωμαϊκή, την Βυζαντινή, 
την Οθωμανική περίοδο, την περίοδο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, της μοντέρνας Ευρωπαϊκής 
ιστορίας και της σύγχρονης ιστορίας του κόσμου σήμερα. Για τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, είναι 
γεγονός ότι η τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς ακόμα και στον τομέα 
διοίκησης, διατήρησε το ΝΑΤΟ σε τροχιά ανάπτυξης.  

Ο Colin Gray σε άρθρο του, ονομάζει την πλήρη ανάπτυξη της τεχνολογίας σε στρατιωτικό 
επίπεδο ως «την τεχνολογική στρατιωτική επανάσταση» 98. Η εξήγηση που δίνει στον αναγνώστη, 
αφορά τον ρόλο και την σχέση της εξωτερικής πολιτικής και της στρατιωτικής δύναμης είτε ενός 
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κράτους, είτε μιας συμμαχίας στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως αναρωτιέται μαζί με άλλους 
επιστήμονες, για την αξία της τεχνολογικής ανάπτυξης και τον ρόλο που πρέπει ή θα έπρεπε να 
καθορίζει η τεχνολογική ανάπτυξη στην πολιτική. 

Η τεχνολογική εξέλιξη, επηρεάζει άμεσα το ΝΑΤΟ ως οντότητα πολιτικό-στρατιωτική. Η 
Συμμαχία μετά την Συνθήκη της Πράγας το Νοέμβριο του 2002, καλείται να βρει τρόπους ώστε 
να φέρει στρατιωτικά όλα τα κράτη στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο. Αυτό αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο κεφάλαιο με το οποίο καθορίζονται οι τεχνολογικές καινοτομίες για την 
πρόληψη των νέων προκλήσεων του 21ου αιώνα Το κεφάλαιο αυτό με τίτλο «New Capabilities: 
Adapting to modern challenges»99 βολιδοσκοπεί και στον αναγκαίο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. 
Έτσι, το ΝΑΤΟ διεκδικεί και τον τεχνολογικό πλέον εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα πολιτικά, 
στρατιωτικά, διοικητικά και ακαδημαϊκά με σκοπό το τεχνολογικό ισοζύγιο στρατιωτικών 
συστημάτων, όλων των κρατών μελών.  

 

Το ΝΑΤΟ και οι Νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις στον 21ο αιώνα. 

Το ερώτημα που ουσιαστικά τίθεται, είναι το κατά πόσον η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελεί 
άξονα σταθερότητας και ασφάλειας για τον πολίτη και εξίσου για την παγκόσμια κοινωνία και κατ’ 
επέκταση για συλλογικούς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ. Εύλογα κανείς κατανοεί, πως οι 
ποικίλοι πόλεμοι και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα τεχνολογίας, αποτέλεσαν κύριο μοχλό για την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, και των 
μέσων που μας περιβάλλουν σήμερα. Όμως, κανένας μας δεν γνωρίζει εάν ουσιαστικά τα μέσα 
αυτά πληρούν όλους τους όρους ασφάλειας όχι μόνο σε θέματα υγείας αλλά και αναφορικά με τον 
τρόπο διαβίωσής μας.  

Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η «δέσμευση των δυνατοτήτων της Πράγας», όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά σε περιοδικό του ΝΑΤΟ με τίτλο «το ΝΑΤΟ μεταμορφώθηκε», 
στοχεύει σε «δυνατότητες που η Συμμαχία ως σύνολο εποφθαλμιούσε αλλά δεν περιείχε» 
συλλογικά. Σύμφωνα με τις δεσμευτικές αποφάσεις της Πράγας, καθένα από τα κράτη ξεχωριστά 
«δεσμεύτηκε σθεναρά και δημοσίως να κάνει συγκεκριμένες βελτιώσεις σε κύριες στρατιωτικές 
δυνατότητες εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την παράδοσή τους»100.   

Σε γενικές γραμμές, οι κύριοι τομείς ανάπτυξης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων 
συμπεριλαμβάνουν την βελτίωση  τόσο της στρατιωτικής όσο και της πολιτικής ετοιμότητας. Η 
στρατιωτική ετοιμότητα συμπεριλαμβάνει επιγραμματικά  «την αεροπορική και θαλάσσια 
μεταφορά, εναέριο ανεφοδιασμό, ικανές να αναπτυχθούν μονάδες υποστήριξης μάχης και 
υπηρεσιών μάχης, διοίκηση, έλεγχο και επικοινωνίες, παρακολούθηση του εδάφους από αέρος, 
συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση και κατάκτηση στόχων, πολεμική αποτελεσματικότητα 
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συμπεριλαμβάνοντας τα κατευθυνόμενα με ακρίβεια πυρομαχικά και την καταστολή της εχθρικής 
αεράμυνας και τις χημικές, βιολογικές ραδιολογικές και τις πυρηνικές αμυντικές δυνατότητες»101. 

Η πολιτική ετοιμότητα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας σε αυτό το σημείο συμπεριλαμβάνει 
νέους και καλύτερους τεχνολογικούς τρόπους «ανταλλαγής πληροφοριών, την αποτροπή πιθανής 
χημικής, βιολογικής ή ραδιολογικής επίθεσης κατά αστικών πληθυσμών και για να βοηθηθούν 
στην αντιμετώπιση των συνεπειών τους». «Επίσης δρομολογήθηκαν πέντε πρωτοβουλίες για να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες της Συμμαχίας εναντίον των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών 
όπλων: ένα πρότυπο ικανό να αναπτυχθεί αναλυτικό εργαστήριο, μια ομάδα αντίδρασης σε κάποιο 
γεγονός, ένα εικονικό κέντρο για υπεροχή στην άμυνα εναντίον αυτών των όπλων, ένα απόθεμα 
του ΝΑΤΟ σε παράγοντες για βιολογική και χημική άμυνα και ένα σύστημα παρακολούθησης 
ασθενειών...Επίσης ενισχύθηκαν και οι δυνατότητες της άμυνας, εναντίον επίθεσης στον 
Κυβερνοχώρο»102. 

 

Η Πληροφορική και οι Νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις στον 21ο αιώνα. 

Ως αρχή εξήγησης της ανάπτυξης της τεχνολογίας, και στους δύο τομείς θεωρούμε τον τομέα της 
πληροφορικής. Η πληροφορική, σήμερα θεωρείται η βάση κατανόησης του τεχνολογικού τομέα, 
πέραν της επιστήμης των μαθηματικών. Η ταχεία ανάπτυξη της πληροφορικής επέφερε έναν νέο 
κόσμο που αποκαλούμε τρισδιάστατο, ένα κόσμο που μας έφερε όλους πιο κοντά, καθώς 
επακόλουθο της πληροφορικής είναι το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος. Η ταχεία και ραγδαία 
ανάπτυξη του, ήρθε με κινητήριους μοχλούς την ανάγκη ανάπτυξης της οικονομίας και της 
έρευνας όλων των χωρών, καθώς και την στρατιωτική ανάγκη για απλούστευση των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ισχυρών, καθώς και του καλύτερου συστήματος μεταφοράς πληροφοριών.  

Όπως αποδεικνύεται έμπρακτα σήμερα, στην παγκόσμια κοινωνία μας, η ταχεία ανάπτυξη της 
πληροφορικής και γενικότερα της τεχνολογίας του Μικροτσίπ, μας προσέφερε πολλά. Όμως, τα 
δυσμενή φαινόμενα των τελευταίων ετών έρχονται να ανατρέψουν τα ως τώρα αποτελέσματα.  Η 
τρομοκρατία και στην τεχνολογία, και για ορισμένους η τρομολαγνεία που μας έχει επιβληθεί σε 
θέματα ασφάλειας τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικότερα τρόπου ζωής, μας οδηγούν σε 
ποικίλους τρόπους αντίδρασης. Ο ένας τρόπος είναι η προσωπική αντιμετώπιση του φαινομένου, 
καθώς παρατηρείται ότι ορισμένοι συμπολίτες μας προτιμούν την απλή, με μοντέρνα ορολογία, 
«αναλογική ζωή». Ο άλλος τρόπος δράσης, είναι η συλλογική αντίδραση σε φαινόμενα 
«τρομοκρατικά», είτε αυτά αφορούν τα κοινωνικά σύνολα, είτε την οικονομική ανάπτυξη και 
ευημερία των κοινωνιών μας. Οι κυβερνήσεις μας έτσι ορίζουν την πολιτική καταπολέμησης 
τέτοιων φαινομένων, σε μονομερές, διμερές αλλά και διασυλλογικό επίπεδο.   
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Τα Πρώτα Αποτελέσματα. 

Σε πανευρωπαϊκό συνέδριο που διεξήχθη τον Ιούλιο 2005, περί ανάπτυξης της πληροφορίας 
πολέμου και ασφάλειας103, αναπτύχθηκαν πρωτότυπες ιδέες οι οποίες έχουν ως σκοπό την 
αποτροπή φαινόμενων εκμετάλλευσης του κυβερνοχώρου και την ανάπτυξη δικτύων αποτροπής 
φαινομένων τρομοκρατίας. Στο συνέδριο αυτό, από τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία και 
κοινοποιήθηκαν,  αναφέρεται η αναγκαιότητα της τεχνολογίας καθώς και των τεχνολογικών 
καινοτομιών, για την απλούστευση της ζωής των κρατών και των πολιτών. Αναφορά γίνεται επίσης 
και στην αναγκαιότητα καταπολέμησης των φαινομένων της τρομοκρατίας στον τομέα της 
τεχνολογίας και συγκεκριμένα στον κυβερνοχώρο, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων 
προστασίας βασικών και αναγκαίων πληροφορικών συστημάτων, αλλά και ασφαλέστερων 
τραπεζικών, στρατιωτικών και κυβερνητικών δικτύων παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών.  

Έτσι, αναφορικά με τα προαναφερθέντα, είναι κατανοητό πως το πρόβλημα της τρομοκρατίας και 
συγκεκριμένα στον κυβερνοχώρο είναι υπαρκτό, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνογνωσία 
αναπτύσσονται ραγδαία, σε έναν κόσμο πλέον διαδικτυακό και αλληλεξαρτώμενο. Με την σειρά 
της, η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Πρέπει εδώ 
όμως να καταστεί σαφές πως ήταν ανθρώπινη η επιλογή εξάρτησης από τις τεχνολογικές 
καινοτομίες που μας παρέχονται ακόμα και σήμερα. Έτσι, είναι φυσικό κατά έναν λογικό τρόπο, 
ένα μέρος της κοινωνίας να αντιδρά σε πολιτικές κυβερνήσεων και γενικότερα πολιτικών, που 
επιχειρούν να εκμεταλλευτούν όσα μέσα τους δίνονται ώστε να επηρεάσει αρνητικά την ζωή των 
συμπολιτών τους, εφόσον η επιλογή μας είναι να αποτελέσει η εκμετάλλευση καινοτομιών όπως 
είναι π.χ. ο κυβερνοχώρος και γενικότερα οι τεχνολογικές καινοτομίες, μέρος της ζωής μας. 

Μ’ αυτήν την σκέψη, θεωρείται αναγκαία η λήψη μέτρων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις καθώς, 
μονομερώς ή σε διασυλλογικό επίπεδο από πολυεθνικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, για την 
πάταξη τέτοιων φαινομένων.  

Ως εκ τούτου, αυτή η θεωρία μας οδηγεί στην πληρέστερη κατανόηση των υπαρκτών 
προβλημάτων που έχουμε σήμερα ως παγκόσμια και όχι ως εθνική κοινωνία, αναφορικά με την 
τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς επίσης και την τεχνολογική ανάπτυξη στον κυβερνοχώρο. Έτσι, 
έχοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί, τίθενται τα 
εξής ερωτήματα: 1) πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία στις διάφορες νέες τεχνολογικές 
καινοτομίες; 2) πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο; 3) ποιά μέσα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν; Και 4) πώς πρέπει να ανταποκριθεί η κάθε κοινωνία παγκοσμίως 
ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της τρομοκρατίας στον γενικότερο τομέα ανάπτυξης της 
τεχνολογίας;  

 

                                                 
103 4th European Conference on Information Warfare and Security, Wales UK 11-12 July 2005. 



Η Τρομοκρατία και ο Κυβερνοχώρος.  

Για να απαντηθούν τα προαναφερθέντα ερωτήματα, είναι κατανοητό πως καταρχήν πρέπει να 
δοθεί μια εξήγηση στην έννοια «τρομοκρατία» στον τομέα της τεχνολογίας και συγκεκριμένα στο 
διαδίκτυο. Ως γενικό και διεθνές φαινόμενο, η τρομοκρατία δεν έχει διευκρινιστεί ως ορισμός. 

Έτσι: 
τρομοκρατία στο χώρο της τεχνολογίας, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το φαινόμενο ριζοσπαστικής και 

αρνητικής εκμετάλλευσης τεχνολογικών καινοτομιών που φυσιολογικά προορίζονται για την κοινωνική και 
οικονομική ευημερία των πολιτών και συμπολιτών μας. Σκοπός της, θεωρείται η αποτροπή της κοινωνικής 
ανάπτυξης και συνοχής των διαφόρων κοινωνιών και ο εκφοβισμός με μέσα που γεννήθηκαν με καλή την 
πίστη για την εκμετάλλευση των πολιτών και του κράτους. Η αντίθεση όλων των κακώς νοούμενων 
παραγόντων στους νόμους του κράτους και του κάθε κράτους είναι παράνομη άρα και εγκληματική, και 

ανάλογα με την εμβέλεια καταστολής, τρομοκρατική. 
Οι τρόποι που μπορεί ένα τέτοιο φαινόμενο να καταπολεμηθεί ποικίλουν. Είτε επειδή σύσσωμη η 
παγκόσμια κοινωνία κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, είτε επειδή το κράτος 
αναλαμβάνει την προστασία των πολιτών του ξεχωριστά από τα άλλα, είτε επειδή ένας τέτοιος 
«πόλεμος» μπορεί να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικά και άλλα παραπλήσια μέσα. 

Στην διάρκεια διαφόρων προσπαθειών κατανόησης και επίλυσης θεμάτων αναφορικά με την 
τρομοκρατία, στον τομέα τεχνολογίας και πληροφορίας, οι απόψεις σχετικά με την 
καταπολέμηση του φαινομένου ποικίλουν, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και πολιτικό. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Huhtinen και Rantapelkonen στο βιβλίο τους Image Wars- 
Beyond the Mask of information Warfare104, η κοινωνία της πληροφορίας είναι γνώση καθώς και 
επιστήμη. Μόνον με την γνώση και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης της γνώσης της 
πληροφορίας μπορούμε να φτάσουμε στο υπέρτατο όριο να καταπολεμήσουμε το κακό και να 
αναπτύξουμε την κοινωνία της πληροφορίας. Το ΝΑΤΟ105,μέσω των ενημερώσεων τύπου, θέτει 
ως θέμα την αντιμετώπιση των στρατηγικών θεμάτων ασφαλείας και στον γενικότερο τομέα που 
αφορά την τεχνολογία ενώ εμμέσως αναφέρεται στους τρόπους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, 
χωρίς όμως να διασαφηνίζει πως και η τρομοκρατία, στον κόσμο της πληροφορικής ή του 
κυβερνοχώρου είναι υπαρκτός. 

Βάσει όλων των παραπάνω δεδομένων, 1) δημιουργούμε την βάση κατανόησης του φαινομένου 
της τρομοκρατίας στον τομέα της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της πληροφορικής. 2) 
ενημερώνουμε για το γενικότερο πλαίσιο του φαινομένου της τρομοκρατίας στο κυβερνοχώρο. 3) 
κατόπιν αξιολόγησης του γενικότερου θέματος ασφάλειας της τρομοκρατίας επιχειρείται η 
αποσαφήνιση της εννοίας της τρομοκρατίας στον τομέα της τεχνολογίας και αναφορικά με την 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και τέλος, 4) εξασφαλίζεται μια πρωτοβάθμια αξιολόγηση και 
κριτική για την ποικιλομορφία απόψεων σχετικά με το θέμα της τρομοκρατίας στον τομέα της 
πληροφορικής.  
                                                 
104 Huhtinen A.& Rantapelkonen J (2002), Image Wars- Beyond the Mask of information Warfare, Finland, Published by 

the Marshal of Finland Mannerheim’s War Studies Fund. 
105 ΝΑΤΟ Istanbul Summit Communiqué 28 June 2004: A Readers Guide. 



Ο κόσμος της τεχνολογίας είναι υπαρκτός όσο και ο κόσμος της ανασφάλειας της τεχνολογίας. Η 
τεχνολογία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της Συμμαχίας για τον 21ο αιώνα. Ο κόσμος 
της ανασφάλειας της τεχνολογίας είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που κάποια 
στιγμή θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις μας σε μονομερές ή διασυλλογικό επίπεδο να πατάξουν 
μόλις βεβαίως κατανοήσουν την εμβέλεια του προβλήματος και μόλις βρουν κοινό πεδίο δράσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Τα Μ.Μ.Ε, η Διεθνής Επικοινωνιακή Πολιτική και το ΝΑΤΟ. 

Τα Μ.Μ.Ε (τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας) δημιουργήθηκαν με την προοπτική να ενημερώνουν 
και να μη φιλοδοξούν να χειραγωγήσουν τις κοινωνίες. Φαίνεται όμως πως αποτελούν πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής και η φιλοδοξία τους είναι σήμερα όχι μόνο η 
πληροφόρηση αλλά και η χειραγώγηση της διεθνούς κοινότητας. 

Αποτελούν το μόνο μέσο με το οποίο η κοινωνία ενημερώνεται για τα τεκταινόμενα, είτε αυτά 
είναι εθνικά είτε είναι διεθνή. Μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, αποτελούν το βασικό 
παράγοντα προάσπισης της ελευθερίας του λόγου. Η δημοκρατία τους δίνει το δικαίωμα αυτό, το 
οποίο τα Μ.Μ.Ε το σέβονται και το προασπίζουν.  

Θεωρητικά, δεν αποτελούν όργανο πολιτικής επιρροής, παρά μόνο πηγή πληροφόρησης. 
Πρακτικά όμως, αποτελούν σήμερα και ένα μέσο εξάσκησης καθώς και επιρροής της εξουσίας. Η 
εξουσία μπορούμε να πούμε ότι δεν ορίζεται σε μια δημοκρατία και ούτε παραμένει σταθερή σε 
ένα μοντέλο. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, ίσως σήμερα να έχουμε φτάσει στο σημείο να 
θεωρούμε αντάξιο εξουσίας το μοντέλο παροχής υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας.  

Μέσα από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, τα Μ.Μ.Ε αναζητούν εμμέσως μέρος της εξουσίας σε 
διαφορετική μορφή, όχι άμεσα συνδεδεμένης με την άσκηση της δημοκρατικής εξουσίας από την 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Επιχειρούν η εξουσία να ασκείται έμμεσα και 
από απόσταση, όπου η γνώση και η πληροφόρηση, άρα και η έμμεση άσκηση της εξουσίας, να 
εισρέει στο οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον.  

Στην εθνική και κατ’ επέκταση στην διεθνή πολιτική, τα Μ.Μ.Ε παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, καθότι 
καθιερώνουν το πλαίσιο συμπεριφοράς των κοινωνιών μας, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού 
φαινομένου, είτε αυτό είναι θετικό είτε αρνητικό. Ο βασικός αυτός λοιπόν ρόλος είναι και ο λόγος 
για τον οποίο τα Μ.Μ.Ε θα μπορούσαν να κατέχουν μέρος της εξουσίας σήμερα. Ίσως ακόμα και 
για αυτόν το λόγο σήμερα αποκαλούμε τα μέσα αυτά ως την ‘τέταρτη εξουσία’.  

Η τέταρτη εξουσία όμως δεν θεωρείται ως ο μόνος παράγοντας άσκησης της δημοκρατίας και 
ούτε θα έπρεπε ποτέ να είναι. Όμως αποτελεί έναν από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζονται 
σήμερα οι δημοκρατίες μας. Σ’ αυτό το σημείο ίσως βέβαια πρέπει να ερμηνεύσουμε τον όρο 
δημοκρατία. Θεωρείται λοιπόν δημοκρατία, το πολίτευμα της Αρχαίας Αθήνας όπως 
παρουσιάζεται στα πλαίσια της σύγχρονης πολιτικής σκέψης ως σταθερό σημείο αναφοράς. Και 
όπως ο Pierre Vida-Naquet διερωτάται δεν «είναι δυνατόν να τεθούν ερωτήματα για την 
σύγχρονη Δημοκρατία, δίχως να γίνει αναφορά, με κάποιον τρόπο στην Αρχαία δημοκρατία»106. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αλέξανδρος. Παπαρίζος «η κοινωνία και η δημοκρατία των 
Αθηναίων, αποτελούν μια σχεδόν συνεχή εμπειρία των σύγχρονων κοινωνιών μας. Θα 
μπορούσαμε μάλιστα να πούμε, ότι μετά από κάθε μεγάλη καμπή ή μεταβολή στην ιστορία των 

                                                 
106 M.I Finley, (1987) Democratie et Democratie Moderne, Paris, Payot, εισαγωγή από τον Pierre Vida-Naquet, αναφορά 
από τον Α. Παπαρίζο στο βιβλίο του Συμποσίου για τα 2500 χρόνια της Δημοκρατίας, Αθήνα (1992) σε 83. 



Ευρωπαϊκών κοινωνιών, έχουμε από αυτές τις ίδιες κοινωνίες μια νέα κατανόηση, επαν-ερμηνεία 
και επαν-ενσωμάτωση της σκέψης αλλά και της ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας»107. 

Έχοντας ως γνώμονα το γεγονός ότι ζούμε σε μια διεθνή και αλληλεξαρτώμενη κοινωνία, τα 
Μ.Μ.Ε μπορούν να παίξουν εν τέλει ένα ρόλο εξουσίας. Όμως θεωρείται ακόμα πως το στάδιο 
στο οποίο μέρος της εξουσίας ασκείται από τα Μ.Μ.Ε είναι ακόμα πρώιμο, καθότι δεδομένων 
των ποικίλων πολιτικών διεθνών εξελίξεων, τα Μ.Μ.Ε αποτελούν μέσον προαγωγής κυβερνητικής 
ή συλλογικής διεθνούς πολιτικής, σε πολλές περιπτώσεις δίχως ίχνος αξιολόγησης των πολιτικών 
καταστάσεων. Βεβαίως σκοπός της έρευνας αυτής δεν είναι η κριτική στις κυβερνητικές αποφάσεις 
των Δυναμικών Κρατών ή και άλλων κρατών, αλλά η κρίση μας για τα δεδομένα, όπου το ΝΑΤΟ 
εμπλέκεται σε συλλογική βάση. 

 
Η Διεθνής Επικοινωνιακή Πολιτική και το ΝΑΤΟ. 

Η διεθνής πολιτική σήμερα, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας των κρατών σε όλους τους 
τομείς διμερών ή πολυμερών σχέσεων. Κατά την πολιτική ορολογία, η διεθνής πολιτική 
εντάσσεται στο πλαίσιο της διπλωματίας των κρατών. Η διπλωματία σαν όρος πολιτικός, 
ασχολείται με την οργάνωση των σχέσεων μεταξύ κρατών, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές 
επίπεδο. Βάσει εθνικού προγραμματισμού, η ασχολία της διπλωματίας είναι να συμβουλεύει, να 
οργανώνει και να προωθεί τα εθνικά συμφέροντα κάθε κράτους. Κατά τον τρόπο αυτό 
«επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων απεσταλμένων του κάθε κράτους η προώθηση και η προάσπιση 
όλων των συμφερόντων του κάθε κράτους»108. 

Με τα ίδια δεδομένα, συγκροτείται η προϋπόθεση της προάσπισης και προαγωγής των 
συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην διεθνή πολιτική σκηνή. Βεβαίως, υπάρχει η διαφορά, στο ότι το 
ΝΑΤΟ δεν αποτελεί ένα κράτος, παρά έναν συλλογικό πολιτικό-στρατιωτικό θεσμό, που 
απαρτίζεται από 26 κράτη μέλη, το οποίο όμως αποτελεί και μια αυτόνομη επίσης οντότητα και 
κατέχει ρόλο συντονιστή, τόσο στο στρατιωτικό του σκέλος όσο και στο πολιτικό. Έτσι, μέσω του 
γραφείου «Δημόσιας Διπλωματίας» (Public Diplomacy), επιτυγχάνεται ο ρόλος της διεθνούς 
επικοινωνιακής πολιτικής της Συμμαχίας.  

Με τα ως τώρα δεδομένα, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται στον τομέα της Δημόσιας Διπλωματίας σε 
πολλούς τομείς αναφοράς που ‘περνάνε’ μέσα από το ‘δίκτυο’ επικοινωνιακής πολιτικής στην 
Διεθνή Κοινότητα. Οι άξονες με τους οποίους ασχολείται ο τομέας αυτός, πηγάζουν από την 
γενικότερη πολιτική του ΝΑΤΟ και τις κοινές από τα 26 κράτη μέλη του, που αποτελούν το 
πολιτικό ημερολόγιο της Συμμαχίας. Οι άξονες αυτοί είναι: 1) Ο φονταμενταλισμός 2) η 
τρομοκρατία 3) τα όπλα Μαζικής Καταστροφής 4) τα ασταθή και αδύναμα κράτη και 5) τα 
ναρκωτικά.  

Με τους κύριους αυτούς άξονες, επιτυγχάνεται η προάσπιση των κοινών συλλογικών συμφερόντων 
και εξασφαλίζεται η περαιτέρω ανάγκη για την εξελικτική πορεία της συνεργασίας των κρατών 
                                                 
107 Α. Παπαρίζος στο βιβλίο του Συμποσίου για τα 2500 χρόνια της Δημοκρατίας Αθήνα (1992), σελ 83. 
108 Barston R.P. (1998), Modern Diplomacy, London Published by Longman press. σελ. 1 



μελών του ΝΑΤΟ. Ενισχύεται επίσης η Ευρώ-Ατλαντική φιλία και αναπτύσσονται νέοι τρόποι 
προάσπισης και προστασίας της δημοκρατίας. Κατά τα στρατιωτικά δεδομένα, προασπίζεται η 
συνεχής μετάλλαξη των κρατών σε σύγχρονες στρατιωτικές μηχανές προάσπισης των κοινών 
αξόνων των συμφερόντων της συμμαχίας, και ενισχύεται η θέση της κοινής και αλληλεξαρτώμενης 
πολιτικής του εκσυγχρονισμού. 

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενισχύεται το συναίσθημα περαιτέρω εξέλιξης σε όλους τους 
τομείς όπως επίσης και του τομέα Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ.  

Ο τομέας της Δημόσιας Διπλωματίας της Συμμαχίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην δημόσια 
εικόνα της Συμμαχίας. Την καθορίζει και εξασφαλίζει την συνεργασία με την διεθνή κοινότητα και 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε πως τα έως σήμερα 
αποτελέσματα στον τομέα της «Δημόσιας Διπλωματίας» ήταν μόνο θετικά. Ο πόλεμος στο 
Κόσοβο και οι αρνητικές προς το ΝΑΤΟ επιπτώσεις, που ανέδειξαν τα Μ.Μ.Ε, αναφορικά «με 
την χρήση στρατιωτικών δυνάμεων και την εξήγηση στο ευρύτερο κοινό», ανέδειξε 1) το βασικό 
ρόλο που πρέπει να παίξει ο τομέας της Δημόσιας Διπλωματίας και 2) την ταυτόχρονη ανάγκη για 
ένα μόνιμο εκσυγχρονισμό του τομέα. Είναι επιτακτική η ανάγκη συμβιβασμού στα τρέχοντα 
πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που προκύπτουν στο διεθνές πολιτικό-στρατιωτικό σκηνικό. 
Έτσι, το ΝΑΤΟ «καλείται σήμερα» όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του τομέα της 
«Δημόσιας Διπλωματίας», να «εξασφαλίσει την δημόσια εικόνα προς το κοινωνικό σύνολο»109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Η αναφορά αυτή έγινε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε θέματα Δημόσιας Διπλωματίας Jean Fournet 
στο 15ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής ένωσης για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία , Μέλος της 
Ένωσης Ατλαντικού Συμφώνου στις 24-25 Νοεμβρίου 2005 στο Υπουργείο .Εξωτερικών Αθήνα. 



2.4 Παγκοσμιοποίηση και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Διακυβέρνησης. 

Το διεθνές περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε 2.4 Παγκοσμιοποίηση και το Διεθνές 
Νομισματικό Σύστημα Διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στοιχεία τα οποία 
αποτελούν σήμερα το έμβλημα των μοντέρνων, δημοκρατικών, οικονομικά, πολιτικά καθώς και 
στρατιωτικά, φιλελεύθερων κοινωνιών: Την παγκοσμιοποίηση και το διεθνές νομισματικό 
σύστημα. Και τα δύο αυτά συστήματα αποτελούν από κοινού χαρακτηριστικά μιας δημοκρατίας 
υγιούς, κατά τα δυτικά πρότυπα, και προσδίδουν φαινομενικά, στην πλειοψηφία των ανθρώπων, 
αίσθημα ασφάλειας.  

Σκοπός μας είναι, να κατανοήσουμε τα συστήματα αυτά. Ως αυτόνομη οντότητα, το ΝΑΤΟ 
επιδεικνύεται σε αναφορές βάσει εσωτερικών αναλύσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν το διεθνές 
πολιτικό σκηνικό. Έτσι, και στο συγκεκριμένο θέμα, το ΝΑΤΟ ερευνά την ανάπτυξη και εξέλιξη 
των συστημάτων αυτών. 

 
Η Παγκοσμιοποίηση και το ΝΑΤΟ. 

Ο όρος παγκοσμιοποίηση, κατά τα δυτικά πρότυπα, θα μπορούσαμε να πούμε, πως αποτελεί την 
γενικότερη περιγραφή του όρου φιλελεύθερη δημοκρατία. Ορισμός, βεβαίως που να διευκρινίζει 
τον όρο παγκοσμιοποίηση δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ποικίλουν όμως οι 
προσπάθειες με τις οποίες πολλοί αξιόλογοι λόγιοι επιδιώκουν την καταγραφή του ορισμού της 
παγκοσμιοποίησης. Ένας από αυτούς του ορισμούς μπορεί να θεωρηθεί ως «η διασυνοριακή 
οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ανταλλαγή σχέσεων» όπως αναφέρουν οι Holm 
και Sorensen110. 

Η παγκοσμιοποίηση όπως την γνωρίζουμε σήμερα βεβαίως, απέχει πολύ τόσο από την ιστορική 
δημιουργία του, που είναι συνέπεια πολλών πολιτικών συγκυριών, όσο και από την παραπάνω 
αναφερθείσα ορολογία. Κατά τα λεγόμενα του Christopher Coker, ενώ η παγκοσμιοποίηση 
τυχαίνει αρνητικής κριτικής, βάσει των πολλών αρνητικών της αποτελεσμάτων, τείνει «να 
ενισχύεται» έναντι των φαινομένων που βιώνουμε σήμερα «από την πρώτη φορά που 
αναφέρθηκε»111. 

Ο συγγραφέας αναφέρει πως για πολύ καιρό τόσο ο όρος της παγκοσμιοποίησης όσο και το 
σύστημα διακυβέρνησης του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης «δεν αναφέρετο από την κοινότητα 
της ασφάλειας»112. Από την άλλη μεριά θεωρείτο πως η ιστορική αναφορά των δύο παγκοσμίων 
πολέμων θα επέτρεπε την οικονομική προσαρμογή σε ένα κόσμο αλληλεξαρτώμενο όσο και 
ειρηνικό και συνεργάσιμο, που θα απέτρεπε μια νέα πολεμική σύρραξη. Όμως, όπως αναφέρει 

                                                 
110 Holm and Sorensen (1995b), στο βιβλίο των Kegley C.W. & Witkkopf E.R., (1997), World Politics, Trend and 

Transformation, sixth edition, New York, Published by St. Martin’s Press.  
111 Coker C., (2002), Globalisation and the New Security Agenda, Adelphi Paper 345, the International Institute 
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χαρακτηριστικά ο συγγραφέας σ’ ένα απόσπασμα του Leon Trotsky, μπορεί εμείς να μην 
ενδιαφερόμαστε για πόλεμο όμως ίσως «ο πόλεμος ενδιαφέρεται για σένα»113. 

Η παραπάνω αναφορά έμελλε να γίνει ορόσημο στην παγκόσμια πολιτική του 21ου αιώνα, 
ιδιαίτερα με τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Με αυτήν την λογική πολλοί μπορούν να 
είναι οι όροι με τους οποίους η παγκοσμιοποίηση μπορεί να εξηγηθεί. Με τις συνεχείς πολεμικές 
συρράξεις η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει να διαιωνίζεται ως πολιτικό-οικονομικό σύστημα 
διακυβέρνησης, συμβαδίζοντας και με όλα τα δεινά του πολιτικού, οικονομικού, στρατιωτικού, 
κοινωνικού και πολιτισμικού κόσμου. Με την έννοια αυτή και με δεδομένες τις αρνητικές κριτικές 
για το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης που δεν θα αναφέρουμε στην έρευνα αυτή, ο όρος 
παγκοσμιοποίηση μπορεί να εξηγηθεί ποικιλοτρόπως. 

Για τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, η παγκοσμιοποίηση αποτελεί το σύγχρονο μοντέλο δημοκρατικής 
και οικονομικά φιλελεύθερης διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό αποτελεί την πλήρη μορφή του 
καπιταλισμού που δικαιολογεί το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα όπως το αποκαλεί ο John 
Schwarzmantel στο βιβλίο του «The State in Contemporary Society»114. 

Για την Συμμαχία η ένταξη του νέου στρατηγικού πλάνου είναι όχι μόνο μια αναθεώρηση όλων 
των πολιτικών της έως τώρα, αλλά και μια νέα προσαρμογή στα φαινόμενα και τις προκλήσεις του 
21ου αιώνα.  

Ποικίλουν οι αναφορές πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, όπου οι αναφορές στην 
παγκοσμιοποίηση και τα φαινόμενα που δημιουργούνται από αυτό, είναι τακτικές. Πολλά είναι και 
τα έγγραφα της Συμμαχίας που δηλώνουν και υποδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής στο 
παγκόσμιο σκηνικό, εννοώντας κατ’ επέκταση και στο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης. Στο 
περιοδικό «Το ΝΑΤΟ μεταμορφώθηκε», αναφέρεται πως «η ασφάλεια της Συμμαχίας έλαβε 
υπόψη της το παγκόσμιο πλαίσιο το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από ευρύτερους κινδύνους στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται οι τρομοκρατικές πράξεις, οι δολιοφθορές, το οργανωμένο έγκλημα 
και η διατάραξη της ροής των Ζωτικών πόρων»115. Σε εκδήλωση που παρατέθηκε στον Γενικό 
γραμματέα του ΝΑΤΟ Jaap De Hoop Scheffer, στην Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης, ο 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην ομιλία του ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ προσαρμόζεται στα 
παγκόσμια γεγονότα και την παγκοσμιοποίηση, και θεωρεί δεδομένη την προσαρμογή σε νέες 
τεχνολογίες, σε νέα οικονομικά μεγέθη και νέους πολιτισμούς. Πρέπει όμως να συμβαδίζει επίσης 
και με τις προκλήσεις ασφάλειας «κυρίως μετά την επίθεση στους Δίδυμους πύργους τον 
Σεπτέμβριο του 2001 στην Νέα Υόρκη»116. 
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«Αποτιμώντας τους κινδύνους ασφάλειας που μπορούν να προβλεφθούν αλλά και τις προκλήσεις 
για την ασφάλεια»117, η Στρατηγική αντίληψη της Συμμαχίας για τον 21ο αιώνα συμπεραίνει ότι 
‘τον παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον μεταλλάσσεται και θα συνεχίζει να 
μεταλλάσσεται’. Με δεδομένες τις συνεχείς αλλαγές η Συμμαχία θεωρείται ότι παίζει, θα παίζει 
και πρέπει να παίζει «ουσιώδη ρόλο στην ενίσχυση της Ευρώ-Ατλαντικής ασφάλειας»118.  

 

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και το ΝΑΤΟ. 

Η Συμμαχία έλαβε υπόψη το συνεχόμενα ανανεώσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον και τις νέες 
προκλήσεις όπως και τα νέα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της καλύτερης ασφάλειας. Όμως με 
δεδομένο το διεθνές νομισματικό σύστημα το οποίο και υπάρχει σήμερα, το ερώτημα που τίθεται 
είναι το κατά πόσο το ΝΑΤΟ το κατανοεί και πόσο επηρεάζεται από αυτό; 

Η έννοια του διεθνούς νομισματικού συστήματος ίσως μας οδηγήσει σε πρόωρα συμπεράσματα 
για το εάν μπορεί να υπάρχει κοινό νομισματικό σύστημα όπως είναι το Ευρώ σήμερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αποφυγή θεσμικής παρεξήγησης, για τα δεδομένα της έρευνας αυτής, ως 
όρο «διεθνές νομισματικό σύστημα» θεωρούμε την προέκταση του μοντέλου της 
παγκοσμιοποίησης, μιας νέας και αλληλένδετης, με την παγκοσμιοποίηση, μορφή 
αλληλεξάρτησης των κρατών σε διεθνή κλίμακα που ορίζεται με οικονομικούς και εμπορικούς 
όρους και βάση της τάσης για περαιτέρω ανάπτυξη της φιλελεύθερης οικονομίας των κρατών. 

Για την Συμμαχία, τόσο ο εκσυγχρονισμός όσο και η αλληλεξάρτηση των κρατών σε όλα τα 
επίπεδα είναι σημαντικό στοιχείο για την προώθηση του μοντέλου της συνεργασίας και κοινής 
συμφωνίας «Consensus», σε επίπεδο πολιτικό-στρατιωτικό. Η αλληλεξάρτηση των κρατών είναι 
δεσμευτική τόσο σε επίπεδο διπλωματικό, όσο και πολιτικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτισμικό, 
πολλές φορές θρησκευτικό, αλλά επίσης και χρηματό-οικονομικό.  

Ένας από τους νέους ρόλους του ΝΑΤΟ είναι η διαχείριση των κρίσεων και την υποστήριξη της 
ειρήνης όπως εκφράζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Ένας από τους πλέον 
σημαντικούς τρόπους διαχείρισης των κρίσεων, είναι ακριβώς η αντίδραση του ΝΑΤΟ στην 
επίθεση στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2001. Με την επίκληση 
του Άρθρου 5 της Συμμαχίας που για πρώτη φορά έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2001 αμέσως 
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι Σύμμαχοι συμφώνησαν αρχικώς για την πλήρη στρατιωτική 
προστασία του μέλους τους. Στις 4 Οκτωβρίου 2001, οι Σύμμαχοι «συμφώνησαν πάνω σε μια 
σειρά μέτρων για να βοηθήσουν την καθοδηγούμενη από τις Η.Π.Α εκστρατεία εναντίον της 
τρομοκρατίας». Σε ατομικό επίπεδο που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ το 2001, 
τα κράτη μέλη ατομικά «συνεισφέρουν ανάλογα με τους πόρους και τις δυνατότητες τους σε 
απάντηση Αμερικάνικών αιτημάτων. Η βοήθεια συμπεριλαμβάνει στρατιωτική υποστήριξη, όπως 
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επίσης νομικά και οικονομικά μέτρα για να διακοπεί η ροή των εσόδων προς τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις»119.  

Έτσι θεωρείται βέβαιο πως η συνεχόμενη αλληλεξάρτηση των κρατών σε διεθνές οικονομικό 
επίπεδο προσδίδει στην Συμμαχία τόσο νέους ρόλους όσο και νέες προκλήσεις. Γιατί αφενός 
δεσμεύει τους Συμμάχους για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων «Δυνατοτήτων της Πράγας» και 
αφετέρου, γιατί δεσμεύει το ΝΑΤΟ να συμπεριλάβει στην νέα στρατηγική του ατζέντα νέες 
δυνατότητες όπως η δυνατότητα για οικονομική υποστήριξη κρατών με έκτακτη ανάγκη, βάσει 
κοινής και αποδεκτής απόφασης, αλλά σε κρατικό επίπεδο, να προωθήσει το μοντέλο 
συνεχόμενης ανάπτυξης νέων τρόπων καταστολής του εχθρού, τόσο στον στρατιωτικό όσο και 
στον οικονομικό διεθνή τομέα. 
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2.5 Θρησκεία, Φανατισμός, Εξτρεμισμός και ο Ρόλος τους στο Πολιτικό-Στρατιωτικό Διάλογο. 

Στην Σύνοδο Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2004, οι ηγέτες των 26 πλέον 
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, με κοινή απόφαση ενισχύουν το συναίσθημα συνεργασίας στον τομέα 
της ασφάλειας, εναντίον όλων των απειλών. Τάσσονται υπέρ της κοινής αμυντικής πολιτικής και 
θέτουν από κοινού τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα120. 

Οι νέες αυτές προκλήσεις που δημιουργούν όλα τα θέματα ασφάλειας, εξαρτώνται από τις διεθνείς 
πολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη για συνεργασία. Η φιλελεύθερη δημοκρατία επιτάσσει 
αναγκαστικά την συνεργασία και την συμμαχία με κράτη άλλοτε εχθρικά τα οποία σήμερα από 
κοινού λαμβάνουν κοινές αποφάσεις και πρωτοβουλίες, με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον. 

Τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν σίγουρα την ιδεολογική πλευρά των θεμάτων που αφορούν το 
ΝΑΤΟ και την προσπάθεια για υπερεθνική ομοψυχία προς όφελος τόσο της δημοκρατίας και της 
συνεργασίας όσο και του γενικότερου καλού. Όμως, πέραν της ιδεολογικής πλευράς των 
πραγμάτων πάντα υφίστανται θέματα άξια έρευνας και συζήτησης τα οποία άμεσα επηρεάζουν τις 
πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις της Συμμαχίας. Τέτοια θέματα αφορούν και την σχέση της 
στρατηγικής πολιτικής ασφάλειας με τη θρησκεία, τον φανατισμό και τον εξτρεμισμό. Παρακάτω 
θα διερευνηθούν τα θέματα ξεχωριστά με την προοπτική της καλύτερης κατανόησης ως προς τον 
ρόλο τους στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και την άμεση σχέση τους με την πολιτική της 
ασφάλειας που ασκεί η Συμμαχία.  

 

Ο Ρόλος της Θρησκείας στο Πολιτικό-στρατιωτικό Διάλογο. 

Η θρησκεία αποτελεί ένα μέγιστο πολιτισμικό και πνευματικό αγαθό, στο οποίο το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού της γης, πιστεύει και στηρίζεται, τόσο για την πνευματική του λύτρωση, όσο 
και για την προώθηση της πολιτισμικότητας του. Ιδεολογικά και μόνο, είναι σωστό να πούμε πως 
όλες οι θρησκείες θεωρούνται πνευματικά κέντρα στα οποία οι άνθρωποι συγκεντρώνονται ώστε 
να βρουν την πνευματική τους υγεία και μέσω αυτής να έρθουν πιο κοντά με την πίστη τους και 
τον θεό. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η οποιαδήποτε θρησκεία παίζει και θα παίζει καθοριστικό ρόλο, 
όσο εκφράζει τόσο ένα κοινωνικό σύνολο όσο και μέρος της πολιτισμικότητας ενός τόπου. Έτσι, 
ενώ υπάρχει ήδη διαφοροποίηση της πολιτικής από οποιανδήποτε μορφή θρησκείας, η επιρροή 
της είναι και θεωρείται εξίσου σημαντική τόσο σε συλλογικό κοινωνικό σύνολο όσο και ατομικό. 

Η θρησκεία για το δυτικό κόσμο, είναι σημαντικός παράγοντας κοινωνικής, πολιτισμικής και 
πνευματικής μόρφωσης, όμως δεν μπορεί να είναι παράγοντας προώθησης νέων εθνικών ή διεθνών 
πολιτικών. Στην Συμμαχία όμως που αποσκοπεί προς στην παγκόσμια πολιτικό-στρατιωτική 
διεύρυνση δεν τίθενται θέματα θρησκείας, καθώς μόνο ερευνώνται. Η Συμμαχία με τα σημερινά 
δεδομένα των 26 κρατών μελών εμπεριέχει δύο δόγματα,  μέλη της Χριστιανικής Θρησκείας. 
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Πέραν του δεδομένου αυτού όμως η Συμμαχία δεν εμπλέκεται σε έρευνα στο ποιές και πόσες 
θρησκείες εμπεριέχονται μέσα στην οργάνωση της, αλλά κατά πόσο στον υπόλοιπο κόσμο η 
θρησκεία αποτελεί μέσω πολιτικής προώθησης συμφερόντων.  

Είναι γεγονός, πως η θρησκεία αποτελεί σήμερα κύριο λόγο συμπλοκής μεταξύ κρατών και 
εμπλοκής τόσο των Η.Π.Α και των Συμμάχων της, όσο και του ΝΑΤΟ. Μετά την συμπλοκή των 
Νατοϊκών δυνάμεων στο Κόσοβο, «οι εμπειρίες από τα Βαλκάνια»121 ανεπισήμως επιτάσσουν ως 
αναγκαία την καλύτερη κατανόηση της γεωπολιτικής διαφορετικότητας των λαών, ακόμα και στην 
περίπτωση που η γεωγραφική τοποθεσία αποτελεί μια διαπολιτισμική κοινωνία. 

Οι θρησκείες σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα αντιμαχιών με προοπτική 
κλιμάκωσης και συνεπώς γενικότερης σύρραξης. Κατά τα σημερινά δεδομένα, ο πόλεμος εναντίον 
της τρομοκρατίας αντιτάσσεται σε τρομοκράτες που έχουν συμφέροντα οικονομικά, πολιτικά και 
γεωπολιτικά, αλλά επίσης και θρησκευτικά, δεδομένου του γεγονότος ότι η θρησκεία μπορεί να 
γίνει κέντρο πρόσληψης φανατικών ή άλλων εξτρεμιστικών στοιχείων.  

Με δεδομένα αυτά τα δύο στοιχεία, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε μια σειρά έρευνας στοιχείων με τα 
οποία ερευνώνται το κατά πόσο μπορεί η θρησκεία και η λανθασμένη επιρροή της να αποτελέσει 
στοιχείο ασύμμετρης απειλής.  

 

Θρησκεία, Φανατισμός και Εξτρεμισμός στο Πολιτικό-στρατιωτικό Διάλογο. 

Ο πολιτικό-στρατιωτικός διάλογος γίνεται πλέον με την προϋπόθεση αντιμετώπισης των νέων 
προκλήσεων του 21ου αιώνα. Αυτές ορίζονται από την ανάγκη προστασίας των μελών της 
Συμμαχίας από οποιαδήποτε απειλή και όλα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στην 
διεκπεραίωση των στόχων τους. 

Στις 21 Νοεμβρίου του 2002, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σε ενωτικό κλίμα αποκήρυξαν την 
τρομοκρατία και δεσμεύτηκαν σ’ ένα κοινό πλάνο αντιμετώπισης του φαινομένου. Η τρομοκρατία 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα δεν έχει όρια, σύνορα και θρησκεία. Αποτελείται από φανατικούς 
και πολλές φορές άκρα φανατισμένους θρησκευόμενους σχεδόν εξτρεμιστές, οι οποίοι έχουν ως 
απώτερο σκοπό το μεγαλύτερο πλήγμα στον Δυτικό κόσμο. Έτσι η Συμμαχία, τάσσεται υπέρ της 
υπεράσπισης των συμμάχων της και της καλύτερης προετοιμασίας για αποτροπή φαινομένων 
τρομοκρατίας122.  

Σε θέματα θρησκευτικού φανατισμού, η Συμμαχία αποδοκιμάζει οποιαδήποτε μορφή φανατισμού 
που οδηγεί σε αθέμιτες πράξεις, τρομοκρατικές, μέσω ασύμμετρων επιθέσεων. Κατά βάση όλα τα 
κράτη δέχονται πως ο φανατικός εξτρεμισμός και σε πολλές περιπτώσεις ο φονταμενταλισμός 
τρομοκρατών που χρησιμοποιούν την θρησκεία τους για προστασία και δικαιολογία των πράξεων 
τους, είναι απαράδεκτη και δεν αντιπροσωπεύει και ούτε θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει το 
γενικότερο σύνολο των θρησκευόμενων ανθρώπων.  
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Συνοπτικά, το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχουν κακές θρησκείες, παρά 
άνθρωποι με ιδεολογικά αντίθετες και κακές προθέσεις, βαίνοντας αντίθετα με τα δεδομένα της 
δημοκρατίας, των θεσμών αυτής και τις ελευθερίες που μας δίνονται συνολικά, ως κοινωνικό 
σύνολο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3: Διεθνείς Οργανισμοί και η Πολιτική τους στα Πλαίσια του ΝΑΤΟ. 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εξέταση των διεθνών οργανισμών και τις σχέσεις που κατέχουν 
στην Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Η ενότητα αυτή αποτελεί βασικό μέρος της έρευνας που 
επιτελείται, καθότι εξετάζονται έμμεσα, τόσο οι στόχοι της Συμμαχίας για το εγγύς μέλλον, όσο 
και επιδιώκεται μια πιο σαφής κατανόηση για τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τους οργανισμούς 
αυτούς, καθώς και για την συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση τους, τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο.  

Η αρχιτεκτονική της Ευρώ-Ατλαντικής Ζώνης, είχε και έχει ως στόχο την ειρήνη και την 
σταθερότητα, κατά τα δυτικά πρότυπα, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Με 
την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος, η Συνθήκη της Ρώμης του 1991123, έδωσε στην Συμμαχία 
έναν νέο ρόλο, και πρότεινε μια εκτεταμένη και συνεχόμενα αυξανόμενη συνεργασία, τόσο σε 
επίπεδο διακρατικό όσο και σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. Με τις νέες προοπτικές ανάπτυξης 
του ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Ασφάλειας 
και Συνεργασίας της Ευρώπης, καθώς και οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, αποτελούν τον κορμό 
του μοντέρνου μοντέλου παροχής και προστασίας, του νέου τρόπου διακυβέρνησης της 
Δημοκρατίας.  

Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, αποτέλεσε περίοδο μετεξέλιξης για την Συμμαχία. Οι 
πολιτικές που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ το 1991, άλλαξαν την έως τότε 
σταθερή πολιτική πορεία της Συμμαχίας, εναντίον της τότε απειλής, από την Σοβιετική Ένωση. 
Οι νέες πολιτικές που υιοθετήθηκαν την δεκαετία του 1990, αποδεικνύουν το συνεχώς 
μεταλλασσόμενο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς αλλάζει το περιβάλλον 
ασφάλειας. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι πολιτικές δομές της Συμμαχίας 
«μετασχηματίστηκαν ολοσχερώς για να αντικατοπτρίζουν την πλήρη μεταβολή του πολιτικού και 
στρατιωτικού περιβάλλοντος της Ευρώπης και την εμφάνιση νέων απειλών για την ασφάλεια»124.  

Μετά τα τρομοκρατικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Η.Π.Α, η πολιτική του ΝΑΤΟ 
άλλαξε και πάλι. Νέες προκλήσεις δημιουργήθηκαν και νέοι στόχοι τέθηκαν. Ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και όλων των υπολοίπων συνεργαζομένων 
κρατών, όπως επίσης και η κοινή στάση απέναντι στο φαινόμενο της παγκόσμιας τρομοκρατίας, 
έφερε στο προσκήνιο μια νέα ανάγκη για έναν νέο, ακόμη πιο γενναίο, ανασχηματισμό της 
Συμμαχίας. Με βάση τα νέα δεδομένα, στη Συμμαχία σήμερα προσδίδεται μια νέα πολιτική όψη 
όπου οι νέοι στόχοι υπολογίζονται βάσει των συνεχόμενα μεταβαλλόμενων διεθνών πολιτικών 
γεγονότων στο κόσμο. Η Συμμαχία επιθυμητά ή ανεπιθύμητα καλείται να παίξει ένα νέο 
παγκόσμιο ρόλο που μπορεί να επιτύχει μόνο με συνεχή ανανέωση και συνεργασία με όλα τα 
κράτη και όλους τους διεθνείς φορείς. Κατ’ επέκταση, καλείται έτσι τόσο η Συμμαχία όσο και η 
υπόλοιπη διεθνής κοινότητα να συμπρωταγωνιστήσουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Κατά 
πόσο όμως αυτό είναι εφικτό;  
                                                 
123 Η Συνθήκη της Ρώμης για την ειρήνη και την συνεργασία  

http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c911108a.htm  
124 Ο.Π. 99 σελ.3. 

http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c911108a.htm


Ανάγκη είναι για μια συνολική ανανέωση όλων των πολυεθνικών φορέων και η συνεχόμενη 
ανανέωση των εσωτερικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ κρατών. Χρειάζεται μια γενναία απόφαση, 
τόσο για την ανάληψη της ηγεσίας από τους πολυεθνικούς οργανισμούς, σε θέματα που αφορούν 
διεθνείς πολιτικές, όσο και για το «νοικοκύρεμα» των ευθυνών και υποχρεώσεων του κάθε 
πολυεθνικού οργανισμού.  

Στην ενότητα αυτή, θα επιχειρηθεί και η διαλεύκανση τόσο για τις ευθύνες όσο και τις 
υποχρεώσεις που φέρουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί, που αναφέραμε πιο πάνω, στο πλαίσιο 
κατανόησης και συνεργασίας με τους φορείς αυτούς από την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. 

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των διεθνών 
πολιτικών εξελίξεων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, με απώτερο σκοπό την διατήρηση της 
ειρήνης και της ασφάλειας. Σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελεί το άξονα 
σταθερότητας, όπου τα κράτη-μέλη, με σεβασμό στο Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε και των 
νομικών όρων που τον διέπουν, προαγάγουν και υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα και 
συνεργάζονται με κοινούς στόχους και κοινή προοπτική. 

Τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι τα πιο πολυάριθμα σε διεθνή οργανισμό. 
Μετράει τετραπλάσια μέλη από το 1945. Αρχικώς με 50 μέλη, ο Ο.Η.Ε αριθμεί σήμερα 192 
μέλη, με πιο πρόσφατα την Ελβετία και το Ανατολικό Τιμόρ. 

Ιστορικά, ο ρόλος του Οργανισμού ήταν και είναι η διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας και 
η προώθηση της δημοκρατίας και των θεσμών αυτού, μέσα από ένα πλαίσιο διαλόγου και 
συνεργασίας.  

Ο ρόλος του Ο.Η.Ε στον τομέα της ασφάλειας είναι πολλαπλός. Αποσκοπεί σήμερα νομικά και 
πολιτικά, στην αποτροπή χρήσης της βίας, μέσω του Καταστατικού του Χάρτη, αναφορικά με την 
χρήση στρατιωτικών μέσων για αυτοάμυνα και τους λόγους διατάραξης ή απειλής της ειρήνης. 

Τα σημαντικότερα σημεία του Καταστατικού Χάρτη τα οποία αφορούν την έρευνα αυτή, 
επικεντρώνονται στο άρθρο 2 (4), που νομικά ερμηνεύει τον κανόνα για την χρήση βίας, τα άρθρα 
39, 41, και 42, που ερμηνεύουν την απειλή κατά της ειρήνης, την διατάραξη της ειρήνης και την 
ανάγκη για ένοπλη βία ως επιθετικής πράξης, καθώς και το άρθρο 51 που ερμηνεύει την χρήση 
βίας ως μέσο αυτοάμυνας125.  

Οι ερμηνείες των άρθρων αυτών, κατά τα λεγόμενα πολλών νομικών, είναι ανακριβείς, καθότι 
μπορούν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως, ανάλογα με τα εθνικά συμφέροντα ενός κράτους. Για τα 
διεθνολογικά δεδομένα όμως, «οι γνώμες σημαντικών διεθνολόγων καλύπτουν όλο το φάσμα 
(ερμηνείας), με άπειρες παραλλαγές στο μέσον. Έχουν εκφρασθεί οι πλέον αντίθετες απόψεις, από 
αυτούς που υποστηρίζουν την πλήρη απαγόρευση, μέχρι όσους διατείνονται ότι αυτό που έχει 
σημασία είναι η πολιτική ισχύος και το εθνικό συμφέρον»126. 

Με τις πολιτικές εξελίξεις όμως των προσφάτων γεγονότων στο Ιράκ το 2003 και τα γεγονότα 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία κατά τη δεκαετία του ’90, αναδείχθηκαν για ακόμα μια φορά 1) τα 
μειονεκτήματα και οι ελλείψεις του Ο.Η.Ε, που καθιστούν αναγκαία την αναδιάρθρωση του 
Οργανισμού και 2) η σημασία που έχει η πολιτική ισχύς και το εθνικό συμφέρον των 
εμπλεκομένων κρατών σε πολιτικές ανακατατάξεις, κυρίως των λεγομένων Δυναμικών Κρατών.  

Κατά τα δεδομένα ενός εκ των Δυναμικών Κρατών, ήτοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τα 
Ηνωμένα Έθνη αποτελούν μοχλό προώθησης πολιτικών που όμως πλέον είναι 
                                                 
125 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, Published by the United Nations Department of Public 

Information, Octoer 2000. 
126 Χατζηκωνσταντίνου Κ. (2005), Ο Προληπτικός Πόλεμος, ή η Παραχάραξη της Λογικής, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 
Παπαζηση, σελ 64.  



«αναποτελεσματικές, γραφειοκρατικές, αναξιόπιστες, και αντι-Αμερικανικές»127. Για τα δεδομένα 
άλλων, όπως είναι ο Sir Brian Uruqhart, τα Ηνωμένα Έθνη ίσως και να είναι αναποτελεσματικά 
λόγω κυρίως των εσωτερικών διοικητικών αναδιαρθρώσεων που χρειάζονται, όσο και των ποικίλων 
πληγμάτων που δέχεται ο Ο.Η.Ε κάθε φορά που πεθαίνει ένα αξιωματούχος του Οργανισμού, 
όπως ήταν του Ιράκ128. 

Για τα δεδομένα κάποιων άλλων όμως, ο Ο.Η.Ε ανέπτυξε τόσο τον ρόλο του όσο και τις 
υποχρεώσεις του μετά και την πτώση του Σοβιετικού Καθεστώτος. O ρόλος του Ο.Η.Ε 
εξελίχθηκε σε τέσσερις περιόδους ρόλων καθώς και υποχρεώσεων: 

 

• «1991-1994 όταν ο Ο.Η.Ε έπαιξε κεντρικό ρόλο στην διατήρηση της ειρήνης στην 
Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

• 1994-1998, όταν ο Ο.Η.Ε παραγκωνίστηκε μετά την συμφωνία του Dayton. 

• 1998-1999 όταν ο ρόλος του Ο.Η.Ε στην σύγκρουση του Κοσσόβου αμφισβητήθηκε. 

• Από το 1999 ως το 2003, όπου ο Ο.Η.Ε λαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο πολιτικά και 
νομικά»129. 

Σε αυτό το σημείο βεβαίως, ίσως θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση χρονικού γεγονότος που 
όμως ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του Ο.Η.Ε τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. Έτσι: 

• Από το 2003, έως σήμερα, θεωρούμε ότι η αμφισβήτηση και ο παραγκωνισμός, έφερε τον 
Ο.Η.Ε σε μια στάσιμη θέση, όπου κρίνεται αναγκαία τόσο η συνεχιζόμενη 
αναδιοργάνωση όσο και η ανασυγκρότησή του. 

Ο ρόλος του Ο.Η.Ε για το ΝΑΤΟ και τις πολιτικές του, συνεχίζει να θεωρείται αναγκαίος, καθότι 
αναγνωρίζεται το νομικό και πολιτικό κύρος της Συμμαχίας. Ο Ο.Η.Ε εξακολουθεί να αποτελεί 
για πολλά κράτη το καλύτερο μοντέλο προώθησης της εξωτερικής πολιτικής, σε συλλογικό 
επίπεδο διπλωματικού διαλόγου και συνεργασίας, και όχι μόνο, σε επίπεδο στρατιωτικό-πολιτικό 
όπως γίνεται στην Συμμαχία, διατηρώντας κάθε νομικό δικαίωμα προσφυγής, βάσει του διεθνούς 
δικαίου και των διεθνών συνθηκών, που οφείλουν να σεβαστούν τα υπόλοιπα μέλη του. Με αυτήν 
την προοπτική, κυρίως οι Η.Π.Α βρέθηκαν πολλές φορές κατηγορούμενες για την μη σωστή 

                                                 
127 Τέως Υπ. Εξωτερικών των Η.Π.Α Madeleine Albright, (Sept/Oct 2003), Think Again: The United Nations, 

Published by the Foreign Policy journal 
128 Sir Brian Uruqhart, Former Under-Secretary of the United Nations, (Summer/Fall 2004), New Demands and Old 

Constraints: The Role of the United Nations in the International System, Published by Brown Journal of International 
Affairs.  

129 Τριανταφύλλου Δημήτριος, (2002), Co-operation in Peace Operations in Europe, Published by the European 
Union Institute for Security Studies, the Directorate for Strategic Affairs Ministry of Defence France and the 
International Peace Academy, Paris, p 6. 



χρήση των όρων που διέπουν τον Καταστατικό Χάρτη, καθώς και των συνθηκών που αναλύουν 
όρους διεθνούς δικαίου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, και αξιολογώντας την θέση του Ο.Η.Ε και τις σχέσεις του 
με την Συμμαχία, θεωρούμε πως μια αρνητική πολιτική πράξη εις βάρος του Οργανισμού, 
υπονομεύει τις προθέσεις της Συμμαχίας, σε πρακτικό επίπεδο και βάσει εθνικών ή συλλογικών 
συμφερόντων. Έτσι τόσο το ΝΑΤΟ όσο και ο Ο.Η.Ε καλούνται να βρούνε νέους και πιο 
παραγωγικούς τρόπους συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικό και στρατιωτικό.  

Το ΝΑΤΟ συλλογικά, σε επίπεδο 26 κρατών μελών, από την δική του μεριά, θεωρούμε πως 
ευελπιστεί στην διαμόρφωση ενός νέου γεωπολιτικού χάρτη που θα φέρει την Συμμαχία σε τέτοιο 
βαθμό, όπου ο ρόλος της πλέον, στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, θα αναζητηθεί και συζητηθεί. 
Ήδη, το ΝΑΤΟ με τις ποικίλες στρατιωτικές επιχειρήσεις του, όπως είναι στο Αφγανιστάν, 
επιδιώκει μέσω του νομικού καθεστώτος που αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε, της 
επιχείρησης ISAF130, να υιοθετήσει ένα νέο ρόλο τόσο στην στρατιωτική πολιτική επιχειρήσεων 
όσο και στην πολιτική της γενικότερης ασφάλειας. Το νομικό καθεστώς που θα μπορούσε να 
διέπει το ΝΑΤΟ, θα εξαρτάται τόσο από την προσφορά του Ο.Η.Ε να επιβάλλει την 
σταθερότητα και την ειρήνη μέσω των αποτρεπτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, όσο και από  την 
ανάγκη κατανοητής νομικής οριοθέτησης της αποτρεπτικής πολιτικής, των μέσων υλοποίησης και 
των εκπροσώπων αυτής. Έτσι το ΝΑΤΟ θα βρεθεί ένα βήμα μπροστά στις τόσο δεδομένες για 
τους φίλο-ατλαντιστές νέες πολιτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, όσο και ένα βήμα πίσω, καθότι 
το νέο γεωπολιτικό σκηνικό για πολλούς, θα αλλάξει προς το χειρότερο, επιβάλλοντας ένα 
καθεστώς κοινωνικής ανασφάλειας και εθνικής αναποτελεσματικότητας, συλλογικά, τόσο σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και πολιτικής ασφάλειας. 

 

 

 

 

                                                 
130 International Security Assistance Force (ISAF) is operated under the auspices of NATO with Allied Joint 

Force Command Brunssum ISAF is a UN-mandated Operation; the United Nations Security Council 
Resolutions (UNSCRs) 1386, 1413 and 1444  

“The ISAF Commander's intent is to: 

• Ensure a safe and secure environment 

•  Reconstitute Afghan authorities  

•  Improve capability of Afghan police and armed forces  

• Operate Kabul International Airport (KAIA) and maintain an Air Liaison Officers Cell (ALOC) 

•  Ensure force protection measures and improved situational awareness”. 
http://www.afnorth.nato.int/ISAF  

 

http://www.afnorth.nato.int/ISAF/UNSCRs.htm
http://www.afnorth.nato.int/ISAF/UNSCRs.htm
http://www.afnorth.nato.int/ISAF/UNSCRs.htm
http://www.afnorth.nato.int/ISAF


3.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ιδέα μιας ενωμένης δίχως σύνορα Ευρώπης, όπου καλλιεργείται το αίσθημα συνεργασίας και 
ειρήνης είναι πλέον μια πραγματικότητα. Είναι επίσης μια πραγματικότητα το γεγονός ότι η 
Ευρώπη προσβλέπει σ’ ένα νέο ρόλο στον 21ο αιώνα, όπου όμως οι προκλήσεις είναι πολλές. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) απαρτίζεται σήμερα από 27 κράτη-μέλη, με ίσες εξουσιοδοτήσεις και 
αρμοδιότητες καθώς και κοινές υποχρεώσεις. Η Ε.Ε είναι αναγνωρισμένη ως διεθνής οργανισμός, 
ο οποίος κατέχει αυτόνομη από τα εθνικά, νομική προσωπικότητα, που ονομάζεται Ευρωπαϊκό 
δίκαιο.  

Εννοιολογικά, αυτό σημαίνει «ότι όλες οι πράξεις της βασίζονται σε συνθήκες που θεσπίζονται 
δημοκρατικά μετά από πρωτοβουλία και συμφωνία όλων των κρατών μελών. Οι προηγούμενες 
συνθήκες έχουν κατά καιρούς τροποποιηθεί και ενημερωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντα 
στις κοινωνικές εξελίξεις».  

Η Ευρωπαϊκή ιστορία στον τομέα της ασφάλειας είναι αδιαμφισβήτητα το πιο πολυσυζητημένο 
κομμάτι καθώς και το πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής 
ασφάλειας είναι πλούσια σε γεγονότα, άλλοτε αρνητικά και άλλοτε θετικά.  

Ύστερα από την αποτυχία δύο θαρραλέων προσπαθειών με τα σχέδια Plιven και Fouchet, για μια 
κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας κατά τις περιόδους του 1950 και 1960, η σταδιακή ανάγκη για 
συνεργασία και στον τομέα ασφάλειας εκφράστηκε με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία 
(ΕΠΣ)131, η οποία άρχισε ανεπίσημα το 1970. Από τότε, δύο κυρίως γεγονότα συνετέλεσαν στη 
μεγάλη ανάπτυξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας(ΚΕΠΠΑ): 1) η 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή του τίτλου V132,του δεύτερου πυλώνα της 
ΕΕ και 2) η Συνθήκη του Άμστερνταμ133, με την ενίσχυση των μέσων και διαδικασιών για λήψη 
αποφάσεων.  

Η πτώση του Σοβιετικού Καθεστώτος και κατ’ επέκταση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, είχε ως 
αποτέλεσμα ένα μεικτό συναίσθημα, όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Η έμμεση 
                                                 
131« Ύστερα από αίτημα των τότε αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων , για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων προόδου σε 
πολιτικό επίπεδο, εκπονήθηκε έκθεση γνωστή με το όνομα «έκθεση Davignon» και υποβλήθηκε στη διάσκεψη 
κορυφής του Λουξεμβούργου, το 1970. Η έκθεση αυτή αποτέλεσε την αρχή για την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Συνεργασία ΕΠΣ, που εγκαινιάσθηκε ανεπίσημα το 1970 και θεσμοθετήθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 
(ΕΕΠ), το 1987». 

Το 1985, «η έκθεση της επιτροπής Dooge, πριν από την έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΔ) που κατέληξε 
στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, περιελάμβανε σειρά προτάσεων σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Οι διατάξεις 
που εισήχθηκαν στη συνθήκη με την Ενιαία Πράξη επέτρεψαν να θεσμοποιηθεί η ΕΠΣ, η ομάδα των ευρωπαίων 
ανταποκριτών καθώς και μια γραμματεία υπό την άμεση εποπτεία της προεδρίας. Όσον αφορά τους στόχους της 
ΕΠΣ, επεκτάθηκαν σε όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που άπτονται του γενικότερου ενδιαφέροντος, και 
μόνο με την έναρξη ισχύος της ενιαίας πράξης το 1987, 17 έτη μετά την εκκίνησή της, η ΕΠΣ απέκτησε τη δική 
της νομική βάση.». http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/r00001.htm  

132 Διατάξεις σχετικά με μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

http://www.europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/selected/livre106.html  
133 The Treaty of Amsterdam, (1997), Text and Commentary, London Published by the Federal Trust 
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σταθερότητα του άλλοτε ισοζυγίου που είχε δημιουργηθεί κατά την Ψυχρή περίοδο, δεν υπήρχε 
πλέον. Στην θέση της σταθερότητας και του Ψυχρού Πολέμου, ήρθαν στην επιφάνεια νέες ή 
παλαιότερες πολιτικές συνθήκες και ιδεολογίες, που προσδίδουν συστηματικά ακόμα και σήμερα, 
ένα αίσθημα ανασφάλειας. Εθνικισμός και εθνικοί ανταγωνισμοί μεταξύ συμμαχικών κρατών και 
συνεργατών, άλλαξαν το γεωπολιτικό σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το νέο αυτό γεωπολιτικό 
σκηνικό έμελε να γίνει και ένας άλλος λόγος ανάπτυξης νέων πολιτικών τόσο στην Ε.Ε όσο και σε 
άλλους διεθνείς οργανισμούς.  

Για την Ε.Ε, καταλυτικός παράγοντας ανάπτυξης μιας νέας πολιτικής που θα ονομαζόταν 
αργότερα Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε (ESDP), αποτέλεσε η διακήρυξη 
του St. Malo134. Αν και για πολλούς, αυτή η συνάντηση πρόκειται στο μέλλον να αμφισβητηθεί ως 
προς τα πραγματικά συμφέροντα μιας τέτοιας συμφωνίας135. Τον Δεκέμβριο του 1998, σε διμερή 
συνάντηση μεταξύ ηγετών της Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, είχε ως 
αποτελέσματα την από κοινού διακήρυξη για το μέλλον της Ευρώπης που σύντομα έμελλε να 
θεωρηθεί ως η αρχή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. 

Για τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, οι αποφάσεις για την δημιουργία νέου πυλώνα Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Ασφάλειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρωτεργάτης του 
στρατιωτικού σκέλους της Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, ήταν «τα αναπόφευκτα αποτελέσματα 
της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης που εν μέρει έφεραν στην επιφάνεια τις ανάγκες για την νέα 
εποχή, όσο και το συλλογικό συμφέρον για μια Ευρώπη στρατιωτικά ανεξάρτητη και ξεχωριστή 
και ως οντότητα, βεβαίως, πάντα διατηρώντας την συνεχή συνεργασία και την συνδρομή της 
Ευρώ-Ατλαντικής συνεργασίας». Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Συνθήκη του Μάαστριχτ το 
1992 δημιούργησε τον δεύτερο πυλώνα της Ε.Ε, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας. (ΚΕΠΠΑ/CFSP)136. «Αντικαθιστούσε την ΕΠΣ με έναν διακυβερνητικό πυλώνα 
στο κοινοτικό οικοδόμημα. Το άρθρο 11 παρουσιάζει τους κύριους στόχους που είναι οι εξής: 

• η διαφύλαξη των κοινών αξιών και των θεμελιωδών συμφερόντων της ΄Ενωσης· 

• η ενίσχυση της ασφάλειας της ΄Ενωσης· 

• η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· 

                                                 
134 http://www.nato.int/docu/review/2005/issue2/greek/military.html  
135Ο Charles Grant εξετάζει την εξέλιξη της Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρώπης και την επίπτωσή της στο 

NATO και τις διατλαντικές σχέσεις. http://www.nato.int/docu/review/2003/issue4/greek/art2.html  
136 The Treaty of Maastricht 1992, Treaty on the EU and the Creation of the EU’s common Foreign and Security 

Policy.  

http://www.nato.int/docu/review/2005/issue2/greek/military.html
http://www.nato.int/docu/review/2003/issue4/greek/art2.html


• η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας· 

• η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου»137. 

Τον Ιούνιο του 1992, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των χωρών της Δυτικό-Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ), του ως τότε αμυντικού οργανισμού της ΕΕ, καθόρισαν το νέο πλαίσιο αποστολών 
που θα αναλάμβανε η ΔΕΕ γνωστού ως «Διακήρυξη του Πέτερσμπεργκ»138. Η Διακήρυξη 
προέβλεπε τόσο τους όρους όσο και τις αποστολές που θα ήταν στο μέλλον δυνατόν να αναλάβει 
η Ε.Ε. Ειδικότερα, η ΔΕΕ με τους «στόχους του Πέτερσμπεργκ»139, καθόρισε το επιχειρησιακό 
πλάνο καθώς και την διάθεση των μονάδων των εμπλεκομένων στις επιχειρήσεις. 

Με τα δεδομένα αυτά, το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να φανεί παθητικό μπροστά σ’ ένα νέο 
πολιτικό δίλλημα. Η σύνοδος κορυφής του 1994 στις Βρυξέλλες140, αναγνώρισε τόσο την σημασία 
μιας αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ταυτότητας στο τομέα της Ασφάλειας και Άμυνας, (European 
Security and Defence/ESDI) όσο και το δικαίωμα νέου προσανατολισμού των Σχέσεων ΝΑΤΟ-
Ε.Ε. Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την Ε.Ε, η διαδικασία υλοποίησης 
τέθηκε σε εφαρμογή κατά την Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο την 3η Ιουνίου 1996141.  

Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, δημιούργησαν το νέο 
στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα ασφάλειας μεταξύ Ε.Ε και ΝΑΤΟ. Ένα πλαίσιο 
συνεργασίας όπου η Ε.Ε αποκτούσε μια νέα ταυτότητα αυτήν την φορά ως αυτόνομη οντότητα σε 
συνεργασία με την Συμμαχία. Το ΝΑΤΟ αποδεχόμενο αφενός το κενό που άφηναν πλέον οι 
Η.Π.Α με το τέλος του ψυχρού πολέμου, και αφετέρου τις νέες προκλήσεις που δημιούργησε η 
ρήξη του πάγιου γεω-ισοσταθμικού παράγοντα Ή.Π.Α-Ρωσίας (Ψυχρού Πολέμου), υιοθέτησε την 
νέα Ευρωπαϊκή ιδέα για ασφάλεια στο εσωτερικό της142, για να προφυλάξει το υπάρχον σύστημα 
ασφάλειας και συμμαχίας, και μελλοντικά να δώσει νέα πολιτική βλέψη, προς μέρη γεωπολιτικά, 
που για τα δεδομένα της Συμμαχίας, ήταν ανεξέλεγκτα. 

                                                 
137 Ο.Π.  
138 http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf  
139 Ο.Π.  
140 http://www.nato.int/docu/basictxt/b940111a.htm  
141 http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-063e.htm  
142 Ο.Π «Now is the moment to take a decisive step forward in making the Alliance increasingly flexible and 

effective to meet new challenges. Therefore we are determined to:  

Adapt Alliance structures. An essential part of this adaptation is to build a European Security and Defence Identity 
within NATO, which will enable all European Allies to make a more coherent and effective contribution to the 
missions and activities of the Alliance as an expression of our shared responsibilities; to act themselves as 
required; and to reinforce the transatlantic partnership;» Σύνοδος κορυφής του Βερολίνου 3 Ιουνίου 1996  

http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
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Με την Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, οι στόχοι του Πέτερσμπέργκ υιοθετήθηκαν, έμμεσα 
προβάλλοντας τα νέα και μελλοντικά καθήκοντα της Ε.Ε, πάντα βεβαίως σε συνεργασία με την 
Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία.  

Στην διακήρυξη της Συμμαχίας στην Ουάσιγκτον το 1999143, γίνεται ειδικό μνημόνιο των 
προηγουμένων αποφάσεων της Συνθήκης κορυφής του 1996, με την ονομασία πλέον «Berlin Plus 
agreement», όπου το ΝΑΤΟ τονίζει ότι είναι έτοιμο για την νέα συνεργασία με την νέα πολιτική 
ασφάλειας της Ε.Ε. 

«Οι ρυθμίσεις του Βερολίνου (Berlin Plus Agreement) περιλαμβάνουν: 

• Την εξασφαλισμένη πρόσβαση της Ε.Ε στις δυνατότητες σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, οι 
οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στο στρατιωτικό σχεδιασμό επιχειρήσεων διαχείρισης 
κρίσεων, υπό τη διοίκηση της Ε.Ε. 

• Την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν στην Ε.Ε προκαθορισμένες Νατοϊκές 
δυνατότητες καθώς και κοινό υλικό για χρήση στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό 
τη διοίκησή της. 

• Τον προσδιορισμό μιας σειράς ευρωπαϊκών επιλογών διοίκησης, για επιχειρήσεις υπό 
την ηγεσία της Ε.Ε, αναπτύσσοντας περαιτέρω το ρόλο του DSACEUR144, ούτως ώστε 
να δοθεί σε αυτόν η δυνατότητα να ασκήσει πλήρως και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά 
του καθήκοντα. 

• Την περαιτέρω προσαρμογή του συστήματος αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, 
ούτως-ώστε να ενσωματώνει πληρέστερα τη δυνατότητα εκχώρησης δυνάμεων για 
επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση της Ε.Ε»145. 

Τον Ιούνιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Σύνοδο Κορυφής της Γερμανίας στην 
Κολωνία, και μετέπειτα στην Σύνοδο του Ελσίνκι (Helsinki) τον Δεκέμβριο του 1999, τα τότε 
κράτη-μέλη της Ε.Ε αποφάνθηκαν να δώσουν στην νέα αυτή ευρωπαϊκή προσπάθεια για κοινή 
πολιτική άμυνας, ρόλους και υποχρεώσεις. Οι ρόλοι αυτοί και οι υποχρεώσεις είχαν ήδη οριστεί 
ως οι σκοποί του St. Malo (St Malo Objectives). 

Επιπροσθέτως θεσπίζοντας τον Πρωταρχικό Στόχο (Ηeadline Goals) το 2004 (Headline Goal 
2010), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ε.Ε για την δυνατότητα  ταχείας ανάπτυξης 
στρατιωτών εντός ορισμένης χρονικής περιόδου σε στρατιωτική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, 
επίκειται η πλήρης δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης ταχείας επέμβασης με εννέα ομάδες 
ταχείας επέμβασης (nine rapidly deployable battle groups) με 1500 στρατιώτες έκαστη για 
                                                 
143 Ο.Π. 15. 
144 Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR) είναι η ανώτερη στρατιωτικά Ευρωπαϊκή Ιεραρχία 
στην Εσωτερική Ιεραρχία του ΝΑΤΟ και του πλαισίου συνεργασίας. 

145 Παρίσης Ιωάννης, (2005), Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια στο Σύνταγμα της Ευρώπης, Αθήνα, Ινστιτούτο 
Αμυντικών Αναλύσεων. 



επιχειρήσεις παγκοσμίως και όπου χρειαστεί. Το πλάνο ήδη κατέχει και πρόγραμμα συνολικής 
οργάνωσης στον τομέα της στρατιωτικής αεροπορίας μέχρι το 2008. 

Η Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης, όπως είναι πλέον γνωστή αναλαμβάνει, στα πλαίσια της 
Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας όλους τους στόχους του Πέτερσμπεργκ, με 
σεβασμό στον Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε καθώς και όπου ζητηθεί από τον Συμβούλιο 
Ασφάλειας του Ο.Η.Ε ή την ολομέλεια των κρατών-μελών αυτού. 

Οι σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε, με δεδομένη την πολιτική της Εξωτερικής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Πολιτικής της Άμυνας, καθώς και της Ευρωπαϊκής πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας, συνιστούν την πλήρη επιτυχία σε όλες τις αποστολές. Οι αποστολές αυτές όπως και ήταν 
φυσικό αλλά και αναμενόμενο, θα χρησιμοποιούσαν τις υποδομές της Συμμαχίας λόγω και του 
γεγονότος πως οι Ευρωπαίοι δήλωσαν επανειλημμένα την αντίθεσή τους για αυξημένους 
στρατιωτικούς προϋπολογισμούς146. 

Έτσι, από το 2003 και μετέπειτα, η επιχείρηση «Άρτεμις» στην δημοκρατία του Κονγκό, η 
επιχείρηση «Πρόξιμα» στην ΠΓΔΜ, και η επιχείρηση για αστυνόμευση (policing)στην Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη αποτελούν μόνο την αρχή. Γνωστός ερευνητής από φημισμένο αμερικάνικό 
ινστιτούτο, σε ομιλία του κεκλεισμένων των θυρών στο Allied Command Transformation (ACT), 
στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, ανέφερε 1) ότι το ΝΑΤΟ πλέον αναλαμβάνει εκτός των ορίων του 
επιχειρήσεις, ώστε η Ε.Ε να αναλαμβάνει τα υπόλοιπα ενδό-ευρωπαϊκά (γεωγραφικά) θέματα που 
αφορούν την ασφάλεια, εννοώντας της περιοχής των Βαλκανίων και 2) ίσως κάποια στιγμή 
υιοθετήσει η Ε.Ε νέα στρατηγικά πλάνα ώστε το ΝΑΤΟ να παραγκωνιστεί όντας μόνο μια 
περιφερειακή Συμμαχία δίνοντας την ευκαιρία στην Ε.Ε να αποδείξει την παγκόσμια ταυτότητά 
της στο γεωστρατηγικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, συμπεραίνουμε 1) την ανάγκη για μια νέα στρατηγική 
δράση της Ε.Ε στο γεωπολιτικό της περιβάλλον, συντονισμένα με ταυτόσημες και 
συμπληρωματικές αποφάσεις από κοινού με την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Και 2) για την 
ανάγκη του ΝΑΤΟ για συνεχή συνεργασία με την Ε.Ε, καθότι ο ρόλος της Συμμαχίας, ιδίως 
μετά και τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Η.Π.Α, καθώς και των επιχειρήσεων τόσο στο 
Αφγανιστάν όσο και το Ιράκ, δεν πρέπει να αλλάξει αλλά να διατηρηθεί και να μεγαλώσει.  

                                                 
146 Όπως αναφέρει ο  James Appathurai « Οι συμπαγείς, βαρέως οπλισμού ευρωπαϊκοί στρατοί που ήταν δύσκολοι στη μεταφορά 
και αργοκίνητοι- δεν ήταν πλέον αποτελεσματικοί στην παροχή ασφάλειας. Απαιτούντο πλέον δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων μακριά από την πατρίδα. Αυτό σήμαινε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπρεπε να 
οικοδομήσουν πάνω σε μια υπάρχουσα δύναμη. Για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, σήμαινε ταχεία και πλήρη αλλαγή ενός 
αμυντικού συστήματος, που οικοδομήθηκε επί δεκαετίες, με σημαντικό κόστος. Η πρόκληση αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη 
ανησυχία υπό το φως της διάρθρωσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Παρά τις δεκαετίες ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής 
ενοποίησης, η άμυνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνικό προνόμιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ακόμα 15 κράτη, το 
καθένα με τους δικούς του προσανατολισμούς όσον αφορά την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Υπάρχουν 15 στρατοί, 14 
δυνάμεις αεροπορίας και 13 ναυτικού, η καθεμιά με τις δικές της δομές διοίκησης, αρχηγεία, οργανώσεις διοικητικής μέριμνας 
και υποδομές εκπαίδευσης. Επίσης, υπάρχουν πολλαπλές εθνικές αμυντικές βιομηχανίες, που υποστηρίζονται το ίδιο συχνά για 
λόγους εθνικής ανεξαρτησίας και γοήτρου, όπως και για λόγους αποτελεσματικότητας. Δεδομένων όλων των παραπάνω, 
αναπόφευκτα το αποτέλεσμα είναι η περιττή επανάληψη της προσπάθειας και του έργου, η έλλειψη συντονισμού, και τα 
υψηλότερα κόστη. Όλα αυτά καθιστούν αδύνατο να φτάσει η Ευρώπη την πρόοδο των ΗΠΑ στην τεχνολογική ανάπτυξη και τον 
αμυντικό εφοδιασμό». NATO Review 2002 φθινόπωρο http://www.nato.int/docu/review/2002/issue3/greek/art1.html  
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Ίσως με μια νέα νομική εξουσιοδότηση (σε ένα νέο νομικό πλαίσιο που διέπεται των γεωπολιτικών 
αναγκών και αλλαγών) του Ο.Η.Ε και της Ε.Ε, το ΝΑΤΟ να υιοθετήσει νέους ρόλους και νέες 
υποχρεώσεις, εξακολουθώντας να αποδίδει τα δέοντα, βάσει του Καταστατικού Χάρτη, και με 
βάση την συνεργασία σε επίπεδο Ευρώ-Ατλαντικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. 

Ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) είναι ο μεγαλύτερος 
περιφερειακός πολυεθνικός οργανισμός. Απαρτίζεται από 55 κράτη-μέλη από την Ευρώπη την 
Κεντρική Ασία και Βόρεια Αμερική. Συμμετέχει ως περιφερειακός οργανισμός για την ασφάλεια, 
με σκοπό την προειδοποίηση, πρόληψη και διατήρηση της ειρήνης.  

Ιστορικά, η δημιουργία του ΟΑΣΕ έχει ρίζες στην βαθειά περίοδο του Ψυχρού πολέμου, την 
περίοδο του 1970, όταν συστάθηκε το πρώτο Συνέδριο για την Ασφάλεια και συνεργασία στην 
Ευρώπη, που δημιουργήθηκε ως ένα φόρουμ ανταλλαγών σκέψεων και πολιτικών, με απώτερο 
σκοπό τον διπλωματικό διάλογο για κοινωνική και πολιτική ευημερία καθώς και δικαιοσύνη, 
μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Μέσα από δύο συναπτά έτη διαλόγου και ανταλλαγής 
απόψεων η τελική απόφαση ήρθε με την γνωστή απόφαση του Ελσίνκι την 1η Αυγούστου 
1975147.Το κείμενο αυτό περιείχε βασικά στοιχεία κοινής αποδοχής σε επίπεδο πολιτικό-
οικονομικό, στρατιωτικό, περιβαλλοντολογικό και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Μέχρι την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος, ο σημερινός οργανισμός, λειτουργούσε μόνο ως 
ένα συλλογικό φόρουμ διαλέξεων και συνεδριάσεων επεκτείνοντας τις πολιτικές αποφάσεις που 
είχαν αρχικώς αποφασιστεί, κατά τις προηγούμενες αποφάσεις. Με το τέλος της Σοβιετικής 
Ένωσης όμως, η σύνοδος κορυφής του Παρισιού το 1990148 έδωσε μια νέα πνοή στον σημερινό 
οργανισμό: Δημιούργησε τον «Καταστατικό Χάρτη της Νέας Ευρώπης» στις 19-21 Νοεμβρίου 
1990149. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ΟΑΣΕ να παίξει βασικό ρόλο στις ιστορικές αλλαγές που 
διατελέστηκαν και θα εξακολουθούν να συντελούνται, καθώς και να ανταπεξέλθει στις νέες 
προκλήσεις που δημιουργήθηκαν με το τέλος του Ψυχρού πολέμου. Αυτά τα δεδομένα 
«οδήγησαν τον ΟΑΣΕ στην δημιουργία μόνιμων και σταθερών ελεγκτικών μηχανισμών με 
επιχειρηματικές ιδιότητες»150. 

Η οπτική με την οποία ο οργανισμός εξετάζει τις διεθνείς εξελίξεις σήμερα είναι πολύπλοκη αλλά 
και συγκεκριμένη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο οργανισμός είναι κέντρο πρόληψης, 
καταστολής, αλλά και προαγωγής των δημοκρατικών θεσμών και δημοκρατικών ελευθεριών. 

Όλα τα κράτη-μέλη του είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν ίσα δικαιώματα. Ο τρόπος απόφασης έχει 
οριστεί ως μια κοινά αποδεκτή, από όλα τα κράτη-μέλη, απόφαση. Ο οργανισμός ιστορικά 
γνωστός ως Συνέδριο για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, όπου θεωρείτο ένα 
πολιτικό συμβούλιο διαλόγου, μετεξελίχτηκε σε διεθνή οργανισμό τον Ιανουάριο του 1995. 

                                                 
147 Conference on Security and Co-operation in Europe Helsinki Final Act 1975 

http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf
148 Conference on Security and Co-operation in Europe, Paris Summit 19-21 November 1990 

http://selene.uab.es/_cs_iuee/catala/obs/temas/OrganizacionesInternacionales/Carta_Paris_1990.htm  
149 Conference on Security and Co-operation in Europe, Charter of Paris, Paris Summit 19-21 November 1990 

http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_en.pdf  
150 ΟΑΣΕ ιστορικές πληροφορίες: CSCE to OSCE timeline.http://www.osce.org/about/15659.html  
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http://selene.uab.es/_cs_iuee/catala/obs/temas/OrganizacionesInternacionales/Carta_Paris_1990.htm
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Ο ΟΑΣΕ θεωρείται το μόνο φόρουμ που φέρνει ουσιαστικά πιο κοντά τόσο τις Η.Π.Α και τον 
Καναδά με την Ήπειρο της Ευρώπης, αλλά επίσης και τις χώρες της κεντρικής Ασίας και του 
Καυκάσου. Για πολλούς, ο χάρτης αυτός αποτελεί το κλειδί της μοντέρνας αρχιτεκτονικής της 
Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που ενώνει όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και πολιτικά τις παραπάνω 
αναφερθείσες περιοχές, με ασφάλεια δημοκρατία, κοινωνικότητα, συναδελφικότητα και κυρίως 
σθένος συνεργασίας. 

Ο ΟΑΣΕ προσδίδει ένα αναλυτικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, βασικών αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των θεσμών που διέπουν αυτή, 
καθώς και ένα πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της οικονομικής ευημερίας.  

Έχει αναλάβει ποικίλες επιχειρήσεις σε επίπεδο πρόληψης και προειδοποίησης. Μέχρι σήμερα 
έχει αναλάβει περισσότερες από 20 επιχειρήσεις με διαφορετικούς σκοπούς. Οι επιχειρήσεις του 
οργανισμού, ποικίλουν γεωγραφικά όπως στο Κόσοβο (Σερβία-Μαυροβούνιο), Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία και Η.Π.Α. 

Για πολλούς ο ΟΑΣΕ είναι κέντρο για την δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών-μελών. 
Καθότι από το 1975 με την Σύνοδο του Ελσίνκι151 και μετέπειτα, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο 
στον τομέα του διπλωματικού διαλόγου, καθώς φέρνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κράτη 
με ίσους όρους. Ο ΟΑΣΕ αποτελεί για πολλούς, τον κανόνα ενός περιφερειακού οργανισμού που 
προσφέρεται να ασχοληθεί με θέματα χαμηλής πολιτικής. Θεωρείται κέντρο προώθησης της 
δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντα σύμφωνα με τα αποδεκτά 
νομικά πλαίσια που διέπει ο Καταστατικός Χάρτης του Ο.Η.Ε. «Έχει έναν πλούσιο πολιτικό 
ρόλο με τον οποίο μπορεί και επιφέρει τα αποδεκτά αποτελέσματα, που είναι ο διάλογος, η 
συνεργασία και η προσφορά»152. 

Οι σχέσεις του ΟΑΣΕ με το ΝΑΤΟ βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς στάδιο όπως το ΝΑΤΟ με την 
Ε.Ε. Είναι δυο οργανισμοί συνεργαζόμενοι και συντονισμένοι μεταξύ τους, ταυτόσημοι και 
συμπληρωματικοί. Ο ΟΑΣΕ για το ΝΑΤΟ αποτελούν ένα βασικό μοχλό προώθησης του 
διπλωματικού διαλόγου καθώς ο ΟΑΣΕ αναλαμβάνει να «φέρει κοντά όλα τα μέρη προκειμένου 
να επιτευχθούν όλοι οι ρόλοι που ανέβαλαν να φέρουν εις πέρας»153 τα κράτη μέλη στην σύνοδο 
του Ελσίνκι: To ΝΑΤΟ «αποδέχεται και συμμερίζεται όλες τις αρχές του οργανισμού», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Λόρδος Ρόμπερτσον154. 

Σήμερα, ο ΟΑΣΕ εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην διαβάθμιση εκδημοκρατισμού 
χωρών, αλλά επίσης αναλαμβάνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίνει ‘τροφή’ 

                                                 
151 Ο.Π 
152 Αναφορά από τον Kelvin Ong, Conference held in Paris October 2000 with title: The UN, Europe and Crisis 

Management, Directorate for strategic Affairs Ministry of Defense France, Foundation for Strategic Research, 
International Peace Academy, Institute for security studies 

153 Rt. Honorary Lord Robertson, NATO Secretary General, OSCE Summit meeting Istanbul 1999 (speech) 
http://www.nato.int/docu/speech/1999/s991119a.htm  

154 Ο.Π.  

http://www.nato.int/docu/speech/1999/s991119a.htm


σε άλλους πιο ισχυρούς οργανισμούς με εκτελεστικό μηχανισμό, τόσο πολιτικό, όσο και 
στρατιωτικό για την αποτροπή φαινομένων ανασφάλειας και κοινωνικό-πολιτικού παραγκωνισμού 

Για το ΝΑΤΟ ο οργανισμός αυτός θεωρείται το καλύτερο μοντέλο προώθησης του διαλόγου 
πολλών κρατών αλλά κυρίως των δύο σημαντικότερων κρατών για τον οποίο λόγο και 
δημιουργήθηκε ο Οργανισμός εξ’ αρχής. 

Για πολλούς ο οργανισμός φέρνει μεν σε πολυμερές επίπεδο διαλόγου τις Η.Π.Α με την Ρωσία 
στο ίδιο τραπέζι και έτσι επιτυγχάνεται η μακροχρόνια δημιουργία παράδοσης διαλόγου. Για 
άλλους, ο ΟΑΣΕ αποτελεί ένα άλλο μέσον πολιτικής πίεσης των δυναμικών κρατών και κυρίως 
των δύο πρώην αντιπάλων Η.Π.Α-Ρωσίας, στις πρώην και νυν «σφαίρες επιρροής»155.  

Για το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ αποτελεί όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος του ΝΑΤΟ, 
«πιστοποιητικό εγγύησης στο τομέα της πολιτικής συνεργασίας και του διαλόγου» καθώς και 
«βασικού κέντρου πληροφόρησης για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις κρατών με πολιτική 
αστάθεια» όπως ήταν η Γεωργία και η Ουκρανία και σήμερα η Λευκορωσία, η Μολδαβία, το 
Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, η Δημοκρατία της Κιργισίας, το Καζακστάν και το 
Αζερμπαϊτζάν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Ο όρος «σφαίρες επιρροής» είναι πολιτικός όρος που διασαφήνιζε τα κράτη τα οποία έλεγχε η τότε Σοβιετική 
Ένωση εκτός των ορίων της πολιτικά και πολλές φορές οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά, με απώτερο σκοπό την 
προστασία και την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων, μέσω της άτυπης και έμμεσης συνεργασίας κρατών 
φιλικά ή πολιτικά προσκείμενα στην Σοβιετική Ένωση. Χρησιμοποιήθηκε επιμόνως τόσο σε πολιτικά όσο και 
ακαδημαϊκά έγγραφα από το 1960 και μετά. Σήμερα συναντάμε τέτοια ορολογία σε ποικίλες έρευνες κυρίως 
αναφερόμενες στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τις πολιτικές της. 



 
 

3.4 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. 

Οι μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) αποτελούν και το τελευταίο κομμάτι του κινητήριου 
μοχλού που αποκαλούμε Διεθνή Κοινότητα. Εξ’ αρχής, απολάμβαναν των προνομίων τους, ως μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί, κυρίως για την προσφορά τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Καθημερινά όμως, αποδεικνύεται πως οι μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί αποτελούν το κινητήριο 
μοχλό πίεσης προς οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιονδήποτε οργανισμό, που θεωρητικά μπορεί 
να επιδράσει αρνητικά, προς το κοινωνικό συμφέρον.  

Οι ΜΚΟ είναι αναγνωρισμένοι από τον Ο.Η.Ε καθώς οι όροι που τους διέπουν, προβλέπουν την 
γενικότερη προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα όμως, όπως και προαναφέραμε οι 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί αποτελούν όχι μόνο μέσο προσφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο, αλλά και μέτρο πίεσης στις κυβερνήσεις και στους διεθνείς οργανισμούς. 

Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με μη-κυβερνητικούς οργανισμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα για 
ποικίλους λόγους. Το κυριότερο χαρακτηριστικό συνεργασίας της Συμμαχίας με τους μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς αποτελεί, σε επίπεδο πολιτικό, η διασταύρωση πληροφοριών και η 
συνεργασία σε ερευνητικά θέματα. Σε επίπεδο στρατιωτικό-πολιτικό όμως και όπου λαμβάνει το 
ΝΑΤΟ μέρος σε επιχειρήσεις, οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί είναι εκεί για να βοηθήσουν τα 
κοινωνικά σύνολα που βρίσκονται στην μέση στρατιωτικής ή κοινωνικής ανακατάταξης. 

Οι σχέσεις μη-κυβερνητικών οργανισμών και διεθνών οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ, 
απασχολούν πολλούς ερευνητές και ακαδημαϊκούς αλλά και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο, 
καθώς συνυπάρχει και η άποψη πως ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός «μπορεί να αποτελέσει 
μέσο οικονομικού επιδόματος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Εconomist156. 

Εμείς βεβαίως σε αυτό το σημείο δεν θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα 
περισσότερο, όμως θα πρέπει να τονίσουμε πως καθώς η ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΝΑΤΟ σε 
επιχειρήσεις μεγαλώνει και οι προκλήσεις όλων γενικότερα των πολυεθνικών οργανισμών 
αυξάνουν, τόσο τείνει να μεγαλώνει και ο όγκος των ΜΚΟ. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν 
πλέον σταθεί δίπλα στο τιμόνι της εξουσίας με κινητήρια δύναμη, θεωρητικά, το συμφέρον του 
κοινωνικού συνόλου. 

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται βασικής σημασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις των μη-
κυβερνητικών οργανισμών. Βάσει του Ο.Η.Ε οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να υποστηριχτούν 
οικονομικά και σε επίπεδο συνεργασίας από τις εθνικές κυβερνήσεις. Όμως, είναι πάντα τα 
πράγματα έτσι; Ο Economist προσφέρει ένα νέο μοντέλο πολιτικής με το οποίο γίνεται πολιτική 
πίεση στα λεγόμενα αναποτελεσματικά και ανασφαλή κράτη κυρίως «από μεγάλα δυτικά κράτη» 
μέσω των μη κυβερνητικών οργανισμών157.  

                                                 
156 The Economist, Jan 27th 2000, Sins of the Secular Missionaries. 
157 Ο.Π. 



Το ΝΑΤΟ από την δική του την οπτική, οφείλει να σεβαστεί τους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς 
τόσο για την βοήθεια που παρέχουν σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε στρατιωτικό. Οτιδήποτε 
παραπάνω από κριτική και συνεργασία όμως σε επίπεδο διακυβερνητικό και σε επίπεδο διεθνών 
οργανισμών δεν μπορεί να προκύψει, καθώς διαφέρουν κατά πολύ οι υποχρεώσεις και οι ρόλοι, οι 
ανάγκες καθώς και το πολύ διαφορετικό πολιτικό κόστος. 

Σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων όπου μπλέκεται το ΝΑΤΟ, η δουλειά των μη-
κυβερνητικών οργανισμών, γίνεται μέσω παροχής προστατευτικής βοήθειας από τα διοικητικά 
ελεγχόμενα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, όπως επισημάνθηκε σε συζήτηση, μεταξύ στρατιωτικών και 
εκπροσώπων μη-κυβερνητικού οργανισμού. Είναι σωστή όμως η παροχή ασφάλειας των μη-
κυβερνητικών οργανισμών όντας σε στρατιωτική επιχείρηση και συνεπώς σε εμπόλεμη ζώνη; Σε 
επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων το ΝΑΤΟ, πρέπει να αποτρέπει συγκρούσεις και να παρέχει 
ασφάλεια στο γενικότερο άμαχο πληθυσμό, ή να προστατεύει απεσταλμένους μη-κυβερνητικών 
οργανισμών σε επίμαχα σημεία όπου η ακεραιότητα του πολίτη είναι αβέβαιη; 

Αν από την άλλη υποθέσουμε πως το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει επιχειρήσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα 
και καταστολής βίας, εθνικών γενοκτονιών και γενικότερων εχθροπραξιών, σε μέρη άγνωστα προς 
αυτό, τότε οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί είναι αναγκαίοι. Τα θετικά στοιχεία είναι ποικίλα, 
καθώς οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί παρέχουν, όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με το 
στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο περιβάλλονται επιχειρησιακά, αλλά και 
επιδιώκουν την ανακούφιση πολλών χιλιάδων προσφύγων, κάτι που το ΝΑΤΟ δεν έχει πετύχει να 
κάνει. Όπως αναφέρει ο Francis Kofi Abiew, «η τάση για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ μη 
κυβερνητικών οργανισμών και διεθνών οργανισμών αντανακλά την πρόταση του Boutros-Ghali 
‘An agenda for Peace’158, καθώς και η αναφορά της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
επιχειρήσεις ειρήνης, γνωστή και ως ‘Brahimi Report’»159. Διερευνώντας τους όρους με τους 
οποίους ο Ο.Η.Ε θα πρέπει να εξασφαλίσει νέες προοπτικές ανάπτυξης στρατού ίσου νομικού και 
πολιτικού κύρους με αυτό της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, θεωρούμε πως θα πρέπει πρώτα να 
οριστούν οι όροι που το ΝΑΤΟ θα αναλαμβάνει τέτοιες ανάλογες επιχειρήσεις και που ο Ο.Η.Ε. 
Έπειτα πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι, νομικά και πολιτικά, με τους οποίους θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί και το 
ΝΑΤΟ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
158 http://www.un.org/Docs/SG/ag_index.htm UN Development program. 
159 Full text of the Brahimi report http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/
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Κεφάλαιο 4: Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο Αιώνα: Η Πολιτική του ΝΑΤΟ στις 
Περιπτώσεις της Εσθονίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ισλανδίας και Η.Π.Α. 

 

Στα επόμενα δυο κεφάλαια ερευνώνται οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο αιώνα που 
επικεντρώνονται στην επιτόπια έρευνα σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Θα εξετάσουμε την 
γεωστρατηγική πολιτική των κρατών αυτών και τις πολιτικές που το κάθε ένα έχει υιοθετήσει σε 
επίπεδο πολυεθνικό, στην Συμμαχία. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μια πραγματική εικόνα για το 
πως αντιλαμβάνονται τα κράτη την Συμμαχία. 

Το σύνολο της έρευνας αυτής διενεργήθηκε: 1) στο ένα από τα δύο πολυδύναμα κέντρα 
Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στην Ρώμη της Ιταλίας, η Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ, 
και 2) σε ερευνητικά ταξίδια σε 12 χώρες, κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αυτής αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης μιας συνολικής εικόνας με την οποία 
αντιλαμβάνονται άλλα κράτη, τις προοπτικές και τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. 

Στα κεφάλαια αυτά εξετάζονται η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οικονομική 
πολιτική, τα κοινοβουλευτικά συστήματα και οι πολιτισμικές αξίες των κρατών αυτών. 

 

4.1 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο αιώνα: Η Περίπτωση της Εσθονίας. 

Πρώην πλέον μέλος της Σοβιετικής Ένωσης, η Εσθονία αποτελεί σήμερα ανεξάρτητο κράτος, για 
δεύτερη φορά μέσα στον 20ο αιώνα, από τα μέσα του 1990. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ από τον 
Μάρτιο του 2004. Η είσοδος στο ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε μερικές εβδομάδες πριν από τη 
ένωση της με την Ε.Ε, το Μάιο του 2004. 

Ιστορικά, η Εσθονία αποτελούσε μέρος της Τσαρικής Αυτοκρατορικής Ρωσίας μέχρι το 1918 
οπότε ανακήρυξε την πρώτη ανεξαρτησία της. Η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία αυτήν μέσα 
από την Συνθήκη του Tartu το 1920. Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, η πολιτική αναγνώρισης 
του μικρού αυτού κράτους μεταξύ δύο γεωγραφικά γιγαντιαίων  κρατών, της Γερμανίας και της 
Ρωσίας, δεν ήταν εύκολη. Με την Συνθήκη γνωστή ως Ribbentrop-Molotov pact to 1939160, τα 
Σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν στην χώρα το 1940, καθιστώντας την μέλος της Σοβιετικής 
οικογένειας. Κατά την διάρκεια του πολέμου το 1941, οι Γερμανοί έδιωξαν αρχικώς τους 
Σοβιετικούς, που όμως θα ξαναγυρίσουν το 1944 και θα ελέγχουν την χώρα, ως οριστική πλέον 
ανεξαρτησία της στις 20 Αυγούστου 1991. Σύνταγμα της είναι το πριν από το 1938 και τα τρία 
χρώματα της χώρας (το μπλε, το μαύρο και το λευκό) αποτελούν ιστορική συνέχεια της 
προσπάθειας του φοιτητικού κινήματος, που εδραιώθηκε ως το εθνικό σύμβολο της χώρας το 
1922161. 

Τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα σχετικά με τις σχέσεις Εσθονίας-Σοβιετικής Ένωσης, άφησαν 
μια πολιτισμική κληρονομιά που για πολλούς Eσθονούς αποτελεί την «μαύρη ιστορία του έθνους» 

                                                 
160 Βλέπε annex H. 
161 Πληροφορίες από το Eesti Institute της Εσθονίας. 



όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος. Για άλλους, όπως ανέφεραν 
αξιωματούχοι του διπλωματικού σώματος της χώρας, αποτελεί μια ιστορία νεότερη και σημαντική 
βεβαίως καθώς «αναγνωρίζεται έτσι η μεταναστευτική πολιτική των Ρώσων κατά την περίοδο της 
Σοβιετικής κατοχής» που αποτελούν σήμερα το 60% του πληθυσμού της Εσθονίας.  

Η Εσθονία έγινε μέλος της Συμμαχίας στις 29 Μαρτίου του 2004. Ως ιδεολογικοί παράγοντες για 
τους οποίους το κράτος αυτό έγινε μέλος της Συμμαχίας, θεωρούνται η συνεργασία, η προστασία, 
η ασφάλεια, η σταθερότητα και η δημοκρατία. Εθνικό συμφέρον θεωρείται η κερδοσκοπική 
πολιτική στον τομέα της ασφάλειας με την προσφορά και την συνεργασία τόσο στην διεθνή 
κοινότητα όσο και στην Συμμαχία. Κατά το έτος 2003, η Εσθονία απετέλεσε βασικό Συμμαχικό 
παράγοντα καθώς συνεργάστηκε σε επιχειρήσεις διεθνούς βεληνεκούς με περίπου 130 
στρατιωτικούς, που αποτελεί το 4% του συνολικού στρατού σε περίοδο ειρήνης, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΝΑΤΟ.  Μέχρι το 2008, η Εσθονία ευελπιστεί να προσφέρει 250 άτομα συνολικά 
στις διεθνείς επιχειρήσεις.  
 
Κατά τα έτη 2003 και 2004, από τις διάφορες διεθνείς επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, πήρε μέρος στις 
παρακάτω: 

1 Τον Ιούνιο του 2003, στην Συνδρομή των Αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράκ, από την 
Εσθονία, απεστάλησαν, κατά τα στοιχεία του ΝΑΤΟ μια διμοιρία  (ΕSTPLA-7) και μια 
επίγεια ομάδα ελέγχου φορτίου για αερομεταφορά (CT-1). 

2 Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Εσθονία συνεχίζει την προσφορά της στην SFOR 
(stabilisation force), προσφέροντας αξιωματικούς στην MNB (Multi-national Brigade) 
HQ (Head Quarters) της SFOR. 

3 Προσφορά στην πολυδύναμη ομάδα της ΚFOR (Kosovo Force) με μια ομάδα 
αναγνώρισης το 2003, που αυξήθηκε το 2004 σε λόχο αναγνώρισης (BALTSQN-10). 
Ένα απόσπασμα από στρατονόμους συμμετείχε και στην πολυεθνική ειδική ομάδα υπό 
Ιταλικές διαταγές της KFOR. 

4 Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, η Εσθονία συνεισφέρει στην επιχείρηση Enduring 
Freedom στο Αφγανιστάν. Από το Μάρτιο 2003, η Εσθονική EOD (Explosive 
Ordnance Disposal) συμμετέχει με ειδικούς στην ISAF (International Security 
Assistance Force) επιχείρηση στο Αφγανιστάν στα περίχωρα της πρωτεύουσας Kabul.  

 

Οι Προκλήσεις της Εσθονίας στο ΝΑΤΟ. 

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2004, για την Εσθονία 
ανέδειξε για ακόμα μια φορά τις βασικές ανάγκες, τις προκλήσεις καθώς και τις υποχρεώσεις της 
Συμμαχίας στον 21ο αιώνα.  

Καθότι νέο μέλος του ΝΑΤΟ, τόσο οι πολίτες του κράτους αυτού όσο και οι αντιπρόσωποι του, 
αξιωματούχοι και αξιωματικοί, ένθερμα υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες ένταξης της Εσθονίας 



στην ‘Δυτική οικογένεια’ σε γενικές γραμμές όπως διατυπώθηκαν στις ποικίλες συζητήσεις σχετικά 
με τον τομέα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας162. 

Η εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένα η πολιτική ασφάλειας της Εσθονίας θα μπορούσαμε να 
πούμε πως χαρακτηρίζεται από τρεις άξονες: 1) την γενικότερη εξωτερική της πολιτική, 2) την 
πολιτική ασφάλειας ως μέλος του ΝΑΤΟ και 3) τις διμερείς σχέσεις με την Ρωσία και εμμέσως με 
τις Η.Π.Α. 

Η εξωτερική πολιτική της Εσθονίας χαρακτηρίζεται από την λεγόμενη «χαμηλή της πολιτική». 
Στόχος είναι η επίτευξη ομαλότητας και σταθερότητας στην περιοχή με την όσο γίνεται καλύτερη 
συνεργασία κυρίως με διεθνείς οργανισμούς που αφενός καθιστούν την Εσθονία ανεξάρτητο 
κράτος και αφετέρου εγκαθιδρύουν συνοριακή σταθερότητα. Σκοπός είναι η ανάπτυξη σε όλα τα 
επίπεδα και κυρίως στο ενεργειακό. Όντας όμορο κράτος με την Ρωσία, η Εσθονία αποτελεί 
κύριο παράγοντα προώθησης της ενεργειακής πολιτικής στην Βόρεια Ευρώπη. Η Εσθονία 
θεωρείται ότι έχει μόνο να κερδίσει στη νέα πολιτική σκακιέρα που λέγεται «ενεργειακό 
κεφάλαιο». Βεβαίως είναι αναγκαίο παράλληλα να επενδύσει κεφάλαια στο τομέα της ενέργειας 
ώστε να μην εξαρτηθεί πλήρως από την ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας, διατηρώντας το 
δικαίωμα επιφυλακτικής πολιτικής έναντι των γειτόνων της με το θέμα αυτό.  

Η Εσθονία επίσης αποτελεί ένα από τα τρία κράτη της Βαλτικής Συμμαχίας στο τομέα άμυνας. 
Κοινό κέντρο εκπαίδευσης είναι το Βαλτικό κέντρο Άμυνας (Baltic Defence College ή 
BALTEFCOL). Και για τις τρεις χώρες Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, το κέντρο αυτό 
επικεντρώνεται στην κοινή εκπαίδευση σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής 
σκέψης. Δημιουργήθηκε, ως παραπλήσια οντότητα των δεδομένων με το οποίο το ΝΑΤΟ 
λειτουργεί, όπως είναι το Κολλέγιο Άμυνας του ΝΑΤΟ (NADEFCOL). 

Η πολιτική ασφαλείας της, ως νέο μέλος του ΝΑΤΟ πλέον, αποτελεί ένα «κατόρθωμα για όλο το 
έθνος της Εσθονίας», όπως ανέφερε αξιωματούχος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αποτελεί «τον 
παράγοντα σταθερότητας που ευελπιστούσε να κατακτήσει η Εσθονία» ανέφερε ο έως τότε 
εκπρόσωπος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας Mr. Sven Mikser. «Πολύ δουλειά έχει να γίνει 
ακόμα καθώς οι φόβοι και σε πολλές περιπτώσεις η ανελλιπής συνεργασία με την Ρωσία καθιστά 
δύσκολη την εδραίωση τόσο του κράτους ως ανεξάρτητης οντότητας, αλλά επίσης ενισχύει το 
συναίσθημα ανασφάλειας των πολιτών του κράτους αυτού» ανέφερε ανεπίσημα αξιωματούχος της 
κοινοβουλευτικής ομάδας της Εσθονίας. 

Σε επίπεδο πολυεθνικό της Συμμαχίας, η Εσθονία πιστεύεται πως προσφέρει τα μέγιστα, και έτσι 
καθίστανται κύριο μέλος του ΝΑΤΟ. Πιστεύεται επίσης πως το ΝΑΤΟ έχει μέλλον, μόνο με την 
δημιουργία μιας νέας και ταυτόχρονα παγκόσμιας ατζέντας αναλαμβάνοντας κυρίαρχο ρόλο στην 
πολιτική της ασφάλειας. Πιστεύεται τέλος πως οι επιχειρήσεις στο Κόσοβο και ο πόλεμος 
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εναντίον της Σερβίας το 1999, αποτελεί πειραματικό μοντέλο «στο πώς πρέπει να δουλεύει το 
ΝΑΤΟ». 

Ο τελευταίος άξονας εξωτερικής πολιτικής της Εσθονίας, αφορά τις διμερείς σχέσεις άμεσα με 
την Ρωσία και έμμεσα με τις Η.Π.Α. Θα μπορούσαμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, πως 
εύλογα κατανοείται τόσο ο ρόλος της Εσθονίας όσο και των Η.Π.Α. Καθότι, η πρώτη γειτνιάζει 
με την Ρωσία και οι δεύτερες αποτελούν το κράτος παροχής ασφάλειας και σταθερότητας, κατά 
τα αναφερόμενα αξιωματικών της χώρας, εναντίον οποιουδήποτε αποσταθεροποιητικού στοιχείου 
ή «εξωτερικής απειλής, που πολλές φορές αποτελεί η Ρωσία και τα σχέδιά της», ανέφερε 
χαρακτηριστικά διπλωμάτης. 

Οι προτάσεις της Εσθονίας σχετικά με την μελλοντική στρατηγική στρατιωτικής πολιτικής της 
Συμμαχίας επικεντρώνεται σύμφωνα με τους αξιωματούχους σε τρία επίπεδα: 1) στον τομέα 
στρατηγικής πολιτικής. 2) στο διοικητικό επίπεδο και 3) στο τεχνικό, υπονοώντας το επίπεδο 
προσφοράς υλικού υποδομής και διοίκησης των μονάδων του ΝΑΤΟ.  

Με βάση τα όσα στοιχεία αναφέραμε, μπορούμε να συμπεράνουμε πως σκοπός του ΝΑΤΟ 
θεωρείται και πρέπει να θεωρείται η διεκδίκηση νέων πολιτικών που θα ορίζουν την γεωγραφική 
τοποθεσία εμπλοκής της Συμμαχίας «στατικά αλλά και γραμμικά». Με άλλα λόγια καλείται το 
ΝΑΤΟ να αναλάβει έναν ρόλο διεθνή τόσο στις συμμετρικές όσο και τις ασύμμετρες απειλές. Η 
Εσθονία καλείται μέσα από τον ρόλο που διαδραματίζει ως χώρα της Βαλτικής, να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που έχει η Συμμαχία. Η Εσθονία αποτελεί όπως και 
προαναφέραμε ενεργό Σύμμαχο. Με δεδομένες τις προκλήσεις του ΝΑΤΟ, καλείται να 
προσφέρει με τον δικό της τρόπο το καλύτερο δυνατό.  

Η δεκαετία που διανύουμε τώρα αποτελεί την απαρχή όχι μόνο του 21ου αιώνα αλλά την απαρχή 
ενός νέου αιώνα, μιας νέας χιλιετίας γεμάτης στρατιωτικές και πολιτικές αλλαγές και 
αναδιαμορφώσεις γεωπολιτικών τοπίων. Σε αυτό η Εσθονία αποφάνθηκε να προπορευθεί ως 
ανεξάρτητη οντότητα αλλά πάντα συνεργαζόμενη και αλληλεξαρτώμενη με τα υπόλοιπα κράτη-
μέλη του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι: θα μπορέσει να διεκδικήσει τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα 
του ΝΑΤΟ με μια νέα υπερδύναμη που ορίζει την γεωπολιτική της όχι μόνο στον τομέα της 
ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα και της ενέργειας;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο αιώνα: Η Περίπτωση του Βελγίου. 

Το Βασίλειο του Βελγίου όπως αλλιώς αποκαλείται είναι και θεωρείται το κέντρο τόσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κέντρο του ΝΑΤΟ. Γεωγραφικά, συνορεύει με το Βασίλειο της 
Ολλανδίας  στα βόρεια, στα ανατολικά με την Γερμανία και το κρατίδιο του μεγάλου Δούκα του 
Λουξεμβούργου και στο νοτιοδυτικό του μέρος συνορεύει με την Γαλλία. Το Βέλγιο είναι 
χωρισμένο διοικητικά με σύστημα ομοσπονδιακών κρατιδίων. Τα δύο αυτά κρατίδια τα ενώνει η 
Βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το Βέλγιο ελέγχεται νότια από τους Βαλλόνους και 
βόρειο-ανατολικά από τους Φλαμανδούς.  

Ιστορικά, τον Σεπτέμβριο του 1830 το έθνος των Βέλγων αντιστάθηκε εναντίον της Ολλανδικής 
ηγεμονίας. Το 1831, το Εθνικό συμβούλιο υιοθέτησε ένα νέο Σύνταγμα και ο Λεοπόλδος De 
Saxe-Coburg-Gotha εξελέγη Βασιλιάς των Βέλγων και ορκίστηκε κατά τα ιστορικά δεδομένα την 
21η Ιουλίου του 1831. Το Βέλγιο έγινε μια Συνταγματική Μοναρχία, όπου η ανεξαρτησία τους και 
η ουδετερότητά τους αναγνωρίστηκαν από τις τότε μεγάλες δυνάμεις το 1832. Το 1865, ο 
Λεοπόλδος ο ΙΙ πήρε τον θρόνο από τον πατέρα του, ως το 1908. Ένα χρόνο πριν από τον 
θάνατό του, κήρυξε το Κονγκό Βελγική αποικία. Ο Αλβέρτος ο Ι κληρονόμησε τον θρόνο το 
1909. Κατά τον πρώτο Μεγάλο πόλεμο το 1914, το Βέλγιο αρνήθηκε την διέλευση στην Γαλλία 
και η Γερμανία και αυτή επιτέθηκε παραβιάζοντας τα εθνικά σύνορα του. Στο τέλος του πολέμου, 
η Συνθήκη των Βερσαλλιών έδωσε στους Βέλγους μέρος της Γερμανικής περιοχής και ορισμένες 
αποικίες. Η περίοδος μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων χαρακτηρίστηκε  από οικονομική 
και κοινωνική αναστάτωση και πολιτική αστάθεια. Το 1934 ο Βασιλιά Αλβέρτος ο Ι πέθανε. Ο 
γιός του Λεοπόλδος ο ΙΙΙ, κληρονόμησε τον θρόνο. 

Η σύγχρονη ιστορία του Βελγίου αρχίζει ουσιαστικά με την απαρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Το 1940 παραβιάζονται για ακόμα μια φορά τα σύνορα του Βελγίου. Στις 28 Μαΐου ο 
Βασιλιάς εξορίζεται στο Λονδίνο, από όπου ασκεί το αξίωμά του ως ηγεμόνας του Βασιλείου του 
Βελγίου. Το 1944 ο πρίγκιπας Κάρολος, ο αδελφός του βασιλιά γίνεται αντιβασιλέας. Το 1950 ο 
βασιλιάς επιστρέφει στον θρόνο του στο Βέλγιο. Ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που 
χώρισε το κράτος στα δύο, ο Λεοπόλδος ο ΙΙΙ παραιτείται του αξιώματος του, αφήνοντας την 
θέση του στον γιο του Baudouin. Το 1957 η χώρα εισχώρησε στην ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα). Το Κονγκό απελευθερώθηκε το 1960, με την προκήρυξη της 
ανεξαρτησίας του. Οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ Φλαμανδών και Βαλλόνων συνεχίστηκε, με 
αποτέλεσμα την θεσμική αναδόμηση του Συντάγματος της χώρας. Μεταξύ 1980 και 1993, το 
Βέλγιο μεταμορφώθηκε σε ομοσπονδιακό κράτος. Ο Βασιλιάς Baudouin πέθανε την 31η Ιουλίου 
1993 σε ταξίδι του στην Ισπανία από καρδιακό επεισόδιο. Τον διαδέχθηκε ο αδερφός του και 
σημερινός βασιλιάς Αλβέρτος ο ΙΙ. 

Η σπουδαιότητα του κράτους αυτού έγκειται στο γεγονός πως η οικονομική σήμερα καρδιά της 
Ευρώπης βρίσκεται στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά του, τις Βρυξέλλες. Οι 
Βρυξέλλες αποτελούν την πρωτεύουσα της Ευρώπης, το κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Συμβουλίου των Υπουργών των Κρατών Μελών της Ε.Ε και του Ευρώ-κοινοβουλίου. Σημαντική 
επίσης είναι και η κεντρική υπηρεσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή του αεροδρομίου των Βρυξελλών. 
Το Βέλγιο βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Δυτικής Ευρώπης, από όπου η ιδέα για μια ενιαία και 
ευρωπαϊκή ενοποίηση πήρε σάρκα και οστά. Η χώρα αυτή αποτελεί βασικό εμπορικό και 



ναυτιλιακό κέντρο καθώς το λιμάνι της Αμβέρσας αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι μετά το 
Rotterdam που βρίσκεται στην Ολλανδία και ένα από τα δέκα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο.  

Η οικονομία του θεωρείται μια φιλελεύθερη οικονομία με εξαγωγές της τάξης του 76.5% του 
Α.Ε.Π (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) και εισαγωγές της τάξης του 73% για το 1999163. Το 
εθνικό Α.Ε.Π του Βελγίου το 2000 ανήλθε στα 244 δισεκατομμύρια Ευρώ, γεγονός που το 
κατατάσσει στις δέκα πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Κατά τα δέκα τελευταία χρόνια το Βέλγιο 
έχει ετήσια ανάπτυξη στο 2.1% συγκριτικά με το 2% που έχει η Ε.Ε. Οι τιμές στο Βέλγιο με την 
αλλαγή του νομίσματος είναι συγκρατημένες αν και ανατιμημένες. Κατά τα λεγόμενα 
αξιωματούχων, ο μέσος όρος του πληθωρισμού βρίσκεται στο 1.9% ενώ η Ε.Ε έχει 2.8%. Το 
δημοσιονομικό του χρέος ανέρχεται στο 110.6% του Α.Ε.Π το 2000. Το επίπεδο ανεργίας 
ανέρχεται στο 7.2% με στοιχεία του 2002164. 

Το ομοσπονδιακό κράτος αποτελείται από διαφορετικές εθνικές δυνάμεις. Πρακτικά το 
ομοσπονδιακό κράτος ελέγχει την δικαιοσύνη, την άμυνα, την ομοσπονδιακή αστυνομία, την 
δημόσια οικονομία και τον προϋπολογισμό, τα εργατικά θέματα, την ενέργεια, την δημόσια υγεία 
και το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ομοσπονδιακό κυβερνητικό σχήμα απαρτίζεται από τον 
Πρωθυπουργό, και 14 υπουργούς ( 7 Γαλλόφωνους Βαλλόνους και 7 Φλαμανδούς). Η κυβέρνηση 
γίνεται πάντα μέσα από συνεργασία των κομμάτων. Τα κόμματα αυτά έχουν αντιπροσώπους στην 
Γερουσία και στην βουλή των εκπροσώπων με 150 βουλευτές συνολικά. Οι 71 γερουσιαστές 
παίζουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Η Γερουσία προτείνει νέους νόμους, αλλά μόνο η Βουλή 
παίρνει τις τελικές αποφάσεις μετά από ψηφοφορία. 

Τρείς κοινότητες συνυπάρχουν στο Βέλγιο: Η γαλλόφωνη, η φλαμανδική και η γερμανική. Αυτό 
που ενώνει τις τρεις κοινότητες είναι η κοινή ιστορία. Αποτελούν όμως και αυτόνομες οντότητες, 
καθώς διατηρούν διαφορετικά ήθη και έθιμα καθώς και την δικιά τους γλώσσα.  

Τρείς είναι και οι περιοχές στις οποίες είναι χωρισμένη η χώρα: η περιοχή των Βρυξελλών, η 
περιοχή της Βαλλονίας και η περιοχή της Φλάνδρας. Η περιοχή των Βρυξελλών έχει 
διαμορφωθεί ως ένα αυτόνομο κρατίδιο με μια τοπική κυβέρνηση με κυβερνήτη και τοπικούς 
νόμους καθώς και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Η τοπική εξουσία απαρτίζεται από τον 
Υπουργό-Πρόεδρο, 4 υπουργούς και 3 γενικούς γραμματείς εκλεγμένους από το συμβούλιο της 
περιοχής για 5 χρόνια. Οι Βρυξέλλες αποτελούν δίγλωσση περιοχή απόρροια και της 
σημαντικότητας τόσο της Ε.Ε όσο και του ΝΑΤΟ και των πρεσβεύσεών τους, των ίσων αξιών και 
της δημοκρατίας.  

Η Βαλλονία, αποτελεί επίσης μια αυτόνομη οντότητα. Υποδιαιρούμενη σε δύο περιοχές τον 
νοτιότερη περιοχή που είναι γαλλικής προέλευσης (εθνικά) και την περιοχή των Βαλλόνων. Η 
κοινότητα έχει δύο επιτροπές και αυτόνομη τοπική κυβέρνηση: την τοπική κυβέρνηση των 
Γάλλων και Βαλλόνων: Οι περιοχές που ελέγχουν οι Βαλλόνοι είναι 5: Liege, Hainaut, Namur, 
Wallon Brabant και Luxembourg. 

                                                 
163 Πληροφορίες τόσο από το ΝΑΤΟ, όσο και από επίσημους στρατιωτικούς παράγοντες στην Σχολή Άμυνας του 
Βελγίου. 

164 Ο.Π. 



Η Φλάνδρα βρίσκεται στο βόρειο Βέλγιο. Η αυτόνομη κοινότητα της έχει μια αυτόνομη 
κυβέρνηση και μία αυτόνομη βουλή εκπροσώπων. Έχει 5 τοπικές περιοχές που ελέγχει: την 
δυτική και ανατολική Φλάνδρα, την Φλαμανδική Brabant, Antwerp και Limburg. 

 

Στον τομέα της ασφάλειας το Βέλγιο αποτελεί βασικό Σύμμαχο καθώς και πρωτεργάτη τόσο της 
συμμετοχής του στην δημιουργία του Ο.Η.Ε όσο και του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και της Ε.Ε. Οι 
αρνητικές εμπειρίες δύο παγκοσμίων πολέμων για το Βέλγιο αποτέλεσαν βασικό παράγοντα 
προώθησης μιας νέας πολιτικής ασφάλειας που αντανακλάται σήμερα με την συμμετοχή του 
Βελγίου σε όλους τους πολυεθνικούς οργανισμούς και περισσότερο στους οργανισμούς ασφάλειας. 
Το Βέλγιο ασπάζεται την ιδέα για μια πολυεθνική ομάδα πολιτικής επιρροής στο τομέα της 
ασφάλειας, διατηρώντας πάντα τα δεδομένα προάσπισης των ιδιαιτέρων εθνικών τους 
συμφερόντων.  

Η πολιτική  ασφάλειας του Βελγίου στηρίζεται σε στρατηγικές αναλύσεις όπου καθορίζονται τόσο 
οι προκλήσεις όσο και οι απειλές. Η πολιτική του Βελγίου σχετικά με τους στόχους όσο και τους 
σκοπούς του, στο τομέα της ασφάλειας είναι ξεκάθαρη: η διατήρηση της Δημοκρατίας και η 
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης είναι αναγκαία. Αναγκαία επίσης θεωρείται και 
η σημαντικότητα πολυμερών διασκέψεων στον τομέα της ασφάλειας τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκό 
όσο και Συμμαχικό εντός του ΝΑΤΟ. 

 
Οι Προκλήσεις του Βελγίου στο ΝΑΤΟ. 

Το Βέλγιο θα μπορούσαμε να πούμε πως ακολουθεί πέντε άξονες στρατηγικής πολιτικής: 

1 Την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας στον τομέα της ασφάλειας και της Άμυνας στην 
Ευρώπη προσβλέποντας στις μόνιμες υποδομές και την δημιουργία κέντρου αποφάσεων ώστε να 
λαμβάνονται αποφάσεις σε περιπτώσεις κρίσεων. 

2 Η διατήρηση των Ευρώ-Ατλαντικών σχέσεων μέσα από μια εποικοδομητική σχέση με το 
ΝΑΤΟ. 

3 Υποστήριξη στους ρόλους του Ο.Η.Ε και την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 
σταθερότητας  

4 Υποστήριξη στο έργο του Ο.Α.Σ.Ε και συγκεκριμένα στον έλεγχο των όπλων μαζικής 
καταστροφής. 

5 Στην ενίσχυση του ρόλου σε διμερές και πολυμερές επίπεδο συνεργασίας με κράτη από την 
Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία. 



Η Συμμετοχή του κράτους στον τομέα άμυνας και ασφάλειας εξαρτάται από 3 «ηθικούς» άξονες, 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Βέλγος αξιωματικός165 : 

1 Στη συμμετοχική συνεργασία των υποχρεώσεων και πλήρης συμμετοχή σε διεθνή κέντρα 
αποφάσεων. 

2 Αξιοκρατική συμμετοχή υποχρεώσεων στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας μεταξύ όλων 
των κρατών μελών τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ε.Ε. 

3 Στη σωστή ανάπτυξη των στρατιωτικών μέτρων εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
στρατευμάτων με σκοπό την αποφυγή αρνητικών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι η βαθμιαία 
ανάπτυξη συμμετοχής σε όλο το φάσμα στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

 

Το Βέλγιο έχει αποδείξει αξιόπιστα στον κόσμο τον ρόλο του ως ένα κράτος συνεργαζόμενο με 
τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Ο ρόλος του είναι βασικός, και ακόμα πιο σημαντικός 
εφόσον είναι η χώρα στην οποία βρίσκονται κέντρα των μεγάλων αποφάσεων. 

 

Η Ε.Ε και το ΝΑΤΟ. 

Βασικά στοιχεία στην έρευνα αποτελούν οι συζητήσεις, πολλές εκ των οποίων έγιναν κεκλεισμένων 
των θυρών κατά την επίσκεψή μας στο Βέλγιο. Πιστεύεται πώς το κράτος αυτό απετέλεσε βασικό 
σταθμό για μια εξ’ ολοκλήρου συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές που επιλέγονται τόσο από την 
Ε.Ε όσο και από το ΝΑΤΟ. Παρακάτω θα αναφέρουμε επιγραμματικά τα κυριότερα 
συμπεράσματα που είχαμε από τους διαλόγους και συνομιλίες με αξιωματούχους και 
αξιωματικούς. 

Οι θεματολογίες που παρουσιάσθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ε.Ε, επικεντρώθηκαν στην συνεργασία της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(CFSP) της Ε.Ε με το ΝΑΤΟ, όπως επίσης και της αυτόνομης πολιτικής στο τομέα της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ESDP)166.  

Συμπερασματικά από τις συζητήσεις και διαλέξεις στην Ε.Ε θα μπορούσαμε να πούμε πως:  

1 Η Ε.Ε από την μεριά της επικεντρώνει την συνεργασία της με το ΝΑΤΟ στον τομέα της 
ασφάλειας, ευελπιστώντας στην περαιτέρω ενίσχυση σε επίπεδο επιχειρησιακό. 

                                                 
165 Συζητήσεις στο Belgian Defence Staff με τους: Lt. Gen J.P. Bovy, Head Department Strategy, Ambassador L. 

Carbonez Ministry of Foreign Affairs Director of European Security, Retired, Admiral, J. Rosiers, Head of 
Defence Policy & International Relations Division. 

166 Διαλέξεις και συζητήσεις έγιναν με τους: Major General J. P. Herreweghe, Deputy Director General and Chief of 
Staff of the European Union Military Staff, C. Heusgen, Director Policy Unit European Union Military Staff. 
Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2004. 



2 Η Ε.Ε αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας με το ΝΑΤΟ τόσο σε επίπεδο πολιτικό όσο και 
στρατιωτικό και διοικητικό για την παροχή τεχνογνωσίας. 

3 Η Ε.Ε θεωρεί εποικοδομητική μια μελλοντική συνεργασία σε ίσο βαθμό με το ΝΑΤΟ, ίσως 
αναλαμβάνοντας έναν πιο επίσημο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ε.Ε, αποκαλώντας τον 
«περιφερειακό». 

Στο ΝΑΤΟ, στην Περιοχή του Αεροδρομίου των Βρυξελλών Zavendem, ως βασικά θέματα 
αναφοράς συζητήθηκαν τα σχετικά με όλες τις πολιτικές της Συμμαχίας. Κυρίαρχα θέματα 
απετέλεσαν: 

1 Οι υποδομές και η αναμόρφωση του ΝΑΤΟ. 

2 Το επίπεδο επιχειρήσεων και οι νέες προκλήσεις. 

3 Οι νέες απειλές.  

4 Η ανάγκη για μια νέα στρατηγική πολιτική με βλέψεις προς το μέλλον του ΝΑΤΟ. 

5 Η ανάγκη συνεργασίας με την Ε.Ε., πολιτικά αλλά και επιχειρησιακά. 

6 Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας καθώς και ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. 

7 Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των Ευρώ-Ατλαντικών σχέσεων με βάση την συνεργασία 
σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας167. 

Στην βάση του ΝΑΤΟ στο SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), που  
σήμερα λέγεται ACO (Allied Command Operations) στην Mons, όπου και επισκεφθήκαμε, 
μεταξύ των άλλων εξετάστηκε η ανάγκη του ΝΑΤΟ για αναβάθμιση του ρόλου της Συμμαχίας 
τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και επιχειρησιακό.  

Συγκεκριμένα: 

1 Παρουσιάστηκε το ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας στις επιχειρήσεις. 

2 Αναδείχθηκαν οι νέες προκλήσεις ασφάλειας με βασικές αναφορές σε αναλύσεις πολιτικό-
στρατιωτικού επιπέδου (κεκλεισμένων των θυρών). 

3 Αναπτύχθηκε μια νέα επιχειρηματολογία σχετικά με την ανάγκη για μια έντονη και διαρκή 
μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ σε επίπεδο πολιτικό αλλά και στρατιωτικό. 

                                                 
167 Ποικίλες συζητήσεις και διαλέξεις έγιναν από τους Cdr. R Carvalho, Major. General F.V. Yaniz  Spanish Air 

Force (SPAF), Capt. A Beedie United Kingdom Air Force (UKAF), Major General J. I. Fenton  Canadian 
Army (CAAR), Mr. R. Simmons Jr, Lt General T.L. Baptiste United States Army (USAR) and Mr. R. T. Sentner 
United States civilian (USCIV). 



4 Προτάθηκε η καλύτερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε, σε επίπεδο 
επιχειρησιακό, ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα οι ρόλοι του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε στην 
περιφερειακή αλλά και στην παγκόσμια γεωστρατηγική σκακιέρα. 

5 Προτάθηκαν νέοι τρόποι για την καλύτερη αναμόρφωση του ΝΑΤΟ και των προκλήσεων 
που καλείται να αντιμετωπίσει η Συμμαχία168. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να τονίσουμε πως: το Βέλγιο 1) αποτελεί βασικό γεωγραφικό 
κόμβο καθώς φιλοξενεί τόσο την Ε.Ε όσο και το ΝΑΤΟ 2) αποτελεί ισχυρό κράτος στην 
διαμόρφωση μιας Συμμαχικής πολιτικής, 3) επιθυμεί την πολυμερή λύση στις νέες προκλήσεις 
ασφάλειας, 4) στηρίζει τόσο τις προσπάθειες της Ε.Ε για μια κοινή πολιτική ασφάλειας, όσο και 
του ΝΑΤΟ, για ένα νέο στρατηγικό πλάνο παγκόσμιου βεληνεκούς. 

Από τα στοιχεία που δόθηκαν από την Ε.Ε συμπεραίνουμε πως: 1) η Ε.Ε αναπτύσσει με 
ραγδαίους ρυθμούς την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφάλειας με σκοπό την λήψη 
πολιτικών πρωτοβουλιών σε θέματα που αφορούν την περιοχή γύρω από την περιφέρεια της, 
κυρίως στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. 2) συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, όμως η ανάγκη για 
ανεξάρτητη υποδομή συνεργαζόμενη πάντα με το ΝΑΤΟ είναι αναγκαία. 3) θεωρείται σίγουρη η 
μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ σε παγκόσμια Συμμαχία, καθότι η Ε.Ε θα πρέπει να αναλάβει γεωγραφικά 
την περιφερειακή περιοχή της Ηπειρωτικής Ευρώπης.  

Από την στοιχειοθέτηση των όσων λέχτηκαν στο ΝΑΤΟ στα κεντρικά της Ε.Ε στις Βρυξέλλες 
αλλά και στο ACO, θα μπορούσαμε να πούμε πως: 1) το ΝΑΤΟ προσβλέπει σε μια παγκόσμια 
ατζέντα, 2) έχει οριοθετήσει τις προκλήσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικό όσο και στρατιωτικό μέχρι 
το 2015 τουλάχιστον και με δεδομένες τις ποικίλες αναλύσεις εσωτερικά και εξωτερικά της 
Συμμαχίας169. 3) σημειώνεται η ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας στρατηγικής πολιτικής με 
δεδομένο την προώθηση μιας νέας παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας, 4) η ανάγκη για μια δίκαιη και 
πλήρη συνεργασία σε επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι βασικός παράγοντας με την συνεχώς 
αυξανόμενη συνεργασία τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και των κοινών στρατιωτικών 
ασκήσεων με σκοπό την αποτροπή τρομοκρατικών φαινομένων και τέλος 5) σημειώνεται η μόνιμη 
και συνεχώς εξελισσόμενη ανάγκη για μεταμόρφωση, ώστε το ΝΑΤΟ να αποτελέσει πολιτικά 
αλλά και στρατιωτικά, άξονα σταθερότητας και ασφάλειας, με τους Συμμάχους και τα 
συνεργαζόμενα κράτη. 

 

 

 

                                                 
168 Διαλέξεις και συζητήσεις έγιναν από τους Lt. Col E. Bonnevie-Svendsen Norwegian Army (NOAR), Strategic 

operational Planning, Generan James Jones Unites States Military Committee (USMC) Supreme Allied 
Commander Europe, Major General R Durusoy Turkish Army (TUAR) Director Partnership Co-ordination 
Center. 

169 RAND Analysis: NATO enlargement 2000-2015. Determinants and Implications for Defence Planning and Shaping. 



 

4.3 Oι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο Αιώνα: Η περίπτωση της Γαλλίας. 

Η Γαλλία όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο αποτελεί ένα Δυναμικό Κράτος. Τόσο 
η ιστορία της όσο και τα πολιτισμικά της στοιχεία, την έχουν καταστήσει πρωτεργάτη της 
Ευρωπαϊκής Ιδέας, και πλέον πρωτεργάτη και στον Ευρωπαϊκό τομέα ασφάλειας. Η Γαλλία με το 
πολιτικό σύστημα της Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, θεωρείται σημαντικό στέλεχος της 
Παγκόσμιας Κοινότητας και είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

Ιστορικά, η Γαλλία, αποτέλεσε κέντρο εμπορίου, ανώτερης μόρφωσης και πολλές φορές 
επιχειρήθηκε να κατακτηθεί. Αποτελούνταν από τρεις βασικές ομάδες ανθρώπων: Τους Κέλτες, 
τους Λατίνους και τους Τευτονούς (Φράγκους), που μέσα από το πέρασμα των χρόνων 
δημιούργησαν το Γαλλικό έθνος. Η Γλώσσα τους θεωρείται ότι έχει ρίζες στην Λατινική που 
μιλούσαν οι Ρωμαίοι της Γαλλίας, ενώ περιέχει ακόμη και ρίζες Κέλτικες καθώς και Γερμανικές. 
Η γλώσσα της σήμερα είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη και αποτελεί την γλώσσα της διπλωματίας 
σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. 

Πολιτισμικά, η Γαλλία αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, όσο και των πρωτοβουλιών για την 
πολιτική, οικονομική, κοινωνική και σήμερα στρατιωτική ενοποίηση της Ευρώπης.  

Θρησκευτικά, ποικίλουν τα δόγματα που εντοπίζονται στην Γαλλία. Πολιτισμικά από την εποχή 
των Καρδιναλίων, η Γαλλία έχει 90% του πληθυσμού της Ρωμαίο-Καθολικούς, 2% 
Προτεστάντες, 1% Εβραίους, και πλέον ένα μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων καθότι τα ποσοστά 
των μεταναστών μουσουλμάνων είναι πολύ υψηλά.  

Το ΑΕΠ της Γαλλίας με στοιχεία του 2001, ανέρχεται στο 1.5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το 
κράτος αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα στον κόσμο. Το 2004 τα ποσοστά 
ανάπτυξης ανήλθαν στο 1.5 %. Η Γαλλία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική χώρα μετά 
την Γερμανία, στην δυτική Ευρώπη. Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών το 2002 ανήλθε στα 
760 δισεκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό ποσοστό εμπορικών συναλλαγών με την Ε.Ε 
ανέρχεται στο 60% του συνολικού εμπορικού προϊόντος. Την 1η Ιανουαρίου 2002, η Γαλλία 
μετέτρεψε το νόμισμά της, το Γαλλικό Φράγκο, σε Ευρώ. 

Η πολιτική της Γαλλίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι έτσι 
διαμορφωμένη ώστε να υπάρχει καλύτερη προώθηση των εθνικών συμφερόντων της. Ως μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, η Γαλλία αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για νέες πολιτικές. Θεωρείται ηγετικό κράτος στην Δυτική Ευρώπη, και έχει τόσο 
ιδιαίτερες σχέσεις με καθένα διεθνή οργανισμό ξεχωριστά όσο και σε διμερές επίπεδο μεταξύ 
κρατών. Η Γαλλία αγωνίζεται συνεχώς για την προώθηση τόσο των εθνικών της συμφερόντων όσο 
και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στόχο λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που κατέχει για την 
προώθηση του μοντέλου μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Στον τομέα της ασφάλειας η πολιτική της Γαλλίας διαφοροποιείται σχετικά στην εξωτερική της 
πολιτική, λόγω των ποικίλων και διαφορετικών συμφερόντων της σε κάθε περίοδο εξ’ αιτίας των 



βραχυπρόθεσμων αναγκών της. Η Γαλλία τόσο στην σχέση της με την Ε.Ε όσο και το ΝΑΤΟ 
διαφοροποιεί συχνά την θέση της, σχετικά με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που της αναλογούν.  

Στον τομέα ασφάλειας της Ε.Ε, η Γαλλία αντικατοπτρίζει ένα νέο κύμα ιδεολογίας όπου η 
προσφορά στην κοινή Ευρωπαϊκή προοπτική άμυνας και ασφάλειας θεωρείται μονόδρομος. Είναι 
σημαντικό για την Γαλλία να προσδώσει στην Ευρώπη νέους ρόλους  και να αξιώσει νέες 
υποχρεώσεις, ώστε να ολοκληρωθεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης. Εμμέσως, 
ολοκληρώνοντας το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης η Γαλλία καθίστανται ιστορικός 
κόμβος εξέλιξης της Ευρώπης προς τον νέο αιώνα και την νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για τον 
21ο αιώνα. 

 

Οι Προκλήσεις της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ. 

Αν και η Γαλλία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, εν τούτοις αποχώρησε από το στρατιωτικό 
σκέλος το 1966. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1995, η Γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει τις 
σχέσεις της με το ΝΑΤΟ πιο κοντά τόσο στο τομέα της άμυνας όσο και ασφάλειας. Παραμένει 
όμως εκτός μέχρι την αποδοχή κατά τα λεγόμενα αξιωματικών της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ ,τόσο 
των αναγκών όσο και των υποχρεώσεων των κρατών-μελών της Συμμαχίας.  

Κατά την σύνοδο κορυφής της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002, η Γαλλία μέσω του Προέδρου 
της Jacques Chirac ανακοίνωσε την προσφορά της στην NRF (NATO Response Force –Δύναμη 
Ταχείας Αντίδρασης-) και την πρόθεσή της να συμμετάσχει τόσο στο ACT (Allied Command 
Transformation-Norfolk Virginia USA), όσο και στο ΑCO. 

Με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα170, θα μπορούσαμε να πούμε πως η Γαλλία εμπλέκεται πλέον 
σταθερά και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις με εκπροσώπηση από υψηλόβαθμα στελέχη τόσο σε 
πολιτικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο, σε πολυεθνείς επιτροπές και ομάδες μελέτης με την 
εξαίρεση της πυρηνικής ομάδας μελέτης και έρευνας του ΝΑΤΟ καθώς και την επιτροπή άμυνας. 
Περίπου 50 ανώτατοι στρατιωτικοί είναι εμπλεκόμενοι στην στρατιωτική ιεραρχία του ΝΑΤΟ, 
δεδομένου και του γεγονότος πως η Γαλλία κάνει την τέταρτη μεγαλύτερη προσφορά στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της πολιτικής μόνο ηγεσίας της Συμμαχίας171. 

Από το 1994, οι Γαλλικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια συνεχή αλλαγή τόσο στον τομέα 
του πλαισίου ασφάλειας και στρατηγικού πλάνου, όσο και σε υλικά υποδομών, επιπέδου 
ετοιμότητας και τεχνολογίας των στρατευμάτων της. 

Κατά την παραμονή μας στην Γαλλία διαπιστώθηκαν μέσα από αρκετές διαλέξεις και συζητήσεις 
με αξιωματικούς των Γαλλικών ενόπλων Δυνάμεων ότι η Γαλλία κατέχει συγκεκριμένους άξονες 
πολιτικής σε επίπεδο διπλωματικό αλλά και στρατιωτικό.  

Στον τομέα εξωτερικής πολιτικής όσο και στον τομέα ασφάλειας κοινοί παράγοντες αποτελούν: 

                                                 
170 Journal of Military Balance 2004-2005. 
171 Πληροφορία από συζητήσεις με αξιωματικούς των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων. 



1 Οι βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, του Kαταστατικού Xάρτη του Ο.Η.Ε. 

2 Η ανάγκη για μια πολιτική πρόληψης, κατεξοχήν σε επίπεδο διπλωματικό και όπου 
θεωρηθεί σωστό μέσω συμβουλίου ασφαλείας, στρατιωτικό. 

3 Όπου βλάπτονται συμφέροντα εθνικά της Γαλλίας, τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και η 
στρατιωτική, επιφυλάσσονται ως προς την προστασία των συμφερόντων, με όλα τα μέσα. 

4 Καθότι, Ευρωπαϊκό κράτος, τα ενδό-ευρωπαϊκά ζητήματα και μαζί τα ζητήματα ασφάλειας 
της Ευρώπης, θα πρέπει να λύνονται ειρηνικά και μετά από διπλωματικές διαβουλεύσεις.  

5 Η έμφαση που δίνει η Γαλλία στην δια-πολιτισμικότητα και την ιστορική σημαντικότητα 
ενός κράτους. Έτσι, φαίνεται πως συνομιλεί καλύτερα με κράτη μέσω των ιστορικών και 
διπλωματικών γεγονότων που βρίσκουν ειρηνική συμφιλίωση. 

6 Σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής της Γαλλίας προβλέπεται μόνο ένας ρόλος γι’ αυτήν: 
ο ρόλος της εγγυήτριας δύναμης και δύναμης αποτροπής εκτεταμένων συγκρούσεων που ίσως 
οδηγήσουν σε ανοιχτό πόλεμο172. 

Με δεδομένους τους άξονες αυτούς, η Γαλλική πολιτική είναι προκαθορισμένη τόσο σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Άμυνας όσο και στο πολιτικό στρατιωτικό επίπεδο της Συμμαχίας.  

Για τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, η Γαλλία αναζητά την πλήρη συμμετοχή της στην Συμμαχία με 
ίσους όρους και ίσες υποχρεώσεις, δεδομένου του γεγονότος πως το ΝΑΤΟ επιτελεί σύμφωνα με 
άποψη Γάλλου αξιωματικού «τις πολιτικές της Αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς ούτε να 
αναδεικνύονται ούτε να προβλέπονται τα αρνητικά αποτελέσματα από μια μονομερή και σαφώς 
επιφανειακή πολιτική ασφάλειας».  

Για το μέλλον της Συμμαχίας, η Γαλλία ευελπιστεί στην πλήρη και συνεχή συνεργασία τόσο μέσω 
Ε.Ε όσο και σε διμερές επίπεδο. Θεωρείται πως το ΝΑΤΟ μπορεί να κατέχει ρόλο σημαντικό 
παγκοσμίως εφόσον όμως υιοθετηθούν οι κατευθυντήριες πολιτικές για την ομαλή λειτουργία της 
Αμυντικής πολιτικής της Ε.Ε. Τέλος, και σύμφωνα με τις απόψεις ειδικών, η Γαλλία είναι  
πρόθυμη να συμβάλλει σε επίπεδο πολυεθνικό και πολυμερές για την προάσπιση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων στην ισότητα, την ελευθερία και την σταθερότητα, με την προοπτική 
καταρχήν διπλωματικού διαλόγου προς αποφυγή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, πολεμικής 
σύρραξης.  

 

 

 
                                                 
172 Συζητήσεις και διαλέξεις έγιναν κατά τον Οκτώβριο του 2004, με τους: Vice Admiral Alain Coldefy, Brigadier 

Rαct-Madoyx, Air Force Brigadier de Rousiers, Air Force Major General Mason, Mr. M. Andreani, Foreign 
Affairs Analysis and forecast  Centre CAP Director, Mr. M. Teissier National Defence Commission President 
to the National Assembly, Delegation of Dassault Aviation. 



4.4 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο Αιώνα: Η Περίπτωση της Ισλανδίας. 

Η βορειότερη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στον 
Βόρειο-Ατλαντικό Ωκεανό, η Ισλανδία αποτελεί το πλέον σημαντικό γεωστρατηγικό σημείο 
ελέγχου, τόσο στην Βόρεια Ευρώπη όσο και στην Βόρεια θάλασσα. Πρωτεύουσα της Ισλανδίας 
είναι το Reykjavik. Γνωστό από την τελευταία συνομιλία μεταξύ του προέδρου των Η.Π.Α και της 
Σοβιετικής Ένωσης πριν από το τέλος του Ψυχρού πολέμου. 

Σε απόσταση τριών εναέριων ωρών από το Παρίσι, η Ισλανδία είναι σε γεωγραφική έκταση όση 
είναι η Ιρλανδία. Ο πληθυσμός της ανέρχεται γύρω στις 250.000 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. 
Γεωφυσικά, η Ισλανδία αποτελείται από περιοχές ηφαιστιογενείς όσο και πεδιάδες, την αρκτική 
έρημο όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, καθώς και καταρράκτες.  

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Ισλανδία έχει την πιο παλιά Ευρωπαϊκή εθνοσυνέλευση, η οποία 
χρονολογείται από το 930 μΧ. Στην διάρκεια των αιώνων κατακτήθηκε από τους Νορβηγούς και 
τους Δανούς και έγινε ξανά ανεξάρτητη μόλις το 1944. Η Ισλανδία κατακτήθηκε τελευταία από τις 
Ευρωπαϊκές Χώρες τον 9ο και 10ο αιώνα, κυρίως από τους Νορβηγούς και άλλους Σκανδιναβούς 
που αποτελούσαν ακόμα νομάδες εξερευνητών. Ο πολιτισμός τους και η κουλτούρα τους σήμερα 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει πολύ με αυτή των Σκανδιναβών, εφόσον έχουν πολλά κοινά 
μεταξύ τους. 

Η πρώτη εθνοσυνέλευση συνήλθε το 930 μΧ. επονομαζόμενη (Althingi) και νομικοί κανόνες 
δημιουργήθηκαν. Η εθνοσυνέλευση συγκεντρωνόταν μια φορά τον χρόνο τις καλοκαιρινές 
περιόδους για να υιοθετήσουν νέους νόμους, να βγάλουν αποφάσεις και να δημιουργήσουν την 
Κοινοπολιτεία της Ισλανδίας. Το 1022 μΧ., η Ισλανδία συμμετείχε στην πρώτη διμερή και 
ταυτόχρονα εξωτερική Συνθήκη με το κράτος της Νορβηγίας με τον Βασιλιά Olafur Haraldsson 
(από τους εντόπιους θεωρείται Άγιος) για τα δικαιώματα των Νορβηγών στην Ισλανδία. Ο 
Χριστιανισμός στην περιοχή κάνει την πρώτη εμφάνισή του το 1000 μΧ., κυρίως μετά από πίεση 
του Βασιλιά της Νορβηγίας. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως οι ντόπιοι αναφέρουν ότι η Γροιλανδία εντοπίστηκε και 
αποικιοκρατήθηκε πρώτα από τους Ισλανδούς υπό την εξουσία του Erik του Κόκκινου στα τέλη 
του 10ου αιώνα. Το 1000 οι Ισλανδοί θεωρούν πως ήταν οι πρώτοι που πάτησαν σε Αμερικάνικό 
έδαφος, όπου προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια αποικία που το αποκάλεσαν Vinland. Όμως οι 
προσπάθειές τους απέτυχαν. 

Ξεχωριστή για τους εντόπιους αποτελεί ο 13ος αιώνας, που αποκαλείται και Χρυσός αιώνας για την 
συγγραφή των saga. Οι Ισλανδοί πιστεύουν πως η «saga» αποτελεί την αρχαία τους γλώσσα που 
έγινε και γλώσσα των ‘Viking’, αφού σε ορισμένες περιοχές την ομιλούν ακόμα. Ο γνωστότερος 
συγγραφέας της περιόδου αυτής, πολεμοχαρής αλλά και ιστορικός, θεωρείται ο «Snorri Sturluson 
(1178-1241)». Συγγραφέας της «Heimskringla» μια ιστορία για τους βασιλιάδες της Νορβηγίας 
και τον «Edda» που αποτελούν ιστορίες για την Νορβηγική μυθολογία. 

Η περίοδος του 1220-1262 αποτέλεσε την περίοδο του «Sturlungs». Ήταν η περίοδος του 
εμφύλιου πολέμου που ανάγκασε την Ισλανδία να παραδοθεί στον Βασιλιά της Νορβηγίας το 
1262. Το 1397 όταν η Νορβηγία, Σουηδία και Δανία δημιούργησαν την πρώτη τους Συμμαχία 



που ονομάστηκε «Kalmar Union», η Ισλανδία τέθηκε υπό τη γεωπολιτική εποπτεία της Δανίας, 
διατηρώντας όμως την συνταγματική της ανεξαρτησία. 

Η νεώτερη ιστορία της Ισλανδίας, είναι πλούσια σε στοιχεία. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 
ο 15ος αιώνας αποκαλείται ο αιώνας της Βρετανίας καθώς ενισχύθηκαν οι σχέσεις Ισλανδίας και 
Βρετανίας κυρίως σε εμπορικό επίπεδο. Αποτέλεσμα, ήταν η ανεξαρτησία της Ισλανδίας πολύ 
αργότερα το 1904, όπου διαμορφώθηκε η πρώτη της  κυβέρνηση. Βεβαίως η πλήρης ανεξαρτησία 
ήρθε το 1914, διατηρώντας όμως την βασιλευόμενη μοναρχία της Δανίας.  

Το 1940, όταν πλέον η Δανία κατακτήθηκε από την Γερμανία, η Ισλανδία παρέμεινε ουδέτερη. 
Όμως σύντομα αποικιοκρατήθηκε από τους Βρετανούς υπό την σημαία των Συμμαχικών 
δυνάμεων, ώστε να αποφευχθεί η κατάκτηση της από την Γερμανία. Το 1941 με την πρόσκληση 
της κυβέρνησης της Ισλανδίας οι Αμερικανικές δυνάμεις πήραν την θέση των Βρετανών. Η πλήρη 
ανεξαρτησία της Ισλανδίας ήρθε το 1944. Με το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η 
Ισλανδία υπέγραψε σε διμερές επίπεδο συμφωνία παραμονής των Αμερικανικών Δυνάμεων στο 
«Keflavik Naval Air Station», που ισχύει έως και σήμερα καθώς ανανεώθηκε το 2003. 

 

Οι Προκλήσεις της Ισλανδίας στο ΝΑΤΟ. 

Η ασφάλεια της Ισλανδίας έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο, καθότι η περιοχή, αποτελεί ένα σημαντικό 
γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο. Η πολιτική της ασφάλειας είναι βασισμένη στην Συνθήκη 
(σε διμερές επίπεδο) παροχής ασφάλειας από τις Η.Π.Α με την Συνθήκη του 1951 και την 
συμμετοχή της Ισλανδίας στους διεθνείς οργανισμούς173.  

Η Ισλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ απο την ίδρυσή του το 1949. Σε πολυμερές επίπεδο σε 
θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε, η πολιτική της είναι ξεκάθαρη: Αναφορικά με την 
Ε.Ε η Ισλανδία στηρίζει, αν και δεν είναι μέλος της, τα βήματα που κάνει η Ε.Ε προκειμένου να 
αναπτύξει το δικό της «αυτόνομο», όπως είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχος, σύστημα ασφάλειας. 
Σχετικά με το ΝΑΤΟ η Ισλανδία θεωρεί πως «μόνο» η συμμετοχή σε ασκήσεις όπως το 
«Northern Viking» το 2003, ή το «Northern Challenge» το 2004, ενισχύουν το συναίσθημα 
συνεργασίας τόσο με τις Σκανδιναβικές χώρες όσο και με τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ174. 

Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι βάσει των στοιχείων που αναφέρθηκαν σε διαλέξεις σχετικά με 
την ασφάλεια της Ισλανδίας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην νομική κατοχύρωση των διμερών 
σχέσεων που εν τέλει προσβλέπουν στην διατήρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, 
καθώς και στην παροχή βοήθειας στην Αμερική στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας τόσο 
στο Αφγανιστάν όσο και στην διατήρηση της ειρήνης στο Κόσοβο, με 3 Ισλανδούς αξιωματικούς 
στην κάθε επιχείρηση.  

                                                 
173 Σημειωτέο ότι η Ισλανδία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και συμμετέχει στον Ο.Η.Ε και τον ΟΑΣΕ. 
174 Οι συζητήσεις έγιναν από αξιωματούχους του Υπ. Εξωτερικών της Ισλανδίας και Αμερικανούς αξιωματικούς που 
υποδέχτηκαν και ενημέρωσαν την ομάδα έρευνας του Κολλεγίου Άμυνας του ΝΑΤΟ σχετικά με τις πολιτικές της 
χώρας. Οι Ισλανδικές δυνάμεις ενημέρωσαν τόσο για την πολιτοφυλακή όσο και για την κατάσταση που επικρατεί 
σχετικά με την προστασία των ψαράδων της περιοχής.  



Η νομική κατοχύρωση της διμερούς Συνθήκης ασφάλειας του 1987175 εξασφαλίζει ότι: 1) υπάρχει 
εχθρός και κατονομάζεται ως η Ρωσία και 2) η Ισλανδία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 
περιοχή αυτή ως γεωστρατηγική περιοχή. 

Γεωπολιτικά, αυτό σημαίνει πως: στις περιοχές αυτές η Ρωσία αποτελεί ακόμα τον εχθρό, καθότι 
τόσο η παρουσία του μεγάλου αριθμού Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή όσο και ο έλεγχος 
της που γίνεται από 4 Ραντάρ (Defence Co-operation in the Radar Agency) από το 1987, στα 
ανατολικά του νησιού, για αποκλεισμό της Βόρειας θάλασσας από ενδεχόμενη κίνηση των 
Ρωσικών δυνάμεων, δημιουργεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας.  

Η Ισλανδία θεωρεί πως διατηρεί τις Αμερικανικές δυνάμεις εκεί προς εθνικό όφελος το οποίο 
προσδιορίζεται στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η οικονομική πολιτική της Ισλανδίας, 
συγκεντρώνεται στις φυσικές πηγές πλούτου αλλά και ενέργειας.  

Η ενέργεια αποτελεί την κατεξοχήν «βαριά βιομηχανία της χώρας». Η χώρα έχει δύο μορφές 
παραγωγής ενέργειας: την Υδροφόρα και την Γεωθερμική ενέργεια. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
μπορούν να παράγουν ενέργεια για τον πληθυσμό όχι μόνο της Ισλανδίας αλλά και της Ιρλανδίας. 
Συνεπώς: 1) Το κοστολόγιο κατασκευής ήταν υψηλό καθότι και πρωτότυπο176 2) Οι ανάγκες για 
ενέργεια δεν είναι πολλαπλάσιες από τον πληθυσμό της Ισλανδίας. Εν ολίγοις αυτό σημαίνει πως 
1) Η Ισλανδία προσβλέπει στην πώληση γεωθερμικής ενέργειας 2) επικαλείται την διμερή 
συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α και Ισλανδίας για να προωθηθεί το νέο αυτό μοντέλο τεχνογνωσίας που 
δεν αναπτύχθηκε ποτέ στην περιοχή, με αντάλλαγμα την μακροχρόνια ‘μίσθωση’ της περιοχής 
στους αμερικανούς με πρόφαση την ασφάλεια και συμφέρον τον έλεγχο.  

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η Ισλανδία υποστηρίζει την μελλοντική εξέλιξη του 
ΝΑΤΟ όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών, όμως 
«προσδοκά στην μακροχρόνια προσφορά των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και όχι του 
ΝΑΤΟ». Η Εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας της Ισλανδίας είναι δεδομένη. Θεωρεί 
αντίπαλο τη Ρωσία. Με δεδομένο το στοιχείο αυτό, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι και θα είναι οι 
προστάτες της Ισλανδίας. Το ΝΑΤΟ για την Ισλανδία προσφέρει μόνο τεχνογνωσία και 
συνεργασία και δεν υλοποιεί τα μέτρα ασφάλειας που έχει ανάγκη η χώρα. Για τον λόγο αυτό το 
μέλλον του ΝΑΤΟ στην Ισλανδία είναι αβέβαιο. Εφόσον η Ισλανδία αποτελέσει «μέλος της Ε.Ε 
η χώρα δεν θα χρειάζεται το ΝΑΤΟ, καθότι η παροχή ασφάλειας θα έρχεται κατ’ ευθείαν από 
την Ε.Ε.». 

 

 

 

 

                                                 
175 Head of the MFA Defence Department Booklet on “Fifty Years on Defence Co-operation”. 
176 Η αναφορά αυτή έγινε από τον Πρόεδρο της εταιρείας παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας. Η συζήτηση έγινε τον 
Οκτώβριο του 2004 στο Nesjavellir Power Plant, ιδιοκτησίας Reykjavik Energy 



4.5 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο Αιώνα: Η Περίπτωση των Η.Π.Α. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελούν το σημαντικότερο κράτος της Συμμαχίας. 
Πρωτεργάτης της ιδέας της Συμμαχίας, οι Η.Π.Α είναι ένα Δυναμικό Κράτος, που σε σύντομο, 
ιστορικά, χρονικό διάστημα κατόρθωσε να αποσπάσει όλους τους ρόλους συνολικά, των πρώην 
μεγάλων δυνάμεων. Η εξωτερική πολιτική της, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια αλλά και 
συντηρητισμό, όπως επίσης και διεθνισμό, που αντανακλά τα εθνικά της συμφέροντα. Οι ρόλοι 
ποικίλουν, όπως ποικίλουν και οι σκοποί. Θεωρείται από πολλούς, κυρίως Αμερικανούς 
αξιωματούχους και ακαδημαϊκούς, πως ο ρόλος των Η.Π.Α είναι η προάσπιση των δημοκρατικών 
ελευθεριών. Κάτι για το οποίο όμως άλλα κράτη και άλλοι αξιωματούχοι καθώς και ακαδημαϊκοί, 
απορρίπτουν. Ο σκοπός είναι, όπως αναφέρει ο Brzezinski, η διατήρηση της ειρήνης και του 
ειρηνικού τρόπου διαβίωσης, εφόσον προασπίζονται και τα εθνικά συμφέροντα των Η.Π.Α177. 
Έτσι, και πάντοτε με γνώμονα την δυναμική των Η.Π.Α, το κράτος αυτό καθίσταται ο 
γεωπολιτικός «διαιτητής».  

Η ιστορία των Η.Π.Α ως κράτος, είναι σύντομη, καθώς αρχίζει με την διακήρυξη της 
ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς εποίκους το 1776 και την δημιουργία του πρώτου 
Συντάγματος το 1789 με την συμμετοχή τότε μόνο 13 πολιτειών. Ο εμφύλιος πόλεμος κατά τον 
19ο αιώνα, και η περίοδος οικονομικής ύφεσης κατά τον 20ο αιώνα, το 1930, αποδείχθηκαν 
εμπειρίες τακτικής και στρατηγικής, για την μελλοντική εξέλιξη της πολιτικής των Η.Π.Α, τόσο 
στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική της πολιτική178. Οι εμπειρίες από το Πρώτο όσο και από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έφεραν τις Η.Π.Α στο πολιτικό και στρατιωτικό προσκήνιο. Όμως 
ο Ψυχρός πόλεμος ήταν εκείνος που ανέδειξε τις Η.Π.Α ως Δυναμικό Κράτος.  

Η Στρατηγική των Η.Π.Α και η εξωτερική τους πολιτική είναι σαφής αν και ορισμένες φορές 
πολύπλοκη. Προς κατανόηση της πολιτικής των Η.Π.Α, θα πρέπει καταρχήν να αποδεχτούμε 
σήμερα πως οι Η.Π.Α αναλαμβάνουν και απολαμβάνουν ηγετικό ρόλο, σε επίπεδο πολιτικό αλλά 
και στρατιωτικό. Η στρατηγική των Η.Π.Α θα μπορούσαμε να πούμε πως θεωρείται η πολιτική 
των πρωτοβουλιών. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίστηκε σε ομιλία πρώην ανώτατου 
στελέχους του Υπουργείου εξωτερικών των Η.Π.Α179. Μπορεί όμως να διαπιστωθεί και από 
δευτερεύουσες πηγές, και από συγγράμματα σχετικά με την διαμόρφωση της εξωτερικής 
πολιτικής των Η.Π.Α180. 

                                                 
177 Ο.Π. 8. 
178 Tindall G.B. & Shi D.E., (1992), America: A Narrative History, 3rd Edition, New York, Published by Norton & 

Company. 
179 Διάλεξη ανώτατου Αξιωματούχου του Υπ. Εξωτερικών των Η.Π.Α, στην Ουάσιγκτον στο Υπουργείο Εξωτερικών 
Οκτώβριος 2004. 

180 Βλέπε Brzezinski O.Π. 6; Huntington S. (2005), Ποιοί Είμαστε; Η Αμερικάνικη Ταυτότητα στην Εποχή μας, Αθήνα 
Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη; Ambrose S.E & Brinkley D.G., (1997), Rise to Globalism, American Foreign Policy 
since 1938, New York, Published by Penguin Books; Kissinger H. (!961), The necessity of a Choice: Prospects of 
American Foreign Policy, New York, Published by Harper & Row, στο Κουλουμπής Θεόδωρος (1995), Διεθνείς 
Σχέσεις Εξουσίας και Δικαιοσύνη, Αθήνα Εκδόσεις Παπαζήση σελ, 210-213 



Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως οι Η.Π.Α δημιούργησαν το φαινόμενο που αποκαλούμε 
σήμερα διεθνείς σχέσεις κρατών, με δεδομένη την πολιτική κατάσταση που ζούμε, δηλαδή την 
φάση των εθνών-κρατών. Είναι ευρέως γνωστό σήμερα πως όταν μιλάμε για θέματα διεθνών 
σχέσεων εννοούμε κυρίως την ανάγκη για συνεργασία, διότι η αλληλεξάρτηση των κρατών είναι 
δεδομένη. Οι διεθνείς σχέσεις κρατών, όπως αναφέρει ο Ηλίας. Κουσκουβέλης, είναι «σχέσεις 
κυρίως σε θέματα υψηλής πολιτικής αλλά και χαμηλής». Συνεπώς, «ο όρος διεθνείς σχέσεις είναι 
ευρύτερος του όρου διεθνής πολιτική, ο οποίος περιγράφει αποκλειστικά σχέσεις ισχύος, δηλαδή 
σχέσεις πολιτικές και στρατιωτικές»181. Έτσι και σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεθνοποίηση 
πολιτικών γεγονότων, με φόντο την Αμερικανική τάση για πρωτοβουλίες, βάσει εθνικού 
συμφέροντος, είναι εμφανής.  

Είναι επίσης σαφές, πως λόγω της συνεχόμενης οικονομικής ανάπτυξης, που ξεπερνάει τα 
ποσοστά ανάπτυξης άλλων κρατών, καθώς και της στρατιωτικής της δύναμης, οι Η.Π.Α 
απολαμβάνουν εξουσία, μονόπλευρης για πολλούς, μετά την πτώση του Σοβιετικού Mπλοκ, ενώ 
για άλλους απολαμβάνει όσα αξίωσε να πετύχει.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα αξιωματικών και αξιωματούχων των Η.Π.Α η εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας τους στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: 1) αξιώνουν την φιλελεύθερη 
πολιτική και την οικονομική ελευθερία 2) ευελπιστούν στην ειρηνική (κατά βάση) συνύπαρξη 
μεταξύ λαών, πάντα υπό μορφή συνεργασίας και με γνώμονα την μεγιστοποίηση του εθνικού τους 
συμφέροντος. 

Εάν αποδεχτούμε τα παραπάνω αναφερθέντα τότε κατανοούμε πως οι Η.Π.Α αποτελούν μια 
πολλή διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τα άλλα κράτη που αναφέραμε πιο πάνω. Υιοθετώντας 
όλους τους ρόλους και τους σκοπούς, αποδέχεται και όλες τις υποχρεώσεις ενώπιον της διεθνούς 
κοινότητας. Γίνεται πιο ευάλωτο σε θέματα εθνικής ασφάλειας, και ταυτόχρονα καθίσταται ένοχη 
για όλες τις κινήσεις και πράξεις ανεξάρτητα από την πολιτική βούληση για λύση ή μη, των 
θεμάτων που ταλανίζουν την διεθνή κοινότητα. Δημιουργεί όμως και το κατάλληλο πολιτικό-
γεωστρατηγικό περιβάλλον ώστε να αναπτύξει το δικό της πολιτικό πλάνο. Διατηρώντας τόσο 
τους ρόλους όσο και τις υποχρεώσεις τους, οι Η.Π.Α κατορθώνουν να διατηρήσουν, μέσα από 
όλους τους αστάθμητους παράγοντες (πόλεμοι, ανακατανομή συμφερόντων), ένα σταθερό 
στρατηγικό ισοζύγιο στον κόσμο.  

Η στρατηγική των Η.Π.Α και κατ’ επέκτασην η εξωτερική τους πολιτική, αποτελούν ιδιαίτερη 
καινοτομία, όπως θεωρεί σε γενικές γραμμές o Eric Hobsbawm182. Διότι, οι στρατηγικές 
αυτοκρατοριών και μεγάλων δυνάμεων όπως αναφέρει και στο βιβλίο του «Η Εποχή των 
Αυτοκρατοριών», είχαν διαφορετική πολιτική και στρατηγική προσέγγιση στους υπόλοιπους 
λαούς. Τόσο οι φιλοδοξίες όσο και οι ρόλοι των αυτοκρατοριών ήταν διαφορετικές183. Κατά τον 
συγγραφέα, με δεδομένη την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης σε τρείς πυλώνες «την 
                                                 
181 Κουσκουβέλης Η. (2000), Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα Εκδόσεις Ποιότητα σελ. 21. 
182 Προς τα πού πηγαίνει η Αμερικανική Αυτοκρατορία; Ιούνιος 2003, Eric Hobsbawm, Le Monde Diplomatique, στο 50 
χρόνια που άλλαξαν τον κόσμο, Αθήνα, Εκδόσεις Σαββάλας, σελ 150-159. 

183 Hobsbawm E, (1987), The Age of Empire 1875-1914, για την Ελληνική έκδοση (2000), Η Εποχή των 
Αυτοκρατοριών, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. 



αλληλεξάρτηση, την τεχνολογία και την πολιτική», οι Η.Π.Α δημιούργησαν έναν πολιτικό «οδικό 
χάρτη», που διαφέρει ουσιαστικά τόσο ως προς τις φιλοδοξίες όσο και στον τρόπο κυριαρχίας και 
τους σκοπούς:  

«Σύμφωνα με το -αυτοκρατορικό πρόγραμμα- και εδώ έγκειται η μεγάλη καινοτομία των Η.Π.Α,  όλες οι 
μεγάλες δυνάμεις και όλες οι αυτοκρατορίες γνώριζαν ότι δεν ήταν απομονωμένες, και καμία δεν 

προσπαθούσε να εξουσιάσει μόνη της τον κόσμο. Καμία δεν θεωρούσε  τον εαυτό της άτρωτο, αν και όλες 
πίστευαν ότι ήταν το κέντρο του κόσμου όπως η Κίνα, για παράδειγμα, ή η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο 
απόγειό της. Στο σύστημα διεθνών σχέσεων που διοικούσε τον κόσμο μέχρι τον ψυχρό πόλεμο, η 

περιφερειακή κυριαρχία, αποτελούσε τον μέγιστο κίνδυνο. 
 Δεν πρέπει να συγχέουμε, την δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρο τον πλανήτη που πήρε σάρκα και οστά το 

1492, με την παγκόσμια κυριαρχία του πλανήτη»184. 
Σε επίπεδο ρεαλιστικής πολιτικής, η στρατηγική των Η.Π.Α επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό, 
στο εθνικό συμφέρον. Ως εθνικό συμφέρον, για την αμερικανική πολιτική, θα μπορούσαμε να 
δώσουμε διάφορες και σε πολλές περιπτώσεις διφορούμενες εξηγήσεις. Θεωρητικά, «το εθνικό 
συμφέρον προσδιορίζεται αντικειμενικά, ορθολογικά, καθώς και υποκειμενικά»185. Ο Πλάτωνας 
με την ελιτιστική του προσέγγιση και ο Αριστοτέλης με την δημοκρατική του, περιέγραψαν τις 
δύο κυριότερες σχολές συμφερόντων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Κουλουμπής. 
Κατά την πρώτη σχολή οι «βασικές παραδοχές» είναι: 

1 «Σοφές και τεκμηριωμένες αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν από λίγα, προσεκτικά 
επιλεγμένα άτομα, που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί να σκέφτονται για το κοινό καλό. 

2 Τα λίγα αυτά άτομα, που διαθέτουν απόλυτη και ανεξέλεγκτη δύναμη, δεν θα διαφθαρούν 
από τη δύναμη αυτή.  

3 Από τη στιγμή που θα έχουν ληφθεί οι κοινωνικά άριστες αποφάσεις, θα μπορούν να 
εφαρμοστούν αποτελεσματικά από αφοσιωμένες, άρτια εκπαιδευμένες και υπάκουες 
γραφειοκρατίες. 

Κατά την δεύτερη σχολή: 

1 Το συλλογικό συμφέρον δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αφηρημένο και επιστημονικό 
τρόπο.  Αφορά ατομικές και ομαδικές προτιμήσεις, οι οποίες είναι συνήθως υποκειμενικές 
και πλουραλιστικές. Δεν υπάρχουν, επομένως κριτήρια, αποδεκτά από όλους για την 
επιλογή των χρήσιμων, αποτελεσματικών, συνεπών ή φρόνιμων πολιτικών αποφάσεων. 

2 Σε ένα τέτοιο κόσμο υποκειμενικού πλουραλισμού, το συλλογικό συμφέρον μπορεί 
καλύτερα να εξισωθεί με τη θέληση της πλειοψηφίας η οποία θα έχει διαμορφωθεί δίκαια 
και ελεύθερα και για κάθε θέμα χωριστά. 
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185 Κουλουμπής Θεόδωρος, (1995), Διεθνείς Σχέσεις Εξουσία και Δικαιοσύνη, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ 119. 



3 Οι αποφάσεις που αφορούν το κοινό συμφέρον, οι οποίες έχουν ληφθεί και εφαρμοστεί 
δεν είναι ιερές. Υπόκεινται σε επανεξέταση, αναθεώρηση ή ριζική μεταβολή με βάση το 
δημόσιο διάλογο»186 . 

Πρακτικά, το εθνικό συμφέρον των Η.Π.Α είναι η «αντιπροσώπευση συμφερόντων»187, όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λάβδας, που «υποδηλώνει μια ουσιαστική σχέση 
μεταξύ των συμφερόντων και της οργάνωσης»188. Είναι ελιτιστικό, καθώς οι πολιτικές και 
στρατηγικές αποφάσεις που υιοθετούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση των Η.Π.Α εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά από άρτια εκπαιδευμένες γραφειοκρατίες. Είναι όμως και δημοκρατικό διότι το 
συλλογικό εθνικό τους συμφέρον είναι 1) υποκειμενικό και 2) υπόκειται σε συνεχή επανεξέταση (σε 
στρατηγικό επίπεδο), με βάση τον διάλογο ή στην προκειμένη περίπτωση την κοινωνική 
αντίδραση (δεδομένου ότι ζούνε σε κοινωνία όπου η άποψη του πληθυσμού παίζει σημαντικό 
ρόλο189). Εν συντομία, το μοντέλο προώθησης εθνικού συμφέροντος των Η.Π.Α, θα μπορούσαμε 
να πούμε πως είναι αυτό που αντανακλάται πολιτικά και στρατηγικά ισοσταθμικά, σε επίπεδο 
εθνών-κρατών, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και στρατιωτικά, 
παγκοσμιοποιημένο. Έτσι οι Η.Π.Α καθίστανται πρωτοπόροι στην προάσπιση των συμφερόντων 
τους μέσω ενός νέου μοντέλου προώθησης συμφερόντων, με δεδομένη την ανάγκη τόσο για 
πολιτική όσο και στρατηγική προσαρμογή. 

Οι Προκλήσεις των Η.Π.Α στο ΝΑΤΟ. 

Η πρώτη πρόκληση των Η.Π.Α, που έφερε το κράτος αυτό στο πολιτικό-στρατιωτικό προσκήνιο 
ήταν ιστορική. Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τόσο η αποτροπή μιας νέας 
σύρραξης στην Ευρώπη, όσο και η αποτροπή ενός νέου κύματος βίας που θα εισέβαλε από την 
Ανατολή, με την πολλά τότε υποσχόμενη Κομμουνιστική ιδεολογία και τον Σοσιαλιστικό 
Συνασπισμό κρατών μελών της Σοβιετικής Ένωσης, θεωρήθηκε ως αναγκαία. Η δημιουργία ενός 
κοινού αμυντικού δόγματος έγινε πραγματικότητα.  

Με την πτώση του Σοβιετικού Μπλοκ και την στρατηγική αναδιοργάνωση του γεωπολιτικού 
χάρτη άλλαξαν όμως οι προκλήσεις τόσο στην εξωτερική στρατιωτική πολιτική των Η.Π.Α όσο 
και στο πολυμερές επίπεδο του ΝΑΤΟ. Το διπολικό ισοζύγιο το οποίο είχε δημιουργηθεί κατά 
τον Ψυχρό πόλεμο, δεν υφίστατο πλέον. Η Σοβιετική Ένωση αποδείχθηκε αναποτελεσματική για 
να αντικρούσει την επερχόμενη και μονομερή συγκέντρωση δύναμης των Η.Π.Α. Το κράτος αυτό 
έμελε πλέον να αναλάβει ένα νέο ρόλο αυτόν του παγκόσμιου διαιτητή όπως αναφέραμε πιο πάνω. 
Έμμεσα, οι Η.Π.Α προώθησαν νέους ρόλους και νέες υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ. Η πιο σημαντική 
πρόκληση για τις Η.Π.Α ήταν όμως να βρει νέους ρόλους και νέες πολιτικές για το ΝΑΤΟ.  

                                                 
186 Ο.Π. σελ119-121. 
187 Λάβδας Κώστας, (2004), Συμφέροντα και Πολιτική, Οργάνωση Συμφερόντων και Πρότυπα Διακυβέρνησης, Αθήνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση, σελ 39-40. 

188 Στην προκειμένη περίπτωση η οργάνωση είναι η κυβέρνηση των Η.Π.Α με την στρατηγική «Οδικού Χάρτη». Τα 
συμφέροντα ανακλώνται βάσει των οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών και τεχνολογικών αναγκών της χώρας. 

189 Ο.Π. 179 σελ 151. 



Το ΝΑΤΟ θα αποδεικνυόταν σύντομα, ως ο βασικότερος άξονας προώθησης νέων μορφών 
συμμαχίας, καθότι τόσο οι διοικητικές, όσο και πολιτικό-στρατιωτικές αλλαγές στην Συμμαχία, 
κατά την περίοδο του 1990, αποδείχτηκαν καταλυτικές. Τα τρομοκρατικά επεισόδια της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001, μέσα στην επικράτεια των Η.Π.Α, έφεραν το ΝΑΤΟ σε μια θέση ισχύος, 
καθότι έμμεσα θα προασπιζόταν για πρώτη φορά στην ιστορία του, μέλος κράτος βάσει του 
άρθρου 5 της Συμμαχίας. Για τις Η.Π.Α όμως τα τρομοκρατικά επεισόδια έμελλαν να 
δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο παροχής ασφάλειας. Το μοντέλο αυτό βασισμένο στην ανάγκη 
για μια πληρέστερη, ουσιαστικότερη και πιο επιθετική πολιτική ασφάλειας, έμελε να γίνει και 
μοντέλο για το οποίο το ΝΑΤΟ καλείται έως σήμερα να μεταμορφωθεί και να συνεχίσει να 
προσαρμόζεται στα νέα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα. Έτσι θεωρήθηκε και αυτή η 
μεταμόρφωση στο ΝΑΤΟ ως το νέο πλαίσιο πρόκλησης των Η.Π.Α. 

Η αμυντική πολιτική των Η.Π.Α καθώς και η εξωτερική πολιτική, βάσει των εθνικών τους 
συμφερόντων δεν είναι υπερβολή να πούμε πως είναι συνώνυμη με τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Το 
στοιχείο αυτό μπορεί να εξακριβωθεί ποικιλοτρόπως. Αξίζει να σημειωθούν κάποιες διαπιστώσεις 
που αναφέρθηκαν στο γεγονός πως οι διαλέξεις τόσο από αξιωματούχους του Αμερικανικού 
Υπουργείου εξωτερικών σε διάφορες συζητήσεις και διαλέξεις στο ΑCT (Allied Command 
Transformation- Norfolk Virginia), καθώς και στο NDU (National Defence University 
Washington DC.)190. 

Η Αμερικανική Εξωτερική πολιτική κατά τα λεγόμενα του έως τότε Ανώτατου Στρατηγού του 
ACT, είναι «άμεσα συνδεδεμένη με την παρούσα όσο και την μέλλουσα πολιτική του ΝΑΤΟ». 
«Οι πολιτικές του ΝΑΤΟ είναι συνυφασμένες με τις στρατηγικές προκλήσεις και στρατιωτικές 
ανασφάλειες των Η.Π.Α» ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός που αντιπροσώπευε εθνικό κράτος 
στο ACT. «Το ΝΑΤΟ έχει πλέον την δυναμική για να γίνει παγκόσμιο» ανέφερε άλλος ανώτερος 
αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου εξωτερικών. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: 1) Το ΝΑΤΟ με δεδομένα τα όσα 
λέχτηκαν στις διαλέξεις, θα δημιουργήσει σε επίπεδο υποδομών μια Συμμαχία παγκοσμίου 
βεληνεκούς 2) η Συμμαχία πρέπει και θα υιοθετήσει, μια νέα στρατηγική πολιτική ασφάλειας, υπό 
μορφή στρατηγικού πλάνου 3) θα συνεχίσει να μεταμορφώνεται και να αναμορφώνεται όταν οι 
προκλήσεις το ζητούν 4) Οι Η.Π.Α είναι άμεσα ενδιαφερόμενες για το μέλλον του ΝΑΤΟ, 
καθότι προωθούνται τα εθνικά τους συμφέροντα σε συλλογικό επίπεδο. Οι Η.Π.Α θεωρούν πως 
έχουν την υποχρέωση τόσο ηθικά όσο και πολιτικά να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου 
αιώνα που συνοψίζονται στις εξής: α) στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας β)σε όλους όσους 

                                                 
190 Οι συζητήσεις και διαλέξεις έγιναν κατά την παραμονή στο Norfolk Virginia, και Washington D.C Δεκέμβριος 

2004. Οι Διαλέξεις και συζητήσεις έγιναν από τους παρακάτω στο ACT: L.Gen. Maisonneuve ACT HQ 
Commander SACT, NATO Response Brief (closed door Session). ACT NATO HQ, Joint Warfare 
Center/Joint Forces Training Center Brief (Closed door Session). Στο NDU: Col. Robert Pidgeon, Chief 
European & NATO Policy Division on NATO issues, RADM. William Sullivan, Vice Director on Global 
Overview, General Peter Pace, Vice Chairman Joint Chiefs of Staff, Dr Judith Yaphe Senior Research Fellow 
INSS, Στο Υπ. Εξωτερικών των Η.Π.Α: Richard Armitage, Deputy Secretary of State, Kurt Volker NSC Senior 
Advisor, Robert Bratdke Acting Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs. Πολλές από τις 
συζητήσεις και διαλέξεις αυτές δεν μπορούν να αναφερθούν λόγω της σημαντικότητας τους και της μορφής της 
σιωπής που υπάγονταν. 



δεν υποτάσσονται στον δυτικό τρόπο της δημοκρατικής ελευθερίας. γ) στην ανάγκη συνεχούς 
μετάλλαξης της Συμμαχίας ώστε σύσσωμη η Συμμαχία να ανταπεξέλθει στις παγκόσμιες εξελίξεις 
και προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 5: Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο αιώνα: Η Ευρωπαϊκή Προοπτική. Οι 
Περιπτώσεις της Πορτογαλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Πολωνίας, Δανίας, 

Ρουμανίας και Ελλάδας. 
 

Τα δύο κεφάλαια στα οποία εξετάζουμε τις Ευρώ-Ατλαντικές σχέσεις, το προηγούμενο και το 
παρόν, έχουν ως απώτερο σκοπό να αναδείξουν τα αποτελέσματα της πολιτικής του ΝΑΤΟ. 
Βασικό στοιχείο μελέτης στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η διαμόρφωση της εικόνας του ΝΑΤΟ, 
μέσω του οπτικού πεδίου ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής διάστασης. Θα εξεταστεί επίσης η 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οικονομική πολιτική, τα κοινοβουλευτικά 
συστήματα και οι πολιτισμικές αξίες των κρατών αυτών. 

 

5.1 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στον 21ο Αιώνα: Η Περίπτωση της Πορτογαλίας. 

Η διαμόρφωση μιας ισορροπίας σχέσεων σε επίπεδο Ευρώ-Ατλαντικό είναι βασικό στοιχείο για 
την ευημερία τόσο σε επίπεδο της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, όσο και στις μελλοντικές 
διατλαντικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε και Η.Π.Α. 

Δεδομένων των γεγονότων που ακολούθησαν κατά την περίοδο του 2003, και την επιθετική στάση 
των Η.Π.Α και των συμμάχων τους στο Ιράκ,  θεωρήθηκε από πολλούς αξιωματούχους και 
αξιωματικούς στο ΝΑΤΟ αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα πως οι Ευρώ-Ατλαντικές 
σχέσεις διαταράχθηκαν. Κατά τα λεγόμενα στρατηγού στο Κολλέγιο Άμυνας του ΝΑΤΟ στη 
Ρώμη, «οι Ευρώ-Ατλαντικές σχέσεις το 2003, διαταράχθηκαν και αυτό το παρατηρήσαμε όλοι 
που δουλεύαμε μέσα στο ΝΑΤΟ. Είναι γεγονός ότι πέρασε μια δύσκολη περίοδος τόσο για τις 
σχέσεις κρατών-Η.Π.Α όσο και για τα μελλοντικά πλάνα του ΝΑΤΟ». Ο Βερέμης, αποκαλεί τα 
όσα διαδραματίστηκαν στο Ιράκ ως «ψύχρανση» στις Σχέσεις Η.Π.Α-Ε.Ε191. 

Η περίπτωση της Πορτογαλίας αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα αυτή. Βρίσκεται στην 
ομάδα των φίλο-Ατλαντιστών (Ολλανδοί, Βρετανοί, Πορτογάλοι), των πλέον συνεργάσιμων 
κρατών με τις Η.Π.Α, σε θέματα τόσο Συμμαχικής πολιτικής όσο και διμερών σχέσεων. Με 
κρίσιμη την καμπή στις σχέσεις Ε.Ε-Η.Π.Α, και ΝΑΤΟ-Ε.Ε, στο θέμα του Ιράκ κατά το 2003, 
είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε τη πορεία της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο 
του Ιράκ, το 2003.  

Ιστορικά, η Πορτογαλία πρώην αυτοκρατορία κυρίως του 15 και 16ου αιώνα, έχασε την πολιτική 
της δύναμη μετά από τον σεισμό του 1755, την αποικιοκρατία κατά την περίοδο του Ναπολέοντα 
και την ανεξαρτητοποίηση της Βραζιλίας το 1822. Η νεώτερη ιστορία της Πορτογαλίας αρχίζει 
το 1910, όταν μια εξέγερση έφερε την πτώση της μοναρχίας. Τις επόμενες 6 δεκαετίες την 
Πορτογαλία την διοικούσαν κυρίως καθεστωτικές δυνάμεις. Το 1974, χρονολογία σταθμός για 
την Πορτογαλία, η αριστερή δικτατορική κυβέρνηση επανέφερε τα δημοκρατικά δικαιώματα και 

                                                 
191 Βερέμης Θάνος (2004), Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Στο Διατλαντικές Σχέσεις. Επιμέλεια Σωτήρης Ντάλης, Αθήνα, 
σελ. 88-91. 



συνεπώς τις δημοκρατικές αλλαγές. Το 1975 η Πορτογαλία έδωσε το δικαίωμα ανεξαρτησίας στις 
πρώην αποικίες της στην Αφρική οπότε και έγινε μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 
1986. 

Η Πορτογαλία, θεωρείται ένα από τα 6 πιο παλιά κράτη του κόσμου. Διατηρεί τα ίδια σύνορα για 
περισσότερο από 800 χρόνια. Η γεωγραφική της περιοχή βρίσκεται στα ίδια όρια με την οποία η 
Πορτογαλία έκανε τα πρώτα βήματα εξερεύνησης του κόσμου, με τον Vasco Da Gama. 

Η σημερινή Πορτογαλία μέχρι την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας θεωρείτο μέρος της 
Ισπανίας. Έγινε επαρχία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τον 2ο αιώνα π.Χ., ονομαζόμενη ως 
Lucitania, πως αποκλήθηκαν οι τοπικές νομάδες των Ιβήρων και των Κελτών που ερχόμενοι από 
τον Βορρά, αφομοιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Τον 5ο αιώνα μΧ. η περιοχή πέρασε στον 
έλεγχο των Βησιγότθων και τον 8ο αιώνα περιήλθε στην αυτοκρατορία των Mούρων 
μουσουλμάνων. Το 1064, ο Φερδινάνδος ο Ι, Βασιλιάς της Καστίλης και Ληόν, κατέκτησε την 
περιοχή μέχρι την σημερινή Coimbra. Το σύστημα που επικράτησε από τότε ήταν φεουδαρχικό. 
Το όνομα του κράτους αυτού ήρθε από το όνομα Contatus Portaculencis περιοχής  γύρω από 
την σημερινή πόλη του Oporto. Το 1139, έγινε Βασίλειο με πρώτο Βασιλιά τον Αλφόνσο τον Ι. 

Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Πορτογαλίας, στην νεώτερη ιστορία, αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 1986 
με την είσοδο της χώρας στην τότε Ε.Ο.Κ. Στις 16 Φεβρουαρίου 1986 ο Mario Soares έγινε ο 
πρώτος πολίτης Πρόεδρος της Χώρας μετά από 60 χρόνια τυραννικών καθεστώτων. Στις 20 
Δεκεμβρίου 1999, η Πορτογαλία παραχώρησε την περιοχή του Macao στην Κίνα. Στις 30 
Αυγούστου του 1999, η πρώην περιφέρεια του Timor και πρώην αποικία της Πορτογαλίας που 
είχε καταληφθεί από δυνάμεις της Ινδονησίας, απέκτησε την ανεξαρτησία της μετά από ένα 
μακροχρόνιο πόλεμο που ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 1975. Στις 20 Μαΐου 2002 το 
Ανατολικό πλέον Timor αναγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως η πιο νέα δημοκρατία στον 
κόσμο. 

Η εξωτερική πολιτική της Πορτογαλίας, έχει πολλαπλούς άξονες:  

1 Να ενισχύσει τόσο τον ρόλο όσο και την θέση της στην Ευρωπαϊκή Προοπτική 
Ολοκλήρωσης.  

2 Να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις Λατινικές χώρες στον κόσμο και συγκεκριμένα στις 
πρώην αποικίες της.  

3 Να συμπαρασταθεί στην διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς 
του Ο.Η.Ε, ΝΑΤΟ και ΟΑΣΕ για την καλύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας και 
προώθησης της δημοκρατίας. 

4 Να ενισχύσει τον ρόλο της σε διμερές επίπεδο με όμορες χώρες. 

5 Να ενισχύσει τον ρόλο της σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. 

6 Να προστατέψει και να προωθήσει τόσο την γλώσσα της όσο και την πολιτισμική της 
κληρονομιά. 

7 Να γίνει ενεργό μέλος στο μέλλον της οικονομικής διπλωματίας. 



8 Να αναζητήσει νέες στρατηγικές εφαρμογής κοινών στόχων με σκοπό της προάσπιση 
των εθνικών τους συμφερόντων μέσα από διπλωματικό και στρατηγικό πλάνο για τον 21ο 
αιώνα. 

Η Πολιτική της Πορτογαλίας σε θέματα άμυνας εστιάζεται στην: 

1 Ενίσχυση του ρόλου της για την προάσπιση νέων στρατηγικών πολιτικών σε διεθνείς 
οργανισμούς στον Ο.Η.Ε, ΝΑΤΟ και Ε.Ε καθώς και στην Κοινοπολιτεία Πορτογαλικών 
Χωρών. 

2 Αφοσίωσή της στο Ευρώ-Ατλαντικό στρατηγικό πλάνο και στην υποχρέωσή της για 
προάσπιση και προώθηση της δημοκρατίας, ως Σύμμαχος, συνεισφέροντας στο διεθνές 
σύστημα ασφάλειας στο οποίο λαμβάνει μέρος και για το οποίο προσβλέπει στην 
επεκτατική πολιτική που θα προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια πρωταρχικά στην 
Ευρώπη.  

3 Η Πορτογαλία ενισχύει τον ρόλο της, στην στρατιωτική ηγεσία με την αναμόρφωση των 
ενόπλων δυνάμεών της, με απώτερο σκοπό την σύγκλιση των ενόπλων δυνάμεων με τις 
υπόλοιπες της Συμμαχίας. 

Οι Προκλήσεις της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ. 

Ύστερα από τα  δραματικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν 
από αξιωματούχους στην Πορτογαλία, κατά την εκεί επίσκεψή μας με την Σχολή Άμυνας του 
ΝΑΤΟ, συμφώνησαν στην ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, που να προβάλει τόσο 
τις ανάγκες όσο και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτά στοιχειοθετούνται τρεις 
βασικοί άξονες πολιτικής ασφάλειας ήτοι: ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας, τα όπλα μαζικής 
καταστροφής και ο πόλεμος εναντίον της καταστροφής του περιβάλλοντος192.  

Το ΝΑΤΟ για την Πορτογαλία, παραμένει το σημείο αναφοράς συλλογικής Συμμαχίας μέσα 
από το οποίο θεωρείται πως τα κράτη-μέλη της Ε.Ε θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται.  
Θεωρεί πως η Συνθήκη του ΝΑΤΟ ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και η Ε.Ε κάνει το 
συναίσθημα ασφάλειας πραγματικότητα, με την παροχή μοντέλου κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας. Όμως σε επίπεδο στρατιωτικής ασφάλειας το ΝΑΤΟ είναι και παραμένει ο κύριος 
παράγοντας παροχής ασφάλειας. Θεωρεί τέλος πως ο ΟΑΣΕ με το έργο του δίνει τόσο στο 
ΝΑΤΟ όσο και στην Ε.Ε τροφή για νέες πολιτικές που αξιώνουν την καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ διεθνών οργανισμών για την προάσπιση και προώθηση της δημοκρατίας, της οικονομικής 
ανάπτυξης και ευημερίας και την προάσπιση της ασφάλειας τόσο πολιτικής όσο και στρατιωτικής.  

                                                 
192 Στο Ινστιτούτο Εθνικής Άμυνας έγινε από τον Διευθυντή καθηγητή Δρ. Marques De Almeira από το Υπ. 
Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πρέσβη κ. Fernando Pereira, Υπ. Οικονομικών Δρ. Ingrid Almeida, σε θέματα 
Εσωτερικών Υποθέσεων  Major General Cardoso Teixeira και πολιτική Άμυνας από τον Lt Cor. Alberto 
Marinheiro από τον Υπ. Άμυνας. Το ταξίδι αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2004. Επιτελέστηκε επίσης επίσημη 
επίσκεψη στο Joint Command Lisbon (JC Lisbon) πρώην CINCSOUTHLAND το 1999, που αποτελεί το 
ναυτικό επιχειρησιακό κέντρο του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο. 



Συνοπτικά, η Πορτογαλία επιμένει στην Ατλαντική προοπτική συνεργασίας με τις Η.Π.Α και κατ΄ 
επέκταση με το ΝΑΤΟ. Πιστεύεται πως συνεισφέρει και ότι πρέπει να συνεισφέρει και να είναι 
ενεργό μέλος τόσο στην Ε.Ε όσο και στο ΝΑΤΟ. Πιστεύει επίσης πως το μοντέλο της ασφάλειας 
και η χάραξη νέας στρατηγικής πολιτικής στο ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος, κατ’ επέκτασην 
εμπιστεύεται τις νέες πολιτικές των Η.Π.Α εναντίον της τρομοκρατίας και όλων όσων βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τις αξίες της δημοκρατίας. Η προάσπιση τέλος της δημοκρατίας μπορεί και 
πρέπει να επιτύχει μόνο μέσω συντονισμένης και πολυμερούς συμμαχίας τόσο κρατών όσο και 
διεθνών οργανισμών. Η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι τέλος και οι βασικοί παράγοντες και 
αξίες που πρεσβεύει η Πορτογαλία τόσο στον Ο.Η.Ε όσο και την Ε.Ε.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στο ΝΑΤΟ: Η Περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η Συνταγματική Βασιλεία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας, απαρτίζεται από την Αγγλία, τη νήσο του Man και τα Channel islands, η Σκωτία, η 
Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία.  Η ιστορία της περιοχής αρχίζει πριν από την άνοδο των 
Ρωμαίων. Καταλυτική όμως ήταν η επιρροή των Ρωμαίων στις βόρειες και δυτικές περιοχές του 
σημερινού Ηνωμένου Βασιλείου. Στο απόγειο όμως η ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται 
κυρίως τον 19ο αιώνα, όπου η Βρετανία θεωρήθηκε αυτοκρατορία καθώς διατηρούσε τόσο το 
βιομηχανικό όσο και το ναυτικό μονοπώλιο. Αλλά κυρίως όμως και το μονοπώλιο της πολιτικής 
του Ιμπεριαλισμού. Ωστόσο, η στρατηγική της εξερεύνησης και της εμπορικής συναλλαγής ήταν 
αυτή που ανέδειξε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πολιτικό και στρατηγικό παγκόσμιο προσκήνιο. 
Κατείχε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της μοντέρνας δημοκρατίας και προσέφερε όπως και 
εξακολουθεί να προσφέρει, σε θέματα πολιτισμικά όσο και τεχνολογικά. Είναι γνωστό ότι 
παλαιότερα η Βρετανική αυτοκρατορία κατείχε το ένα τέταρτο της παγκόσμιας έκτασης της γης. 

Τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, και κυρίως οι δύο 
Παγκόσμιοι Πόλεμοι, εξάντλησαν την δυναμική της αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα ήταν η παύση 
της αυτοκρατορίας την περίοδο του 1960, και ο επαναπροσδιορισμός της Μεγάλης Βρετανίας, ως 
μοντέρνου, δημοκρατικού και αναπτυξιακού ευρωπαϊκού πλέον κράτους, με το κύρος μιας πρώην 
αυτοκρατορίας. Έτσι, με την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος στην Μεγάλη Βρετανία ήρθαν 
τόσο οι εξωτερικές όσο και εσωτερικές αναμορφώσεις του πολιτικού συστήματος και του 
στρατηγικού δόγματος. Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, η Μεγάλη Βρετανία, σήμερα ως 
μέλος της Ε.Ε., εργάζεται για την προώθηση τόσο της δημοκρατίας όσο και της Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης. Ταυτοχρόνως διατηρώντας την δημοκρατικότητά της καθώς και την μοναρχία 
της, το κράτος αυτό έδωσε σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, την επιλογή σε επιμέρους περιοχές 
όπως την Σκωτία, την ευκαιρία δημιουργίας αυτόνομου κρατιδίου με κοινοβουλευτική αυτονομία, 
διατηρώντας την ίδια στιγμή την Βρετανική της ταυτότητα. Έτσι η Μεγάλη Βρετανία σήμερα 
θεωρείται πως είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη χώρα με πλήρη την αίσθηση της δημοκρατίας, σε 
όλα τα επίπεδα. 

Είναι βεβαίως σωστό να πούμε σε αυτό το σημείο πως η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί ακόμα τόσο 
τον ρόλο όσο και τις υποχρεώσεις μιας μεγάλης πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής 
δύναμης. Θεωρείται σήμερα ένα Δυναμικό Κράτος, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 
κεφάλαιο. Είναι μέλος της Ε.Ε από το 1973 (αποδοχή μέσω δημοψηφίσματος το 1975).  

Η οικονομία της είναι σταθερά η τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο και μια από τις πιο 
ανεπτυγμένες στην Ευρωζώνη των 25. Με βάση τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, τα ποσοστά ανάπτυξης 
της Βρετανικής οικονομίας ανέρχεται στο 3 με 3.5% που θεωρείται ως σταθερό ποσοστό 
ανάπτυξης. Διατηρεί το δικαίωμα να κρατά το εθνικό της νόμισμα χωρίς να προσβλέπει στην 
υιοθέτηση του Ευρώ και εμμέσως να έχει έναν ρόλο ανεξάρτητο από πολλές όψεις τόσο από την 
Ε.Ε όσο και τις Η.Π.Α. 

 Βασικός παράγοντας ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας είναι το πετρέλαιο. Όντας ο 
μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας πετρελαίου όπως επίσης και φυσικού αερίου. Εντός των 
συνόρων της Ε.Ε, η Μεγάλη Βρετανία προσβλέπει σοβαρά στον ρόλο προάσπισης των εθνικών 
της συμφερόντων. 



Το διεθνές σύστημα ασφάλειας είναι αυτό που κατά τα Βρετανικά ακαδημαϊκά πρότυπα 
οριοθετούν την στρατηγική πολιτική της Βρετανίας. Η Βρετανική στρατηγική πολιτική τόσο σε 
θέματα ασφάλειας όσο και άμυνας είναι σαφή καθότι στοχεύει στην σταθερότητα, στην ασφάλεια 
και στην ειρήνη. Με δεδομένα τα στοιχεία αυτά η Βρετανία εμπλέκεται στην διεθνή πολιτική 
σκηνή πολλές φορές διατηρώντας τον ρόλο του πολιτικού διαμεσολαβητή, αλλά και 
αναλαμβάνοντας ορισμένες πρωτοβουλίες όπου καλείται να προασπιστεί το εθνικό της συμφέρον.  

Για τα σημερινά διεθνή πρότυπα ασφάλειας τόσο η εξωτερική πολιτική όσο και η πολιτική 
ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι καθορισμένη σε δύο άξονες: την βραχυπρόθεσμη και 
την μακροπρόθεσμη πολιτική. Η βραχυπρόθεσμη πολιτική αποβλέπει στην εθνική προάσπιση των 
συμφερόντων του κράτους. Η μακροπρόθεσμη, στοχεύει στη προάσπιση του συστήματος 
δημοκρατίας κατά τα δυτικά πρότυπα, μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, που στηρίζεται στην 
μοντέρνα και πλουραλιστική δημοκρατία που υιοθετήθηκε (πάντα με τα δυτικά πρότυπα) με την 
Magna Carta to 1215. Έτσι έμμεσα καθίστανται τόσο οι πράξεις όσο και οι ρόλοι και τα 
αποτελέσματα στην διεθνή πολιτική σκηνή, αποτελέσματα πολιτικών πρωτοβουλιών του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής 
πολιτικής και από τα υπόλοιπα δυτικά κράτη, τόσο σε επίπεδο γενικότερα πολιτικό όσο και 
ασφάλειας. Κοινά στοιχεία στρατηγικής πολιτικής έχουν οριστεί αποφάσεις που πάρθηκαν στο 
πολιτικό προσκήνιο κυρίως μετά τα τρομοκρατικά γεγονότα στις Η.Π.Α τον Σεπτέμβριο 2001, 
αλλά και πλέον στην Αγγλία μετά τα τρομοκρατικά επεισόδια στο Λονδίνο τον Ιούλιο 2005. Αυτά 
και σύμφωνα με την «λευκή βίβλο» περί της ασφάλειας, που εκδόθηκε το 2003 είναι: 

1 Ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία. 

2 Η αντίδραση στην παραγωγή και χρησιμοποίηση των όπλων μαζικής καταστροφής. 

3 Ο πόλεμος ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος. 

4 Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών 

5 Η ανάγκη για δημιουργία «οδικού χάρτη» προώθησης δημοκρατίας. 

6 Η σωστή κυβερνητική πολιτική. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πάντοτε σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο 
Ο.Η.Ε το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε και ο ΟΑΣΕ. Δύο πιστεύεται πως είναι οι κύριοι λόγοι. 1) γίνεται 
καλύτερη προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, καθώς πολλά κράτη είναι αλληλεξαρτώμενα, 2) οι 
ρόλοι και οι υποχρεώσεις είναι μοιρασμένες. 

Βασικότερος παράγοντας αναφοράς στην στρατηγική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η 
πολιτική διάσταση των αποφάσεων του Ο.Η.Ε, (πάντα βεβαίως και όσο εκφράζονται και τα 
βρετανικά συμφέροντα). Η Βρετανία ενισχύει τον ρόλο του Ο.Η.Ε με ποικίλες πράξεις. Η 
δυναμική του Ηνωμένου Βασιλείου ενισχύεται, καθώς είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. 



 

Οι Προκλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΝΑΤΟ. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την «κυριότητα και την σπουδαιότητα που κατέχει το ΝΑΤΟ» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ian Andrews αναφορικά με την χρησιμότητα της Συμμαχίας193. Το 
κράτος αυτό θεωρείται βασικός υποστηρικτής μιας Ευρώ-Ατλαντικής Συμμαχίας, με την 
δυναμική αξία του να επιβάλλει αποφάσεις κοινές σε επίπεδο 26 κρατών μελών. Το ΝΑΤΟ 
θεωρείται για τους Βρετανούς βασικός παράγοντας άμυνας και προάσπισης των Βρετανικών 
εδαφών, όσο και εθνικών συμφερόντων ασφάλειας. Είναι επίσης ένας θεσμός που φέρνει πιο κοντά 
την άτυπη και διμερή συμμαχία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Η.Π.Α. Η Βρετανία πιστεύει 
πως η μελλοντική εξέλιξη στον τομέα της ασφάλειας θα έρθει μόνο μέσω του ΝΑΤΟ. Πιστεύεται 
πως το ΝΑΤΟ είναι η ανώτερη αντιπροσώπευση σε επίπεδο ασφάλειας. Πιστεύεται επίσης πως 
είναι η ασφαλέστερη μορφή παροχής ασφάλειας της Ευρώπης, και όχι η Κοινή Ευρωπαϊκή 
Αμυντική Πολιτική Ασφάλειας της Ε.Ε. Θεωρείται πως παραδείγματα επιχειρησιακής 
συμπεριφοράς του ΝΑΤΟ τόσο στο Κόσοβο όσο και στο Αφγανιστάν και στην μεταπολεμική 
περίοδο του πολέμου στο Ιράκ έως σήμερα, αντανακλούν τόσο την σωστή εξελικτική πορεία του 
ΝΑΤΟ, μετά τις αποφάσεις της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002, όσο και την προσπάθεια για την 
υιοθέτηση μιας παγκόσμιας ατζέντας σε θέματα ασφάλειας194. 

Για αυτό τον λόγο θεωρείται αναγκαία η πολυεθνική συνεργασία τόσο σε επίπεδο πολιτικό αλλά 
και στρατιωτικό, σωστή μορφή διπλωματικής διαπραγμάτευσης σε όλους τους διεθνείς φορείς, και 
παραγωγικότητα στις πολιτικές ασφάλειας και αποτροπής φαινομένων εναντίον της δημοκρατίας 
και της ειρήνης. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε συνεχή μετάλλαξη195 αλλά και 
προσαρμογή196, ώστε να υπάρχει καλύτερη σύγκλιση των ενόπλων δυνάμεων και να ολοκληρωθεί 
ο κύκλος γενικότερης σύγκλισης σε θέματα πολιτικά και στρατιωτικά. Η Συμμαχία αποτελεί για 
το Ηνωμένο Βασίλειο αναπόσπαστο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι 

                                                 
193 Ελέχθη κατά την δεξίωση που παρέθεσε στο Lancaster House για το NADEFCOL στο Ηνωμένο Βασίλειο τον 
Νοέμβριο του 2004. Ως οικοδεσπότης της δεξίωσης ήταν ο δεύτερος μόνιμος γραμματέας του Υπ. Άμυνας του 
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ian Andrews. 

194 Τα αποτελέσματα αυτά βγήκαν μετά από διαλέξεις και συζητήσεις με τους Major Genera Nick Houghton, 
Assistant Chief of the Defence Staff, Ms. Jennifer Anderson of the Security Policy Department, Foreign and 
Commonwealth Office, John Harrison Deputy Director of the Directorate of Policy Planning, Air Commodore 
Marting Routledge Briefing on NATO issues Director of NATO, Mr. James Babbage Assistant Director 
Europe from the policy for international Organisations Directorate. 

195 Ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου μετά και την απόφαση της 
Πράγας το 2002 για μετάλλαξη τόσο των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών όσο και του ΝΑΤΟ σαν αυτόνομη 
οντότητα προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. 

196 Όπως είναι το νέο πρόγραμμα κοινής πολιτικής των μυστικών υπηρεσιών του ΝΝΑΤΟ το οποίο σύμφωνα με 
αναφορά της εφημερίδας Pravda στις 18/01/2006, αναφέρει πως θα δημιουργηθεί κέντρο αμυντικής ανάλυσης 
πληροφοριών στο Moleworth UK, όπου στεγάζεται και η Αμερικάνικη Αεροναυτική Βάση. Χαρακτηριστική είναι 
επίσης η πρόταση μου σε άρθρο που εκδόθηκε της 12 Δεκεμβρίου 2005, στο Journal of Information Warfare, 
όπου προτείνεται η δημιουργία κοινού Νατοϊκού κέντρου Πληροφοριών με το όνομα NACIA. 



της διεθνούς πολιτικής στρατηγικής και ανάπτυξης ενός μοντέλου παγκόσμιου παροχής 
ασφάλειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στο ΝΑΤΟ: Η Περίπτωση της Γερμανίας. 

Ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και βασικό μέλος της Ε.Ε ένωσης, η Γερμανία θεωρείται χώρα 
κλειδί για την οικονομική, πολιτική και αμυντική πολιτική της Ευρώπης. Ως Δυναμικό Κράτος, η 
Γερμανία που κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αντιπάλου στις συμμαχικές δυνάμεις, τόσο στον 
Πρώτο, όσο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βολιδοσκοπεί με διαφορετική πολιτική 
σκοπιά τον 21ο αιώνα.  

Χώρα πλούσια σε ιστορία, η Γερμανία επιδιώκει ακόμα και σήμερα να σβήσει τις αρνητικές 
μνήμες που όπως θεωρείται από πολλούς, άλλαξαν το παγκόσμιο ρου της ιστορίας. 

Με την εμφάνιση του Ψυχρού πολέμου μετά το τέλος του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που 
άφησε εκατομμύρια νεκρούς πίσω της, η Γερμανία ήδη είχε χωριστεί σε δύο κράτη: Την Δυτική 
Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ανατολική Δημοκρατία της Γερμανίας. Με το 
πέρασμα του χρόνου, η Δυτική Γερμανία έγινε μέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που αργότερα 
μετεξελίχτηκε στην Ε.Ε, όπως επίσης και το ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή η Ανατολική Γερμανία 
εισχώρησε στα Συμμαχικά Κράτη της Συνθήκης της Βαρσοβίας, ελεγχόμενη από την Σοβιετική 
Ένωση. Ένα χρόνο πριν από  ολοκληρωτική πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος το 1991, η 
Γερμανική ενοποίηση δεν άργησε να έρθει το 1990. Ορόσημο στάθηκε η πτώση του τείχους του 
Βερολίνου, σημερινής πρωτεύουσας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που χώριζε 
σε δύο μέρη τόσο την πόλη, όσο και το σημερινό ομόσπονδο κράτος.  

Σήμερα, η Γερμανία ως η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ε.Ε των 25, γνωρίζει τόσο τις 
υποχρεώσεις της όσο και τους ρόλους της εντός των συνόρων της ένωσης, όσο και στον υπόλοιπο 
κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, 
«γίνονται δειλά δειλά τα βήματα εμπλοκής της Γερμανίας στα τεκταινόμενα της διεθνούς 
κοινότητας». 

Για τα διεθνή δεδομένα όπως αναφέρεται η Γερμανία εμπλέκεται δειλά αλλά σταθερά σε πολλές 
επιχειρήσεις: στα Βαλκάνια μέσω KFOR (Kosovo Force) και SFOR (Stabilisation Force 
Bosnia-Herzegovina), στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ Active Endeavour, UNOMIG (επιχείρηση 
στην Γεωργία), στην ISAF (στο Αφγανιστάν), στην UNMEE (στην Αιθιοπία και Ερυθραία), στην 
επιχείρηση Enduring Freedom (στo Αφγανιστάν), και στην επιχείρηση African Union Mission in 
Sudan (AMIS). Όλες οι επιχειρήσεις γίνονται με την παροχή προσωπικού τεχνικού και 
διοικητικού, αλλά και στρατιωτών για την παροχή ασφάλειας και διατήρηση της ειρήνης, καθώς 
και παροχή υλικού εξοπλισμού. 

Η εξωτερική της πολιτική και μέχρι την εκλογή ως Καγκελαρίου της Γερμανίας της κ. Μέρκελ, 
θεωρείται σταθερή και αναπόσπαστο κομμάτι στην εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. 

Ως άξονες της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας θεωρούνται: 

1 H εξελικτική πορεία της Ε.Ε σε όλους τους τομείς, καταλαμβάνοντας σημαντικό ρόλο στα 
διεθνή πολιτικά δρώμενα.  

2 Η προάσπιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη, 



οδηγούμενη από την συνεχή επέκταση της Ε.Ε. 

3 Η ανάγκη για συνεργασία της Ε.Ε με τον ΟΑΣΕ. 

4 Η περαιτέρω εξέλιξη της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και συνεπώς της διατλαντικής 
συνεργασίας, όπου και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και πρωτοβουλίες 
ενίσχυσης της διατλαντικής συνεργασίας. 

5 Ίση συμμετοχή και συνεργασία σε διμερείς σχέσεις αναφορικά με τα κράτη που συνορεύουν 
της Ε.Ε και συγκεκριμένα στην γεωγραφική περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και της 
Μέσης Ανατολής. 

6 Περαιτέρω συνεργασία με χώρες της Βόρειας Αφρικής ως βασικό σημείο προάσπισης και 
των γερμανικών συμφερόντων. 

Όπως διαφαίνεται, η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας είναι άμεσα συνυφασμένη με τα θέματα 
προάσπισης των συμφερόντων τόσο της Ε.Ε όσο και του ΝΑΤΟ. Έτσι επιχειρώντας να 
διασαφηνίσουμε τα εθνικά συμφέροντα της Γερμανίας, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα εθνικά 
συμφέροντα της Ε.Ε είναι και της Γερμανίας. Συμπερασματικά, η θέση αυτή καθιστά την 
Γερμανία χώρα πρότυπο στην Ε.Ε, καθώς και ηγετικό κράτος, εφόσον τόσο τα συμφέροντά της 
όσο και η γραμμή εξωτερικής της πολιτικής, ταυτίζονται με αυτήν της Ε.Ε και σε γενικές γραμμές 
με αυτές του ΝΑΤΟ.  

 

Οι Προκλήσεις της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ. 

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, της ΔΕΕ και της ΕΕ, η Γερμανία συνεισφέρει στην παροχή ασφάλειας στο 
γεωγραφικό πλάτος της Ευρώ-Ατλαντικής ζώνης. Θεωρείται κράτος το οποίο αναλαμβάνει πλήρη 
συμμετοχή τόσο στις πολιτικές και στρατιωτικές υποχρεώσεις όσο και τους ρόλους της. Είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθει τόσο στο κάλεσμα του ΝΑΤΟ, όσο και του Συμβουλίου ασφαλείας του 
Ο.Η.Ε. 

Στόχος και σκοπός είναι η διατήρηση της ειρήνης. Εθνικά, μέσα στο Γερμανικό πλάνο για άμυνα 
και ασφάλεια, η σταθερότητα στην Ευρώπη αποτελεί βασικό σκοπό. Μέσω του πλάνου αυτού 
επιτυγχάνεται η συνεργασία τόσο σε πολυμερές επίπεδο τόσο στην Ε.Ε όσο και στο ΝΑΤΟ, όσο 
και σε επίπεδο διατλαντικό μεταξύ Γερμανίας-Η.Π.Α. 

Ο Γερμανικός στρατός ονομαζόμενος ως Bundeswehr, θεωρείται πως κατάφερε να ενισχύσει και 
να διατηρήσει το πνεύμα της ειρήνης, και κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου όσο και κατά 
τις ιστορικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο γεω-πολιτικό χάρτη της Ευρώπης κατά την περίοδο 
του 1990. 

Τα τρομοκρατικά επεισόδια του 2001 στις Η.Π.Α, έφεραν βασικές αλλαγές τόσο στο εθνικό 
επίπεδο ασφάλειας της Γερμανίας, όσο και σε πολυεθνικό επίπεδο στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.  



Προσφέροντας στο πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας, η Γερμανία, ανέπτυξε νέους ρόλους και 
νέες στρατηγικές ασφάλειας ώστε να προσφέρει ενεργά στον διεθνή της ρόλο στο ΝΑΤΟ πολιτικά 
αλλά και στρατιωτικά. «Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας σε συνεχή μετάλλαξη από την περίοδο 
του 1990 είναι σε θέση να προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα πολέμου» είπε χαρακτηριστικά 
Γερμανός αξιωματικός.  

Στις 9 Αυγούστου 2004, η νέα στρατηγική πολιτική της Γερμανίας «Konzeption der Bundeswehr 
υιοθετήθηκε. Περιλαμβάνει το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των ενόπλων 
δυνάμεων με την ταυτόχρονη μείωση στρατευμάτων μέχρι το 2010.  

Κύριοι άξονες της νέας πολιτικής στρατηγικής της Γερμανίας θεωρούνται: 

1 Η αποτροπή διεθνών συρράξεων και ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας. 

2 Ενίσχυση των Συμμάχων. 

3 Παροχή προστασίας στους Γερμανούς πολίτες. 

4 Η διάσωση και η εκκένωση. 

5 Η συνεργασία και η συμμετοχή. 

6 Η πρόνοια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της προστασίας εθνικών και πολυεθνικών περιοχών και πιθανών στόχων, 
όπως είναι τα λιμάνια. Ανάπτυξη της ασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας και συγκεκριμένα στο 
κυβερνοχώρο. Αξιολόγηση των τεχνικών και υλικών υποδομών ώστε να αναπτυχθούν νέες και 
αξιόπιστες υποδομές που θα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μείωση των 
στρατευμάτων σε 35.000 ως δυνάμεις ταχείας αντίδρασης και δυνάμεις σταθερότητας σε 14.000 
από 70.000. Οι επιχειρησιακές δυνάμεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό θα παραμείνουν οι 
ίδιες σε147.500 άτομα. Επενδύοντας στο μέλλον, η Γερμανία ευελπιστεί να προσφέρει τόσο στις 
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ καθώς και στις μελλοντικές της Ε.Ε. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος της Γερμανίας για το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε είναι σαφής. Αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες μέσα στους διεθνείς οργανισμούς και συνεργάζεται σταθερά με όλα τα κράτη-μέλη 
τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα Νατοϊκά δεδομένα και τις απόψεις Γερμανών 
Αξιωματούχων, η μελλοντική εξέλιξη της Γερμανίας είναι και αποτελεί μονόδρομο και εξαρτάται 
από τόσο από τις σχέσεις της με την Ε.Ε όσο και το ΝΑΤΟ. Οι υποχρεώσεις και οι ρόλοι της με 
την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ είναι συγκεκριμένοι και δεν μπορεί να θεωρηθούν ταυτόσημοι. Η Ε.Ε 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής, χαμηλού όμως επιπέδου ως προς το βαθμό 
επικινδυνότητας. Από την άλλη μεριά το ΝΑΤΟ επικεντρώνει την μελλοντική του δράση σε 
παγκόσμια κλίμακα εναντίον διαφορετικών ειδών απειλής, που μπορεί να προκληθούν από φυσικές 
καταστροφές, από κοινωνικές ανακατατάξεις ως και από τρομοκρατικά χτυπήματα197. 

                                                 
197 Συζητήσεις και διαλέξεις για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψή του NADEFCOL στην 
Γερμανία τον Νοέμβριο του 2004. Τα Συμβούλια και οι διαλέξεις έγιναν με τους ακόλουθους: Brigadier Viktor V. 



5.4 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στο ΝΑΤΟ: Η Περίπτωση της Πολωνίας. 

Ως ένα εκ των νεοτέρων μελών τόσο της Ε.Ε όσο και του ΝΑΤΟ η Πολωνία αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα κράτη της Ε.Ε τόσο σε γεωγραφική έκταση όσο και πληθυσμό. Η Γεωγραφική της 
θέση προσδιορίζεται στην ηπειρωτική Κεντρική Ευρώπη, μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας.  

Ιστορικά, τα σύνορα της Πολωνίας έχουν πολλές φορές αλλάξει αλλά πάντοτε προσδιορίζονται 
ανάμεσα στα Καρπάθια όρη και την Βαλτική θάλασσα., την λεκάνη της Warta και τον ποταμό 
Vistula. Κατά τον 16ο και 18ο αιώνα η γεωγραφική περιοχή είχε έκταση μέχρι και 1000000 
τετραγωνικά μέτρα. Μετέπειτα προσαρτήθηκε και χωρίστηκε τόσο από την Ρωσία και την 
Πρωσία όσο και από την Αυστρία, μέχρι την εξαφάνισή της ως κράτος το 1795 από τον χάρτη 
της Ευρώπης μέχρι το 1918 που επανήλθε ως ανεξάρτητο κράτος με έκταση 388.000 
τετραγωνικών μέτρων. 

Η σημερινή έκταση της Πολωνίας είναι αποτέλεσμα της Συνθήκης της Γιάλτας και του 
Πόστνταμ, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την νίκη των Συμμαχικών Δυνάμεων. Ο 
πόλεμος αυτός κόστισε στην Πολωνία 20% της έκτασής της που ήταν προ- του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Τα σύνορά της μεταφέρθηκαν Βόρεια στα Βαλτικά παράλια, Varmia kai 
Masuria και δυτικά στο ποταμό Oder και το Lusatian Neisse ποταμό. Στην ανατολή, τα νέα 
σύνορα εκτείνονται κατά μήκος του ποταμού Bug. 

Η ιστορία της Πολωνίας αρχίζει περίπου στο 800 μΧ. όπου πολλές νομάδες ατόμων που 
αποκαλούμε σήμερα ως Σλαβικές, ενώθηκαν με την μεγαλύτερη ομάδα της περιοχής την Polonie. 
Μέλη της δυναστείας των Piast έγιναν οι πρώτοι κυβερνήτες στην περιοχή. Στα μέσα το 900 μΧ. 
ο πρίγκιπας Mieszko o Ιος , βασίλευε στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ανάμεσα στον ποταμό 
Vistula και Oder. Το 966 μΧ., ο πρίγκιπας ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. Το 1025 μΧ., ο γιός 
του Boleslaw Chrobry έγινε ο πρώτος Βασιλιά της Πολωνίας, τοποθετώντας την δυναστεία των 
Piast ανάμεσα στις διοικούσες οικογένειες της Ευρώπης της περιόδου εκείνης. Το 1386 η 
Βασίλισσα της Πολωνίας, Jadwiga, ονόμασε τον Wladyslaw Jagiello δούκα της Λιθουανίας. Έτσι 
ο Jagiello βασίλευε και την Πολωνία και την Λιθουανία ως Βασιλιάς. Οι απόγονοι του για τα 
επόμενα 200 χρόνια θα μεγάλωναν και θα ανέπτυσσαν την Πολωνία. Το ζενίθ της Πολωνικής 
αυτοκρατορίας ήρθε το 1500 όταν κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος τόσο της κεντρικής όσο και 
ανατολικής Ευρώπης. Μετά από τον τελευταίο απόγονο του Jagiello το 1572, οι Βασιλείς 
εκλέγονταν από την ολομέλεια των αιρετών. 

Η Πολωνία βρέθηκε δύο φορές στην δίνη των Παγκοσμίων πολέμων. Η χειρότερη όμως 
θεωρήθηκε η πτώση της Πολωνίας στα χέρια του Χίτλερ το 1939. Η Συνθήκη γνωστή ως 
Ribbentrop-Molotov ήταν αυτή που καταδίκασε την Πολωνία να γίνει έρμαιο επιθέσεων τόσο 

                                                                                                                                                  
Wilcken Commander, στο Berlin Garrison HQ έγιναν με τους ακόλουθους: Υπ Εξωτερικών: Ministerial Dirigent 
Ulrich Brandenburg Deputy Head of Political Directorate General Federal Foreign Office, στο Julius Lever 
Barracks με τους: General Major Peter Nagel Deputy Chief of Staff and Chief Division, Military policy, and 
Arms Control, στο Groβer sall Conference room με τους: Manfred Hartmann Deputy Chief of Staff and Chief 
of Planning Division, Transformation of the Bundeswehr, Brigadier General Joachim Wundrak Deputy Chief 
of Staff and Chief of Bundeswehr Operations Division on German Contributions to the 
UN/NATO/EU/Coalitions forces operations. 



από τους Γερμανούς όσο και τους Σοβιετικούς. Μεταπολεμικό αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή 
προσάρτηση της Πολωνίας στην Συμμαχία με την Σοβιετική Ένωση και την επισημοποίηση του 
Ανατολικού Μπλοκ με την στρατιωτική Συνθήκη της Βαρσοβίας που ήρθε ως απάντηση στην 
δημιουργία του ΝΑΤΟ.  

Το 1989 όμως η Πολωνία μετά από πολλά χρόνια κομμουνιστικού καθεστώτος επέστρεψε στην 
δημοκρατία. Οι πρώτες εκλογές έγιναν το 1990 όπου ο Lech Walesa έγινε ο πρώτος πρόεδρος 
της Πολωνίας, δημοκρατικά εκλεγμένος. Από τότε η Πολωνία έκανε βήματα να προσαρτιστεί με 
την Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα την προσάρτηση της ως μέλους στο ΝΑΤΟ και μετέπειτα 
στην Ε.Ε. 

Οικονομικά η Πολωνία έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές δεδομένων των γεγονότων που 
ακολούθησαν το 1989 με την πτώση του Κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο οικονομικός 
εκσυγχρονισμός και η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού δεν ήταν εύκολη. Ακόμα και κατά την 
αλλαγή του οικονομικού συστήματος ήταν διακριτή η υπανάπτυξη της χώρας. Το 1990 οι 
ελεγχόμενες και σταθερές τιμές των προϊόντων από το κράτος σταμάτησαν μ’ αποτέλεσμα να 
ανεβούν οι τιμές μέχρι και το 600%. Αυξήθηκε τόσο η ζήτηση όσο και η παραγωγή. Το εθνικό 
νόμισμα της χώρας zloty, εισχώρησε στην διεθνή αγορά μηχανισμού συναλλάγματος καθιστώντας 
έτσι ευκολότερες τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές, αυξάνοντας έμμεσα το διεθνές εμπόριο. 
Εισήχθηκε επίσης ΦΠΑ ως βασικός φόρος για την εισροή χρημάτων στο κράτος. 
Ανασχηματισμός και ανάπτυξη επίσης διαπιστώθηκε και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. 
Αυξήθηκε η ζήτηση εργασίας και αναδιοργανώθηκαν τα εμπορικά και εργατικά επιμελητήρια. Με 
όλες τις παραπάνω αλλαγές που εισήχθησαν μέσων του πλάνου Leszek Balcerowicz του τότε 
υπουργού οικονομίας τα πρώτα χρόνια μετά το 1990, κατέστησαν την Πολωνία μια από τις 
δυναμικότερα αναπτυσσόμενες χώρες με προοπτική μελλοντικού μέλους της Ε.Ε. Τα 
αποτελέσματα σήμερα βεβαίως είναι εμφανή. Με σταθερή ανάπτυξη και άνοδο της οικονομίας 
στην Πολωνία, καθώς και του βιοτικού επιπέδου, η Πολωνία θεωρείται σήμερα πως παίζει και θα 
παίζει βασικό ρόλο τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά στην Ε.Ε. 

Η στρατηγική της πολιτική σε θέματα άμυνας εστιάζεται στην εθνική ασφάλεια τόσο των συνόρων 
της όσο και των πολιτών. Το στρατηγικό της πλάνο σε θέματα άμυνας θεωρούνται πως έχουν 
υιοθετηθεί μέσω της συνδρομής και συμμετοχής σε διεθνούς οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ, το 
ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. 

Οι κύριοι άξονες στρατηγικού πλάνου άμυνας της Πολωνίας είναι:  

1 Η εγγύηση της ασφάλειας, και της γεωγραφικής και συνοριακής ανεξαρτησίας της χώρας. 

2 Η εγγύηση της ασφάλειας στην δημοκρατία και την συνταγματική αποδοχή σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των πολιτών της Πολωνίας. 

3 Η προώθηση της καλύτερης λύσης σταθερότητας και ανάπτυξης μιας κοινωνίας με ίσα 
δικαιώματα. 

4 Η συνεισφορά στο τομέα ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στην Ευρώπη και τον κόσμο 



μέσα από την προάσπιση και προώθηση των δημοκρατικών ιδεών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της νομιμότητας. 

Οι Προκλήσεις της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ. 

Στον τομέα της διεθνούς πολιτικής η Πολωνία χρησιμοποιεί απλή μεν αλλά και πολλές φορές 
σύνθετη στρατηγική ασφάλειας. Οι «αρχές» της είναι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά Πολωνός 
Στρατηγός, ο Καταστατικός Χάρτης του Ο.Η.Ε. Σε θέματα στρατιωτικά η Πολωνία «εκφράζει τα 
δικαιώματα και τις αρχές αλλά φροντίζει και για τις υποχρεώσεις της, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και 
την Ε.Ε»198.  

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην Βαρσοβία θα μπορούσαμε να πούμε πως η Πολωνία 
προσδιορίζει τα θέματα ασφάλειας μέσα σε δύο άξονες: α) Τις διμερείς σχέσεις της με τις Η.Π.Α 
που είναι πολύ καλές. Και β) την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων μέσα στο ΝΑΤΟ. Η 
πολιτική ασφάλειας, συγκεντρώνεται στην ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη συνεργασία με 
σταθερή τροχιά ανάπτυξης ενός μοντέλου μόνιμης ασφάλειας για την Ευρώπη.  

Τα τελευταία χρόνια, η Πολωνία έχει λάβει μέρος στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ ή άλλων 
συμμάχων, για την διατήρηση της ειρήνης: 

1 Στο Κόσοβο με την συνδρομή δυνάμεων της Ουκρανίας (580 στρατιώτες). 

2 Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη με την SFOR και μέσα στα πλαίσια συνεργασίας με την Nordic-
Polish Battle Group. (300 στρατιώτες). 

3 Στην επιχείρηση Enduring Freedom στο Αφγανιστάν (175 στρατιώτες). 

4 Στην ΠΓΔΜ επιχείρηση Amber Fox με 25 στρατιώτες. 

5 Με την ISAF/ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν (300 στρατιώτες). 

6 Το 1999 ένα μηχανοκίνητο τάγμα είχε τεθεί υπό τις οδηγίες του SACEUR ως στρατηγικές 
εφεδρικές μονάδες του ΝΑΤΟ (SRF Strategic Reserve Forces). 

Ουσιαστική είναι και η συνεργασία  με τον Ο.Η.Ε, στον οποίο έχει συνεισφέρει συνολικά πάνω 
από 2.500 στρατιωτικούς και πολίτες σε 17 επιχειρήσεις διατήρησης της ασφάλειας και 
αποτροπής νέων συρράξεων. 

                                                 
198 Oι διαλέξεις και συζητήσεις έγιναν κατά την επίσκεψη της Σχολής στην Πολωνία τον Νοέμβριο του 2004 στο 

National Defence University of Poland. Οι συζητήσεις και διαλέξεις έγιναν από τους: Mr. Piotr Switalski 
Representative of the Polish Ministry of Foreign Affairs Director of the Department of Strategy and Planning 
Foreign Policy, Dr. Andrezj Karkosza Representative of the Polish Ministry of National Defence Director of 
the Strategic Defence Review, Brigadier General, Waldemar Czrnecki Representative of the General Staff of the 
Polish Armed Forces, στην Πολωνική Βουλή συζητήσεις και διαλέξεις έγιναν με τους: Chief of National Defence 
Committee Mr. M. Pietrzak and Seym, όπως επίσης και από το National Defence Committee Mr. S. Janas.  



Συμπερασματικά, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι τόσο οι ανάγκες, όσο και οι 
υποχρεώσεις καθώς και το εθνικό συμφέρον απαιτούν από την Πολωνία να παίξει συμμετοχικό 
ρόλο με άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία διατηρεί ένα σταθερό ισοζύγιο μεταξύ της 
πολιτικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με την Ε.Ε. Αξιοσημείωτο ακόμη είναι ότι, διατηρεί πολύ καλές 
σχέσεις με τις Η.Π.Α καθώς έχει διαθέσει άλλους 2.500 στρατιώτες σε αποστολές που ηγούνται οι 
Η.Π.Α.  

Ο σκεπτικισμός της Πολωνίας αφορά κατά πολύ την ασφάλεια των συνόρων της καθότι, θεωρεί 
ακόμα την Ρωσία ως απειλή. Θεωρεί ως απειλή και το γεγονός πως η οικονομία της Πολωνίας δεν 
είναι πλήρως ανεπτυγμένη και η σταθερότητα της θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές κινήσεις τόσο 
της Πολωνίας στην Ε.Ε όσο και των εταίρων της στις ανάγκες της για ανάπτυξη. 

Τέλος, θεωρείται πως και η Ε.Ε και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους 
περαιτέρω. Εκτιμάται πως η Πολωνία θα πρέπει να είναι παράδειγμα σε άλλες χώρες, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως την ανάγκη άμεσης βοήθειας στην πολιτική και οικονομική 
κατάσταση της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στο ΝΑΤΟ: Η Περίπτωση της Δανίας. 

Όπως είχαμε αναφέρει στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, είναι αναγκαίο για το ΝΑΤΟ η 
διαμόρφωση μιας ενιαίας και ισορροπημένης πολιτικής που να επιμηκύνει τις Ευρώ-Ατλαντικές 
σχέσεις αλλά και τις ενισχύει. Στην Περίπτωση του Βασιλείου της Δανίας, θεωρούμε πως η Δανία 
διατηρεί αυτό το ισοζύγιο και το προασπίζεται σε πολυεθνικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή 
αναπτύσσει την Ευρωπαϊκή της ταυτότητα αλλά και την Ευρώ-Ατλαντική της, διατηρώντας 
ζωντανή την εθνική ιστορία, καθώς επίσης και τα ιστορικά γεγονότα που στιγμάτισαν την 
πολιτιστική κληρονομιά του κράτους αυτού.  

Η Δανία για την περιοχή της αλλά και την ευρύτερη περιοχή, τόσο στις Σκανδιναβικές όσο και 
Βαλτικές χώρες, θεωρείται και την θεωρούμε βεβαίως κυρίαρχη δύναμη. Με δεδομένο το εκ 
φύσεως συναίσθημα της ανασφάλειας που την διαρρέει ως κυρίαρχη δύναμη, αλλά και της μόνιμα 
έγκυρης ανάλυσης της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η Δανία θεωρεί πως βρίσκεται σε 
κατάσταση ετοιμότητας για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Με δεδομένο ότι είναι ένα από τα πρώτα κράτη που κυριάρχησε μέσω των εξερευνητικών ταξιδιών 
αλλά και μέσω κατοχής, πολέμου και ανάγκης, η Δανία έχει στρέψει τα βλέμματά της στο μέλλον. 
Θεωρεί πως το παρελθόν και το παρόν είναι αυτά τα οποία καθιστούν την Δανία ένα από τα πιο 
ανεπτυγμένα κράτη στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο. 

Η γεωγραφική της έκταση είναι περίπου 43.094 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εξαιρουμένου των δύο 
όμορων περιοχών (Γροιλανδία και νησιά Φερόε) που κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο. Με πρωτεύουσα 
την Κοπεγχάγη είναι από τις πλέον ανεπτυγμένες τόσο τεχνολογικά όσο και πολιτιστικά χώρες. 
Το εθνικό Α.Ε.Π της ανέρχεται αριθμητικά με στοιχεία του 2003 στα 167 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Είναι πλούσια σε φυσικές πηγές πετρελαίου και αερίου καθώς και πετρώματα. Είναι 
μέλος της Ε.Ε και η ανάπτυξη της εκτιμάται με στοιχεία πάντα του 2003, σε 3.5% που είναι και 
μέσος όρος της Ε.Ε το 2003.  

Η Εξωτερική της πολιτική κατά τον 21ο αιώνα δημιουργείται βάσει του διπλού άξονα που 
ακολουθεί: Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην διατήρηση των καλών σχέσεων τόσο με τις Η.Π.Α 
όσο και με την Ε.Ε. Τα εθνικά συμφέροντά της όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε αξιωματικός, 
είναι «παράλληλα» με τις ανάγκες τόσο της Ε.Ε όσο και των Η.Π.Α. Η Δανία εκτιμάται πως 
πρέπει να είναι παρούσα και δυνατή τόσο στις υποχρεώσεις της όσο και τους ρόλους που της 
έχουν ανατεθεί.  

Βεβαίως θεωρεί σωστό να διατηρούνται πάντα οι διεθνείς νόμοι και οι διεθνείς συνθήκες ώστε να 
προστατεύονται πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιδίωξη της Δανίας είναι σε μεγάλο ποσοστό η 
εκπλήρωση των φιλοδοξιών της όπως στην περίπτωση της πρότασης να γίνει μη μόνιμο μέλος του 
Συμβούλιου ασφαλείας του Ο.Η.Ε για το έτος 2005-2006. 

Ωστόσο, μετά τα τρομοκρατικά επεισόδια στις Η.Π.Α, οι ανάγκες της Δανίας αλλά και οι 
υποχρεώσεις της άλλαξαν. Έως σήμερα, θεωρείτο πως η περαιτέρω συνεργασία της Δανίας με τις 
Η.Π.Α όπως στο Ιράκ, ως συμμαχική δύναμη, έπρεπε να συνεχιστεί. Είναι γνωστή η εξωτερική 
πολιτική της Δανίας που θέλει να αποτελεί κομβική χώρα και να αποτελεί και το κράτος αυτό, 
κέντρο αποφάσεων. Ως τις αρχές του Ιανουάριου 2006, στη Δανία κατείχε πρωτεύοντα ρόλο στην 
εξωτερική της πολιτική ατζέντα η δημιουργία ενός ισοζυγίου μεταξύ του Δυτικού και Αραβικού ή 



Μουσουλμανικού κόσμου, αποτρέποντας έτσι με πολιτικά μέσα μελλοντικές συρράξεις. Τα πλέον 
πρόσφατα γεγονότα όμως που διαδραματίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2006 από Δανό 
δημοσιογράφο, κατάφεραν να ανατρέψουν την εξωτερική πολιτική του κράτους. Υπάρχει έτσι 
συμπληρωματική υποχρέωση της Δανίας να διορθώσει τα λάθη της και να προσφέρει αυτό που 
πραγματικά μπορεί τόσο στην Ε.Ε όσο και την Συμμαχία χωρίς ανεξέλεγκτες φιλοδοξίες. 
Παρόλα τα πρόσφατα γεγονότα, τόσο οι αξιωματούχοι όσο και αξιωματικοί της Δανίας, είναι 
πεπεισμένοι πως με σεβασμό προς τον Ο.Η.Ε και προς τον υπόλοιπο κόσμο η Δανία θα 
προσφέρει τα μέγιστα τόσο στην Ευρωπαϊκή ανάπτυξη όσο και στην κοινή ασφάλεια, άμυνα και 
εμπορική πολιτική στην Ε.Ε και το ΝΑΤΟ. 

Η πολιτική της Δανίας σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας. είναι σημαντικός παράγοντας για την 
εκπλήρωση των πολιτικών στόχων τόσο της κυβέρνησης όσο και της εθνικής τους ανάγκης. Οι 
παράγοντες που κρύβονται πίσω από την διαμόρφωση του στρατηγικού πλάνου ασφάλειας και 
άμυνας είναι η ανάγκη για περαιτέρω δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οι στόχοι τους στρατηγικού πλάνου άμυνας της Δανίας είναι: 

1 Να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν πιθανούς στόχους που απειλούν την ασφάλεια της 
Δανίας. 

2 Την διατήρηση της Δανικής ανεξαρτησίας και την προστασία των Δανών υπηκόων. 

3 Την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την προάσπιση του Καταστατικού Χάρτη του 
Ο.Η.Ε. 

Σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων δύο είναι οι άξονες προσαρμογής της πολιτικής: 

1 Η δυνατότητα διεθνούς εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε διεθνείς επιχειρήσεις. 

2 Και η κατασταλτική πολιτική της Δανίας στην απειλή της τρομοκρατίας. 

 

Οι Προκλήσεις της Δανίας στο ΝΑΤΟ. 

Ιδιαίτερη είναι η κατάσταση στην Δανία καθώς ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών και πολιτικών, 
ταυτίζεται περισσότερο με την πολιτική ασφάλειας του ΝΑΤΟ παρά με αυτήν της Ε.Ε. Εύκολα 
διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο παρακολουθώντας διαλέξεις και συζητήσεις αξιωματικών και 
αξιωματούχων από τις Δανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και διοικητικούς υπαλλήλους του Υπ. 
Άμυνας. Οι διαλέξεις τους αναφέρονταν στα καίρια ζητήματα που εμπλέκονται οι Η.Π.Α: το 
Μεσανατολικό, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ιράν και την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ΝΑΤΟ ώστε 
να πολεμηθεί αποτελεσματικότερα η τρομοκρατία199. Ωστόσο δεν αναφέρθηκαν εκτενώς ούτε 
                                                 
199 Οι συζητήσεις και διαλέξεις έγιναν κατά την παραμονή του NADEFCOL στην Κοπεγχάγη τον Νοέμβριο του 

2004 από τους: Lt General J. Scharling Defence Command Denmark, Ambassador Carsten Soncergaard State 
Secretary for Foreign and Security Policy, MP Helge Adam Moller Parliamentary Defence Committee 



στην Ευρωπαϊκή προοπτική της Δανίας, ούτε και στην ανάγκη για προώθηση νέων Ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών. Απλά αρκέστηκαν να αναφέρουν σε γενικές γραμμές πως όλα τα Ευρωπαϊκά 
κράτη πρέπει να αναλαμβάνουν τόσο τους ρόλους όσο και τις υποχρεώσεις τους.  

Η πλέον πρόσφατη πολιτική ασφάλειας της Δανίας στο ΝΑΤΟ είναι πιστό αντίγραφο της 
Αμερικανικής πολιτικής. Βεβαίως δεν υπονοούμε σε αυτό το σημείο πως αυτό είναι λάθος. Κατά 
τα λεγόμενα αξιωματικών της Δανίας αυτό σημαίνει πως τόσο η εξωτερική τους πολιτική όσο και 
η πολιτική ασφάλειας, που σχετίζονται άμεσα, είναι βαθυστόχαστες και εμπίπτουν στις πολιτικές 
υποχρεώσεις της χώρας. Κατά τα δεδομένα άλλων, αυτή η αναφορά ίσως θεωρηθεί υπερβολική, 
καθότι, η Δανία θέλοντας να επιδείξει την πρόθεση για διεθνή εμπλοκή της, δείχνει πως θα 
εξυπηρετήσει μόνο τα εθνικά της συμφέροντά. Η παραδοχή μιας τέτοιας πολιτικής ως 
εναλλακτικής λύση, προώθησης των εθνικών της συμφερόντων, ίσως να δημιουργούσε καλύτερο 
κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι σε όσους δυσπιστούν  με την παρούσα πολιτική της Δανίας.  

Παρόλα αυτά οι διαπιστεύσεις πως η Δανία κάνει πολλά περισσότερα ίσως και από άλλα κράτη 
είναι δεδομένο. Η μεταμόρφωση που ήδη άρχισε το 2005, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση των 
δυνάμεων άμυνας της με αυτές των άλλων κρατών μέχρι το 2009, δείχνουν την θετική πρόθεσή 
της να παραμείνει έμπιστο συμμαχικό κράτος τόσο στις Η.Π.Α όσο και στο ΝΑΤΟ και στα 
υπόλοιπα Δυναμικά κράτη.  

Τόσο η μεταμόρφωση των υποδομών της και των ενόπλων δυνάμεων έως το 2009, για 
συντονισμένη και καλύτερη επιχειρησιακή κατάσταση, την άμεση δημιουργία νέων ευέλικτων 
μικρών μονάδων ταχείας ανάπτυξης σε ισοδυναμία 2000 ατόμων (1500 από το στρατό και 500 
από το ναυτικό και αεροπορία), όσο και η ανάπτυξη νέων υποδομών τεχνικής υποστήριξης και 
εθνική διοίκηση εκτάκτου ανάγκης της Εθνοφρουράς και του Υπουργείου Άμυνας (που θα 
αναμορφωθεί), έχουν στόχο την περαιτέρω εμπλοκή των δυνάμεων της τόσο σε επιχειρήσεις των 
‘επιθυμητών’ συμμάχων, όσο και μέσω συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Chairman, Mr. Ptere M. Pilgaard Ministry of Defence Briefing by the Headof the 7th Division (NATO, EU, 
Western Europe and North America), Major General, Per Ludvigsen Defence Command Briefing on Danish 
Armed Forces.  



5.6 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις στο ΝΑΤΟ: Η Περίπτωση της Ρουμανίας. 

Το μεγαλύτερο κράτος των Βαλκανίων και ένα από τα νεότερα κράτη του ΝΑΤΟ, η Ρουμανία 
αποτελεί στρατηγικής σημασίας εταίρο καθώς συνορεύει με χώρες που θεωρούνται κλειδιά για την 
γεωπολιτική ανάπτυξη της Συμμαχίας στο μέλλον. Συνορεύει με την Ουκρανία, την Μολδαβία, 
την Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Σερβία-Μαυροβούνιο. Βασικά γεωγραφικά στοιχεία είναι ο 
ποταμός Δούναβης που διασχίζει την πρωτεύουσα Βουκουρέστι και διαμορφώνει το Δέλτα στην 
ένωσή του με την Μαύρη θάλασσα. Τα Καρπάθια όρη και τα όρη της Τρανσυλβανίας χωρίζουν 
την χώρα σε τρείς ιστορικές περιοχές: την Wallachia στο νότο, την Μολδαβία στα βόρεια-
ανατολικά και την Τρανσυλβανία στα Νότιο-Δυτικά. Έχει πολλούς ποταμούς που διασχίζουν την 
χώρα όπως ο Μούρος και το Siret. Η υψηλότερη βουνοκορφή είναι στα 2544 μέτρα.  

Τα γεωγραφικά της σύνορα έχουν ποικίλες φορές αλλάξει κατά την νεώτερη ιστορία της 
Ρουμανίας. Χρονικά κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης και συγκεκριμένα την περίοδο την 
χιτλερικής ανόδου, τα σύνορα που αποκαλούσαν οι Σοβιετικοί ως Bessarabia, ήταν στην κατοχή 
τους ενώ το υπόλοιπο μέρος είχε περιέλθει στον Χίτλερ. Με την πτώση του Σοβιετικού 
καθεστώτος, η περιοχή αυτή ανεξαρτητοποιήθηκε και έγινε το κράτος της Μολδαβίας. 

Ιστορικά, η Ρουμανία θεωρείτο περιφέρεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το 107 μέχρι το 
201 μΧ. Από τον 3ο έως τον 12ο αιώνα κύματα κατακτητών τα οποία αποκαλούν οι Ρουμάνοι 
βαρβαρικές φυλές, πέρασαν από τις περιοχές εκείνες. Τον 11ο αιώνα, η Τρανσυλβανία 
απορροφήθηκε από την Ουγγρική αυτοκρατορία. Μέχρι το 16ο αιώνα, τόσο η περιοχή της 
Μολδαβίας όσο και της Walachia, είχαν γίνει περιφέρειες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κατά 
τον 19ο αιώνα και συγκεκριμένα στον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο μεταξύ 1828-1829, οι περιοχές 
πέρασαν στην επιρροή των Ρώσων. Η Τρανσυλβανία βρέθηκε να βρίσκεται υπό την Ουγγαρία, 
αργότερα υπό την Οθωμανική αυτοκρατορία και την αυτοκρατορία των Habsburg, μέχρι την 
στιγμή που έγινε μέρος του Βασιλείου της Ρουμανίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι 
περιοχές της Wallachia και Μολδαβίας αν και αποτελούσαν αυτόνομα κρατίδια, ήταν υπό την 
επιρροή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτή η πολιτική κατάσταση προκάλεσε όπως ήταν 
αναμενόμενο αισθήματα επανάστασης εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κατά τον 15ο 
αιώνα, στην περιοχή της Μολδαβίας ήταν ο Στέφανος ο Μέγας που πολέμησε κατά των 
Οθωμανών και τον 16ο ο Μιχαήλ ο γενναίος και στην περιοχή της Wallachia κατά τον 15ο ο 
τοπικός ηγέτης γνωστός ως Vlad Tepes γνωστός και ως Δράκουλα, που θεωρείται ίσως η πιο 
γνωστή φυσιογνωμία της περιόδου εκείνης. Η Wallachia και Μολδαβία αποσχίστηκαν από της 
Οθωμανική αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα και ενώθηκαν το 1859 και απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους ως βασίλειο της Ρουμανίας το 1877. 

Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Ρουμανία αν και ουδέτερο εξ’ αρχής κράτος, βρέθηκε να 
πολεμάει με τις Συμμαχικές δυνάμεις. Με το τέλος του πολέμου, κατόρθωσε να αποσπάσει 
περιοχές από την Ρωσία, την Αυστρό-Ουγγαρία που ουσιαστικά διπλασίασε την γεωγραφική της 
έκταση. Οι νέες περιοχές περιείχαν ολόκληρη την περιοχή της Bessarabia και Bukovina. Το 
Banat πρώην Ουγγρική περιοχή μοιράστηκε με την τότε Γιουγκοσλαβία. Ο Βασιλιά Κάρολος ο 
ΙΙ που ενθρονίστηκε το 1930 άλλαξε το σύστημα σε Βασιλικό δικτατορικό και ολιγαρχικό. Το 
1938 κατήργησε το Σύνταγμα που είχε υιοθετήσει η χώρα το 1923. 



Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα είχε οργανωθεί με φασιστικά πρότυπα, την 
γνωστή μεταλλική φρουρά που υιοθέτησε την πολιτική της ολιγαρχίας μέχρι το 1941 αφού 
κατόπιν η στρατιωτική ηγεσία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 27 Ιουνίου 1941,η 
Σοβιετική Ένωση κατέκτησε την Bukovina και Bessarabia. Ο Βασιλιάς Κάρολος ο ΙΙ διέλυσε την 
βουλή, έδωσε στον τότε Πρωθυπουργό της χώρας Ion Antonescu πλήρη εξουσία, και έφυγε σε 
εξορία. Η εμπλοκή της Ρουμανίας στον πόλεμο ήταν αρχικώς ως συμμαχική δύναμη της 
Γερμανίας. Όμως κατά την διάρκεια του άλλαξε πλευρά. Τον Αύγουστο του 1944 Σοβιετικές 
δυνάμεις μπήκαν στην Ρουμανία και με πίεση τόσο στον Βασιλιά Μιχαήλ όσο και στον 
Πρωθυπουργό, διόρισαν νέα κομμουνιστική κυβέρνηση. Ο βασιλιάς εξορίστηκε στο Λονδίνο το 
1947. Το 1955 η Ρουμανία έγινε μέλος της Συνθήκης της Βαρσοβίας και του Ο.Η.Ε. Με το τέλος 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Ρουμανία ήταν υπό Κομμουνιστική ηγεσία που αργότερα 
μετεξελίχτηκε σε ουδέτερη δικτατορική μέχρι το 1989. Ο μέχρι τότε ηγέτης της Nicolae 
Ceausescu, «γονάτισε» την χώρα διότι κατέστρεψε την οικονομική τάση ανάπτυξης της χώρας 
προκειμένου να εξοφλήσει το εξωτερικό χρέος που ανήρχετο σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 
1982. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε το 1989 την Ρουμανία σε επανάσταση με την συνδρομή και 
του στρατού εναντίον του κομμουνιστικού-δικτατορικού καθεστώτος. Ο Ceausescu πιάστηκε, 
δικάστηκε και εκτελέστηκε μπροστά σε κόσμο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Η Ρουμανία από τότε απέκτησε σταδιακά ένα δημοκρατικό καθεστώς. Κυβερνήθηκε από το 
πρώην κομμουνιστικό μέλος και αργότερα πρόεδρο της Σοσιαλδημοκρατικής παράταξης Ion 
Iliescu. Τα αποτελέσματα των εκλογών του 1996 οδήγησαν στην εκλογή της κέντρο δεξιάς που 
κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και διαμόρφωσε κυβέρνηση συνεργασίας με την κέντρο-αριστερά 
και την Δημοκρατική ένωση των Ούγγρων της Ρουμανίας, εκφράζοντας τα εθνικά συμφέροντα 
τόσο των Ρουμάνων όσο και των 1.7 εκατομμυρίων Ούγγρων κατοίκων της. Στην εξουσία όμως 
το 2000, επανήλθε ο Ιon Iliescu ανεβάζοντας τα ποσοστά επίσης του εθνικιστικού κόμματος της 
Ρουμανίας σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 25%. Σήμερα κυβερνάται η χώρα από τον 
Πρόεδρο Traian Basescu και τον Πρωθυπουργό της χώρας Constantin Anton Popescu με 
πολιτικό εθνικό σκοπό την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. 

Το Νοέμβριο του 2002 έγινε η επίσημη πρόταση από το ΝΑΤΟ να γίνει μέλος της Συμμαχίας, 
τον Μάιο του 2004. Επιπλέον με την απόφαση της Ε.Ε και τον οδικό χάρτη της Κοπενχάγης, η 
Ρουμανία πήρε ημερομηνία ένωσης με την Ε.Ε το 2007. 

Η Εξωτερική πολιτική της Ρουμανίας, είναι σαφής: Είναι πλέον μονόδρομος η ένωση με την Ε.Ε. 
Κατά την σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, η Ρουμανία μαζί με άλλα πέντε 
κράτη (Βουλγαρία, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία και Μάλτα) προσκλήθηκαν να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για ένωση με την Ε.Ε. Κατά την σύνοδο στην Κοπεγχάγη, το 2002 
οριστικοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες τις Κύπρου, Τσεχίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, 
Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας, που όλα έγιναν μέλη το 
Μάιο του 2004 και προσδιορίστηκε η συνέχεια για την Ρουμανία το 2007. 

Η οικονομική της ανάπτυξη πλέον είναι εμφανής, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές. 
Κατά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Νοέμβριο 2003, επισημάνθηκαν τα βασικά 
οικονομικά στοιχεία για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων, που εξακολουθούσαν να ορίζουν το 
2007 για ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε. 



 

Οι Προκλήσεις της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ. 

Πριν ακόμα γίνει μέλος η Ρουμανία του ΝΑΤΟ, συμμετείχε στην επιχείρηση των Αμερικανών, 
«Enduring Freedom». Η Ρουμανία ενεπλάκη στην συμμαχία «εναντίον του πολέμου της 
τρομοκρατίας» το 2002, με 800 στρατιωτικούς και αργότερα στην ISAFμε 500 στρατιωτικούς. 

Το στρατηγικό πλάνο εθνικής ασφάλειας της Ρουμανίας έχει ως απώτερο σκοπό την προώθηση 
και υποστήριξη της δημοκρατίας για μια σταθερή και ανεπτυγμένη Ρουμανία. Αυτά θεωρούνται 
κατά τα λεγόμενα αξιωματούχων τα βασικά στοιχεία που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να 
γίνουν και μέλη της Ε.Ε.  

Το στρατηγικό πλάνο της Ρουμανίας έχει ως σκοπό την προστασία και σταθερότητα των συνόρων 
της, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, και την ανταπόκριση στους στόχους τόσο 
του ΝΑΤΟ όσο και της Ε.Ε. Η Ρουμανία αποδέχεται και σέβεται τις αρχές που πρεσβεύει ο 
καταστατικός χάρτης του Ο.Η.Ε, και προσβλέπει σε συνεργασία για την σταθερότητα και την 
ασφάλεια τόσο στην περιοχή της όσο και στην Ευρώπη. 

Σκοπός της Ρουμανίας στον τομέα της ασφάλειας είναι να επαν-οργανώσει τόσο την στρατιωτική 
της ιεραρχία όσο και να αναπτύξει σύγχρονες στρατιωτικές υποδομές. Θεωρείται πως η Ρουμανία 
πρέπει να είναι προετοιμασμένη ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με όλες τις χώρες κράτη μέλη του 
ΝΑΤΟ. Κατά τα δεδομένα αξιωματικών της Ρουμανίας δίνεται προτεραιότητα «στις επικοινωνίες, 
στην κατασκόπευση και στην δημιουργίας στόχων»200. 

Έως και το 2004, η Ρουμανία είχε προσφέρει στην SFOR 113 στο Κόσοβο 284 στρατιωτικούς, 
στο Αφγανιστάν 47, την επιχείρηση Enduring Freedom (Αφγανιστάν) 448 και επιχείρηση Iraqi 
Freedom 744.  

Συνοπτικά, η Ρουμανία αναζητά νέους ρόλους και νέες υποχρεώσεις σε θέματα που αφορούν την 
παγκόσμια πολιτική. Πιστεύεται πως η συμμετοχή και συνεργασία σε διεθνή θέματα, καθιστά την 
Ρουμανία βασικό κράτος και συνεπώς δίνεται περισσότερη προσοχή στις ανάγκες της για 
ενσωμάτωση στον δυτικό κόσμο. Ο οδικός χάρτης ο οποίος έχει υιοθετηθεί τόσο από το ΝΑΤΟ 
όσο και την Ε.Ε είναι βασικοί στόχοι της Ρουμανίας. Διατηρώντας την απόλυτη συνεργασία με τις 
Η.Π.Α στον τομέα της ασφάλειας αλλά και με το ΝΑΤΟ και ταυτοχρόνως, αναπτύσσοντας την 
Ευρωπαϊκή της ταυτότητα, η Ρουμανία διεκδικεί νέους ρόλους όσο και νέες υποχρεώσεις στην 
περιοχή της. 

 

 

 

                                                 
200 Οι διαλέξεις και συζητήσεις έγιναν κατά την παραμονή του NADEFCOL στο Βουκουρέστι Νοέμβριο-Δεκέμβριο 
του 2004. Οι συζητήσεις αυτές έγιναν από τους: Mr. Istrate Cristian General Director of the Ministry of Foreign 
Affairs Romania, Mr. Galceava Marian Director Ministry of Economics and Commerce, Mr Razman Ionescu 
President of the Defence Commission within Chamber of Deputies. 



5.7 Οι Ευρώ-Ατλαντικές Σχέσεις του ΝΑΤΟ: Η Περίπτωση της Ελλάδας. 

Ένα από τα πλέον σημαντικά και κομβικά κράτη λόγου της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής της 
θέσης, η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία αποτελούν τους κυριότερους εταίρους του ΝΑΤΟ, στα 
θέματα που αφορούν την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί τον κυριότερο πολιτισμικό 
και πολιτιστικό παράγοντα εξέλιξης της νεότερης και μοντέρνας Ευρώπης.  

Η Ελλάδα με την πλούσια ιστορία της τόσο στους αρχαίους χρόνους όσο και τους 
μεταγενέστερους, αποτελεί λίκνο του πολιτισμού. Κυριότερη προσφορά στον κόσμο ήταν και 
είναι η δημιουργία του συστήματος της δημοκρατίας. Βεβαίως αν και η τότε Αθηναϊκή 
Δημοκρατία δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα των σημερινών δημοκρατιών, εν τούτοις οι αρχές 
είναι οι ίδιες: Τόσο η κοινωνική συνεργασία όσο και η εκπροσώπηση αποτελούν δύο βασικά 
στοιχεία που ισχύουν ακόμα στην μεταγενέστερη εποχή. Η ανάγκη δημιουργίας νόμων και η 
προνοητικότητα για δημιουργία συστήματος ασφαλείας είναι επίσης βασικά συστατικά της 
Δημοκρατίας. Η οικονομική ευημερία και το ποικιλότροπο σύστημα εμπορίου ήταν τότε και είναι 
ακόμα και σήμερα ο βασικότερος παράγοντας δημιουργίας νέων σχέσεων μεταξύ κρατών.  

Για τα δεδομένα της έρευνας, κυριότερη μορφή ιστορικής αναδρομής είναι η αναφορά στο έργο 
του Θουκυδίδη, που αποτελεί ιστορικό στοιχείο αναφοράς σε έναν πόλεμο που έμελλε να αλλάξει 
το ρου της ιστορίας καταγράφοντας την σημαντικότερη εμφύλια διαμάχη στην αρχαία περίοδο 
της ιστορίας, που κράτησε 30 περίπου χρόνια 431-404 π.χ.: Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος έτσι 
όπως τον κατέγραψε ο Θουκυδίδης είναι πέρα από μία ιστορική καταγραφή, η ευκαιρία για μια 
αξιολόγηση της περιόδου, ώστε να εξηγηθεί η πολεμική αυτή σύρραξη μεταξύ Ελλήνων. Για τους 
Συμμάχους, η ιστορία αυτή αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο αναφοράς τόσο σε επίπεδο 
στρατηγικού πολέμου όσο και γεωπολιτικών αλλαγών. 

Η νεότερη ιστορία της Ελλάδος, χαρακτηρίζεται από πολεμικές συγκρούσεις και πολιτικές 
διαμάχες. Ο 20ος αιώνας σηματοδοτείται από δύο Βαλκανικούς και δύο Παγκόσμιους Πολέμους. 
Με το τέλος των πολέμων αυτών προσδιορίστηκαν και τα σύνορα της νεότερης Ελλάδος. Η 
είσοδος της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε και αργότερα στο ΝΑΤΟ201 και η ένταξη της στην ενωμένη 
Ευρώπη, επιβεβαιώνουν τα σύνορα της και τα καθιστούν αναλλοίωτα.  

Σκοπός της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής είναι η σταδιακή πρόοδος τόσο του κράτους 
όσο και των γειτόνων του, σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά), 
προασπίζοντας και προωθώντας της αρχές της δημοκρατίας και αυτών που διέπουν τον 
Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε. Αρνητικό στοιχείο τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και την 
πολιτική άμυνας είναι η αίσθηση ανασφάλειας που κατά καιρούς έχει δείξει η Ελλάδα λόγω της 
πολύμορφης πολιτικής ορισμένων γειτόνων της. Ωστόσο, η πορεία της χώρας κατά τα τελευταία 
χρόνια ύστερα από την ένταξή της στην Ε.Ε το 1981 (τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
Ε.Ο.Κ), αποτέλεσε σταθμό στην μελλοντική εξέλιξη του κράτους. Έγινε η Ελλάδα χώρα 

                                                 
201 Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω των γεγονότων στην Μεγαλόνησο το 1974, η Ελλάδα αποχώρησε από το 
στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας (14 Αυγ 1974) και επανασυνδέθηκε, ως πλήρες μέλος, στις 20 Οκτωβρίου του 
1980. 



παράδειγμα που διαγράφει τον «οδικό χάρτη» για επιτυχή και σταδιακή ανάπτυξη της 
δημοκρατίας στις υπόλοιπες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, και ίσως των χωρών της 
Μέσης Ανατολής.  

Η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των γειτόνων της τόσο στην Ε.Ε, όσο και στο 
ΝΑΤΟ. Με την σταδιακή προσφορά της μέσω πρωτοβουλιών για εκδημοκρατισμό, η Ελλάδα 
ευελπιστεί στην καλύτερη συνεργασία πολιτικά, κοινωνικά, διπλωματικά και εμπορικά με τις χώρες 
αυτές. 

Η πολιτική της ασφάλειας της Ελλάδας διακρίνεται σε δύο σκέλη: στο πολιτικό και στο 
στρατιωτικό. Κοινός στόχος είναι η αποτροπή οποιουδήποτε φαινομένου μπορεί να προκαλέσει 
συναίσθημα εθνικής ανασφάλειας. Έτσι η Ελλάδα προωθεί μια τακτική με την οποία 
επιτυγχάνονται τόσο οι πολιτικοί σκοποί όσο και οι στρατιωτικοί. Για τα δεδομένα του πολιτικού 
σκέλους, η Ελληνική εξωτερική πολιτική θεωρείται πως επιτυγχάνεται με διπλωματικές κινήσεις. 
Στο στρατιωτικό σκέλος, η Ελλάδα θωρακίζεται συνεχώς, για την προάσπιση των εθνικών της 
συμφερόντων. 

Με την απαρχή του 21ου αιώνα όμως, η εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας της Ελλάδας έχει 
αλλάξει. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, με το γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό της πλάνο, 
δεν μελετά μόνο την πλέον παραδοσιακή περιοχή της αλλά και τις περιφερειακές και παγκόσμιες 
προκλήσεις. Τα τρομοκρατικά επεισόδια στις Η.Π.Α άλλαξαν τόσο τον τρόπο προσέγγισης των 
θεμάτων ασφάλειας όσο και την πολιτική διπλωματικής προσέγγισης με τις γείτονες χώρες. Η 
Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Προσδοκά στην ανάπτυξη και την 
συνεργασία τόσο σε επίπεδο διπλωματικό-πολιτικό, όσο και στρατιωτικό. Θέματα εθνικής 
ασφάλειας και πολιτικής εθνικών συμφερόντων υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όμως 
θεωρείται ότι μέσα από το πλαίσιο διαλόγου, συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνή επίπεδα, 
τόσο οι γείτονες χώρες όσο και η Ελλάδα, θα αναπτύξουν ουσιαστικότερες σχέσεις εμπιστοσύνης 
και συνεπώς θα ολοκληρώσουν το αίσθημα καλής γειτονίας. 

 

Οι Προκλήσεις της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. 

Η Ελλάδα με την παρουσία της στους διεθνείς οργανισμούς επιδιώκει την εκπλήρωση των όσων 
στόχων έχουν αποφασιστεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Εφόσον το επιθυμεί και σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις και συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στην Αθήνα202, πρέπει να καταστρώσει ένα μόνιμο 
πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε 
διμερές, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και να προασπίζει τα εθνικά της συμφέροντα.  

Ως μέλος της Συμμαχίας, η Ελλάδα συνεργάζεται στενά με όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. 
Επιτελεί σημαντικό έργο καθώς συμμετέχει ενεργά σε ποικίλες επιχειρήσεις. Διατηρεί και προωθεί 
                                                 
202 Κατά την παραμονή του NADEFCOL στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2004 διαλέξεις και συζητήσεις 
κεκλεισμένων των θυρών, με αξιωματικούς του Υπ. Άμυνας και αξιωματούχους του Υπ. Εξωτερικών στην κύρια 
αίθουσα του Υπ. Εθνικής Άμυνας. Στην συνέχεια η ομάδα εργασίας του NADEFCOL, σε επίσκεψή της στην 
Βουλή των Ελλήνων παρακολούθησε ομιλία του Κ. Παπαντωνίου πρώην Υπ. Άμυνας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, 
ως εκπρόσωπο της επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. 



τα ιδανικά της Δημοκρατίας, της συνεργασίας και του διαλόγου στο πλαίσιο της πολιτικό-
στρατιωτικής Συμμαχίας.  

Οι άξονες όπου η Ελλάδα επικεντρώνει την εξωτερική της πολιτική όσο και την πολιτική άμυνας 
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι: 

1 Τα Βαλκάνια. 

2 Την Ανατολική Ευρώπη. 

3 Την Μέση Ανατολή. 

4 Την Βόρεια Αφρική. 

Η Εθνική Πολιτική Άμυνας όπως διατυπώνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας 
διασαφηνίζει «τις αρχές και τις επιδιώξεις» της χώρας οι οποίες είναι: 

• «η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της 
χώρας από οποιαδήποτε απειλή,  

• η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη,  

• η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας,  

• η υποστήριξη του ρόλου της χώρας και η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη 
συμμετοχή της χώρας σε οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ, 
οι οποίοι αναπροσαρμόζουν αυτή τη περίοδο τη στρατηγική και πρακτική τους στα νέα 
δεδομένα της διεθνούς πολιτικής συγκυρίας,  

• η ενίσχυση της θέσης της χώρας στα Βαλκάνια με σκοπό τη σταδιακή διαμόρφωσή της 
σε βαλκανικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

• η ενεργός παρουσία της Ελλάδας στο χώρο των Παρευξείνιων Κρατών και της 
Ανατολικής Μεσογείου,  

• η ανάπτυξη μιας ενεργού και δυναμικής στρατιωτικής διπλωματίας με στόχο την 
προώθηση της πολιτικής ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή των 
Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου,  

• η ανάπτυξη μιας πολυμερούς πολιτικής, οικονομικής πολιτιστικής και κοινωνικής 
συνεργασίας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη παρευξείνια περιοχή, με στόχο την 
ασφάλεια, την ειρήνη και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,  

• Η αποτελεσματική λειτουργία της χώρας ως μητροπολιτικού κέντρου του Ελληνισμού 
με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες κινητοποίησης των απανταχού Ελλήνων»203. 

                                                 
203 Η Εθνική Άμυνα της Ελλάδας όπως διατυπώθηκε στο Υπ. Άμυνας 

http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage3.asp?HyperLinkID=3&MainLinkID=12&SubLinkID=56#
second  

http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage3.asp?HyperLinkID=3&MainLinkID=12&SubLinkID=56#second
http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage3.asp?HyperLinkID=3&MainLinkID=12&SubLinkID=56#second


H Ελλάδα μαζί με τους Συμμάχους επιδιώκει στην αποκλιμάκωση τόσο της βίας όσο και της 
πολιτικής έντασης στα Βαλκάνια. Συγχρόνως διατηρεί την πολιτική της «ανοιχτής πόρτας» για 
μελλοντική συμμετοχή νέων κρατών στο ΝΑΤΟ. Η πολιτική της Ελλάδας σχετικά με τα 
Βαλκάνια είναι διακριτή, καθώς θεωρείται πως «όλα τα Βαλκανικά κράτη θα πρέπει να γίνουν μέλη 
του ΝΑΤΟ»204. Για τους λόγους αυτούς σημειώνεται πως τόσο η προσπάθεια της Βουλγαρίας όσο 
και της Ρουμανίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ στηρίχθηκε από την Ελλάδα. Με την ίδια λογική και 
διατηρώντας πάντα το συναίσθημα καλής γειτονίας το οποίο και έχει καθοριστεί, η Ελλάδα 
στηρίζει τις προσπάθειες των υπολοίπων κρατών των Βαλκανίων: Κροατία, ΠΓΔΜ, και Αλβανία 
να ενταχθούν στην Συμμαχία. Ωστόσο, η Ελλάδα υποστηρίζει και διευκρινίζει συνεχώς πως 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη η καλή γειτονία η οποία δεν θα διαταράσσεται εφόσον οι γείτονες 
θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους. 

Οι υποχρεώσεις αλλά και η προβολή των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ 
είναι:  

•1 «Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες, τις ασκήσεις, τις διαδικασίες και τους 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας με επιδίωξη την προάσπιση και 
προαγωγή των εθνικών συμφερόντων.  

•2  Υποστηρίζει τη μετεξέλιξή του σε οργανισμό κοινής ασφάλειας, καθώς και τη 
διεύρυνσή του, υπό την προϋπόθεση μη ανατροπής, αλλά ενίσχυσης των ισορροπιών 
που εγγυώνται τη σταθερότητα και ειρήνη στις διάφορες επί μέρους περιοχές της 
Συμμαχίας και, ειδικότερα, στη Νοτιοανατολική της Πτέρυγα. 

•3 Προβάλλει, στα πλαίσια της συμμαχικής σχεδίασης, αλλά και γενικότερα, τη 
γεωπολιτική σημασία του ελληνικού χώρου»205. 

 Στο Βαλκανικό χώρο όπως αναφέρεται στα πλαίσια της Αμυντικής Διπλωματίας, η 
διατήρηση της καλής γειτονίας και η εποικοδομητική συνεργασία στοχεύει: 

• «Στη διμερή αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που θα εδράζεται στο 
σεβασμό των υφιστάμενων συνόρων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής 
μειονότητας. Επιδιώκεται παράλληλα, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 
αποκατάσταση πλήρους ελέγχου των Αλβανών οικονομικών προσφύγων στην Ελλάδα, 
ώστε με τη συνεργασία των ελληνικών και αλβανικών αρχών να αντιμετωπιστεί 
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αποτελεσματικά η εγκληματικότητα.  

• Στην υποστήριξη των ενεργειών της διεθνούς κοινότητας για την ολοκλήρωση της 
εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και στην εμμονή για 
την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κόσοβο.   

• Στη διατήρηση καλών διμερών σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί με την ΠΓΔΜ και 
καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας εξάλειψης των ζητημάτων εκείνων που 
υποκρύπτουν αλυτρωτικές βλέψεις κατά της χώρας μας. 

• Στην προώθηση στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών 
Βαλκανικών χωρών, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε κοινές ασκήσεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

• Στην ανάληψη ουσιαστικού ρόλου για την προώθηση των διαδικασιών της 
«Συνεταιρισμού για την Ειρήνη» (PfP/Partnership for Peace) στις χώρες της 
Βαλκανικής. 

• Στη διατήρηση στενών σχέσεων στον οικονομικό, πολιτικό και, υπό προϋποθέσεις, 
αμυντικό τομέα με Βαλκανικές χώρες. 

• Στην προσέγγιση των χωρών της Βαλκανικής με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα»206. 
 

 Η Ελλάδα στηρίζει επίσης την προσπάθεια που γίνεται σχετικά με την ένταξη της Σερβίας-
Μαυροβουνίου και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρώ-Ατλαντική οικογένεια αναλαμβάνοντας 
ουσιαστικό ρόλο για την προώθηση των διαδικασιών ώστε και τα δύο κράτη να γίνουν μέλη του 
«Σύμπραξη για την Ειρήνη» (PfP/Partnership for Peace). Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για την δημιουργία μιας περιοχής πολιτικά και κοινωνικά βιώσιμης, όπου οι νόμοι και τα ιδεώδη 
της Δημοκρατίας θα ευημερούν και όπου μέσα από τον διάλογο και την συνεργασία και σε 
επίπεδο πολιτικό-στρατιωτικό, θα λύνονται μελλοντικές διαφορές. 

Επιχειρησιακά, η Ελλάδα στο χώρο των Βαλκανίων εμπλέκεται ενεργά σε επιχειρήσεις του 
ΝΑΤΟ. Βασικοί στόχοι τόσο της Εθνικής μας πολιτικής άμυνας όσο θεμάτων εξωτερικής 
πολιτικής στο ΝΑΤΟ είναι: 

•1 «Διαφύλαξη της ειρήνης, η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και η 
προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της ασφάλειας του λαού μας 
από οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή. 

•2 Η εγγύηση της ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού και η μέριμνα για την ασφάλεια 
των ελληνικών μειονοτήτων στο εξωτερικό. 
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•3 Η εξασφάλιση, κατά προτεραιότητα, των μέσων εθνικής άμυνας, προκειμένου να 
υποστηριχθεί αποτελεσματικά η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας στη ξηρά, τη θάλασσα 
και τον αέρα. 

•4 Η εξασφάλιση της δυνατότητας εκτέλεσης των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 
στρατηγικών μεταφορών. 

•5 Η ύπαρξη σταθερότητας στην περιοχή, η εκτόνωση περιφερειακών συγκρούσεων και η 
διατήρηση στρατιωτικής ισορροπίας. 

•6 Η προώθηση σχέσεων φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας στη ζώνη γεωπολιτικού 
ενδιαφέροντός μας, στην Ευρώπη, την Αδριατική, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, 
την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. 

•7 Η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή μας στις Συμμαχίες, τα 
συλλογικά όργανα ασφάλειας και τις υπερεθνικές ενώσεις (ΝΑΤΟ, ΔΕΕ, ΟΑΣΕ, ΕΕ) 
για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, τιμώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις 
μας έναντι αυτών. 

•8 Η συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη 
της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων 
και προγραμμάτων αμυντικής έρευνας. 

•9 Η ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας των πολιτών με τη συνδρομή των Ενόπλων 
Δυνάμεων στην αντιμετώπιση συμφορών, μεγάλων καταστροφών και γενικά έκτακτων 
αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιοχών, καθώς και η ενίσχυση 
της ενότητας και των σχέσεων αλληλεγγύης λαού και στρατού μέσω της οποίας προωθεί 
και ο κοινωνικός ρόλος και η αποδοχή των Ενόπλων Δυνάμεων207». 

Η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε όλες τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια αναδεικνύοντας τον σημαντικό 
ρόλο που διατηρεί προσφέροντας ταυτοχρόνως τις υπηρεσίες της προς την διατήρηση της ειρήνης 
και της σταθερότητας. Η Συμμαχική προσφορά και παρουσία των δυνάμεων στην παρούσα φάση 
θεωρείται αναγκαία και επιτακτική στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Έτσι και η Ελλάδα 
προσφέρει το αναγκαίο δυναμικό, μέχρι την δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας σταθερότητας, 
και κατ’ επέκτασην συνεργασίας και διαλόγου συμμετέχοντας στην: 

•1 Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) 

•2 Ελληνική Δύναμη Βοσνίας(ΕΛΔΥΒ) 
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•3 Ελληνική Δύναμη Αλβανίας (ΕΛΔΑΛ)208

Τα γεγονότα βεβαίως που διαδραματίστηκαν το 2004 στο Κόσοβο, επέδρασαν καθοριστικά ώστε 
η Ελληνική στρατιωτική δύναμη να διατηρείται ακόμα και σήμερα209.Έτσι, στα πλαίσια ανάπτυξης 
Ειρηνευτικής Πολυεθνικής Δύναμης στο Κοσσυφοπέδιο το 1999 αποστολή ήταν και είναι «η 
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου και η ασφαλής 
επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων». 

Η ΕΛΔΥΚΟ «αποτελείται από την 34η Μηχανοκίνητη (Μ/Κ) Ταξιαρχία (ΤΑΞ), συνολικής 
δύναμης 1162 ατόμων, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 με προσωπικό 10 ατόμων. Επίσης 
υπηρετούν 30 αξιωματικοί και οπλίτες για την επάνδρωση των συμμαχικών Επιτελείων των 
Στρατηγείων και των Διοικήσεων καθώς και το προσωπικό εντός της Ελλάδας από 157 
αξιωματικοί και οπλίτες για την παροχή υποστήριξης. Η Δύναμη συμπληρώνεται από ένα Λόχο 
Πεζικού με στοιχεία Μηχανικού που αποτελείται από 60 αξιωματικούς και οπλίτες και από ένα 
Τμήμα Υποστήριξης και ένα Τμήμα Εγκαταστάσεων συνολικής δύναμης 10 ατόμων, με έδρα την 
Communication Zone West στη Θεσσαλονίκη»210. 

H έκθεση του Καρλ Eide (τότε ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε Κόφι 
Ανάν) το 2004, για το Κοσσυφοπέδιο αντικατοπτρίζει την κατάσταση επί εδάφους211. Η 
διαδικασία  διαπραγματεύσεων τελικού καθεστώτος που διατελείται με τελευταία την συνάντηση 
των Αλβανοφώνων και Σέρβων τον Μάρτιο του 2006 στην Βιέννη, που αποτελεί τον δεύτερο γύρο 
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http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage3.asp?HyperLinkID=3&MainLinkID=50&SubLinkID=144 «Η 
ΕΛΔΥΚΟ έχει εκτελέσει εκατοντάδες αποστολές Αναγνωρίσεως, Συνοδείας, Ασφαλείας και Ελέγχου 
Κυκλοφορίας. Έχει επανδρώσει 7 σημεία ελέγχου δρομολογίων (Check Points) και έχει αναλάβει την οργάνωση 
και τη διεύθυνση των αποστολών ελέγχου κυκλοφορίας στον οδικό άξονα που συνδέει την ΠΓΔΜ με την Πρίστινα 
και στο συνοριακό σταθμό Κοσσυφοπεδίου-ΠΓΔΜ. Ακόμη Έλληνες στρατιωτικοί φρουρούν νυχθημερόν, δυο 
σημεία συγκέντρωσης όπλων που παραδίδονται από τον UCK και συγχρόνως, προετοιμάζουν τη μεταφορά και την 
καταστροφή του συγκεκριμένου οπλισμού. Κορυφαία στιγμή του ελληνικού τμήματος, είναι η ανακάλυψη αποθήκης 
με μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών. Η αποστολή αναγνωρίζεται από την KFOR ως η δεύτερη σε 
σπουδαιότητα και σε επιτυχία αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο Κοσσυφοπέδιο. Επιπλέον η 
ΕΛΔΥΚΟ έχει καταστρέψει πάνω από 4000 όπλα διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων τα οποία έχει 
προηγουμένως κατασχέσει η KFOR από κρυψώνες παραστρατιωτικών οργανώσεων ή εγκληματικών στοιχείων. Η 
ΕΛΔΥΚΟ παρέχει 24ωρη προστασία σε Χριστιανικές Εκκλησίες στη Ζώνη Ευθύνης της. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της άμεσης ενέργειας Ελληνικής περιπόλου για τη διάσωση της Εκκλησίας του Αγίου Ούρου στο κέντρο 
του υρόσεβατς που κινδύνεψε από εμπρησμό. Τέλος σημαντική είναι η προσφορά της ΕΛΔΥΚΟ στη μεταφορά, τη 
συνοδεία και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, στην παροχή ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης στην τοπική 
κοινωνία και στην προστασία δεκάδων φαλαγγών ανθρωπιστικής βοήθειας 

211 Υπ Εξωτερικών της Ελλάδος, πολιτική σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στο Κόσοβο. 
http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Priorities/SecurityDefence/NATO και Report on Kosovo 
situation by Karl Eide http://www.kosovo.net/news/archive/2004/August_17/1.html
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των διαπραγματεύσεων μετά την πρώτη συνέλευση το Φεβρουάριο του 2006. Η διαδικασία 
«θεωρείται επίπονη», ενώ αναμένεται να υπάρξει μια «μακρά μεταβατική περίοδος» στην οποία το 
Κόσοβο «θα πρέπει να τελεί υπό την εποπτεία της διεθνούς κοινότητος». Θεωρείται βέβαιο πως η 
λύση του τελικού καθεστώτος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ευρωπαϊκά 
κριτήρια, καθώς και τα δικαιώματα και των δύο πλευρών212. Μια τέτοια μακρά μεταβατική 
περίοδος θα δείξει εάν η μελλοντική μετάλλαξη της KFOR σε Task Force αποβεί ουσιαστική σε 
προβλεπτό μέλλον και θα απαιτηθεί η διατήρηση της νατοϊκής αυτής παρουσίας ακόμη και  
επέκεινα της συμφωνίας τελικού καθεστώτος. 

Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στην στρατιωτική πολυεθνική δύναμη του ΝΑΤΟ στην Βοσνία-
Ερζεγοβίνη με την Ελληνική Δύναμη Βοσνίας (ΕΛΔΥΒ) «με αποστολή την εκτέλεση μεταφορών 
εφοδίων και υλικών πάσης φύσεως από και προς τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βοσνίας, με 
σκοπό την ανοικοδόμηση-ανασυγκρότηση της χώρας»213.  

Αρχικά αποτελούνταν από 6 διμοιρίες συνολικής δύναμης 280 ανδρών, ενώ σήμερα διαθέτει ένα 
Λόχο Διοικήσεως, ένα Λόχο Μεταφορών και μία Διμοιρία Υγειονομικού με σύνολο 155 ανδρών 
και 119 οχημάτων, παρέχεται ένα C-130. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης ενεργά στην επιχείρηση 
ALTHAIA της ΕΕ στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη με παροχή 12 οχημάτων, ενός C-130, Λόχου 
Στρατονομίας, στελέχωση Επιτελείου και συλλογή πληροφοριών αλλά και με συμμετοχή στην 
αστυνομική αποστολή της ΕΕ (EUPM)214. 

Στο Νατοϊκό Στρατηγείο των Τυράννων (NHQT) υπηρετούν βάσει στοιχείων του Υπουργείου 
Εξωτερικών «56 Έλληνες Αξιωματικοί, ορισμένοι δε, σε πολύ σημαντικές θέσεις (όπως επικεφαλής 
της Συμβουλευτικής Ομάδας του Στρατηγείου, επικεφαλής Τμήματος Πληροφοριών και 
Τμήματος Συνοριακής Ασφάλειας) ενώ για ένα χρόνο, Έλληνας Ταξίαρχος κατέχει τη θέση του 
Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπροσώπου του Στρατηγείου»215.  

Η Ελληνική Δύναμη Αλβανίας (ΕΛΔΑΛ) συγκροτήθηκε το 1997. Σκοπός της, βάσει των 
δεδομένων του Υπουργείου άμυνας είναι η «διασφάλιση της άφιξης της ανθρωπιστικής βοήθειας 
και η έγκαιρη μεταφορά της στους σταθμούς διανομής και η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος 
διενέργειας των εθνικών εκλογών, στα πλαίσια αντιμετώπισης της πολιτικής κρίσης. Μετά την 
διενέργεια των εκλογών και στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και των Αλβανικών 
Ενόπλων Δυνάμεων η ΕΛΔΑΛ ανέλαβε ως αποστολή την παροχή βοήθειας για την 
αναδιοργάνωση των Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων παρέχοντας υλικό και εκπαίδευση και τη 
φύλαξη του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Τυράννων»216. 

                                                 
212 Νέα του Κοσόβου ΚΙΜ Info-service  article on 29-3-06 Vienna talks: “Albanians don’t hurry to recognize the 

rights of Serbs in Kosovo”.http://www.kosovo.net/news/archive/2006/March_29/2.html  
213 Ο.Π.207.  
214 Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος,  Πολιτική στο ΝΑΤΟ: 

 http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Priorities/SecurityDefence/NATO/
215 Ο.Π. 
216Ο.Π. 207.. «Σήμερα η Ελληνική δύναμη είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της δυνατότητας ακώλυτης οδικής 
επικοινωνίας και το συντονισμό χρήσης των αεροδρομίων Τιράνων-RINAS και του λιμανιού του Δυρραχίου, καθώς 

http://www.kosovo.net/news/archive/2006/March_29/2.html
http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Priorities/SecurityDefence/NATO/


Στην ΠΓΔΜ βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει ελληνική παρουσία 10 
ατόμων και ενός C-130 στη νέα Αστυνομική Αποστολή της ΕΕ “PROXIMA” και 10 Έλληνες 
Αξιωματικοί στο νατοϊκό Επιτελείο Σκοπίων σε συμβουλευτική αποστολή217.  

Στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας, η 
Ελλάδα:  

• «Επιδιώκει την ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία, τις χώρες του Εύξεινου 
Πόντου και της Υπερ-καυκάσιας, σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας, εκπαίδευσης και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

• Αναπτύσσει διμερείς αμυντικές συνεργασίες και παρακολουθεί το επίπεδο των πολιτικών 
σχέσεων με τις χώρες αυτές. 

• Θεωρεί ότι οι σχέσεις συνεργασίας της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, 
επιβεβαιώνουν τις ευρύτατες αλλαγές που έχουν επέλθει στα θέματα ασφάλειας και 
δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της Ευρώ-Ατλαντικής 
συνεργασίας και την προώθηση της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας ασφάλειας και 
σταθερότητας»218. 

 

Στην Μέση Ανατολή, η Ελληνική Δύναμη Αφγανιστάν (ΕΛΔΑΦ) συμμετέχει στην πολυεθνική 
ειρηνευτική δύναμη που συγκροτήθηκε στο Αφγανιστάν. Σκοπός είναι η παροχή βοήθειας για τη 
διατήρηση της ασφάλειας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ και τα περίχωρά της, με 
σκοπό «να επιτρέψει στην προσωρινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν να μεταβιβάσει την εξουσία σε 
μια ευρείας αποδοχής πολυφυλετική και πλήρως αντιπροσωπευτική κυβέρνηση». Η Ελληνική 
Δύναμη αποτελείται από:  

«Ένα Λόχο Μηχανικού Ειρηνευτικών Αποστολών (ΕΛΜΧΕΑ) στην ISAF (International 
Security Assistance Force Afghanistan219), με 122 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, 57 
οχήματα, 23 μηχανήματα και προσωπικό, για την παροχή βοηθείας στην προσωρινή κυβέρνηση 
του Αφγανιστάν στην προσπάθεια ανασυγκρότηση της χώρας. Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό 
αεροσκάφος C-130 και 25 άτομα, πλήρωμα και προσωπικό υποστήριξης εδάφους για την 
εκτέλεση αερομεταφορών ανθρωπιστικής βοήθειας. - Έξι άτομα για τη Διοικητική Μέριμνα και 
                                                                                                                                                  
επίσης να αναπτύξει και να διατηρήσει σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις αλβανικές αρχές. Η 
δύναμη αποτελείται από 1 λόχο που έχει στη διάθεσή του 33 οχήματα και 91 άτομα προσωπικό. Σε αυτά 
προστίθενται 4 αξιωματικοί Σύνδεσμοι-Σύμβουλοι, οι οποίοι συνδράμουν τις αλβανικές Ένοπλες Δυνάμεις στην 
προσπάθεια αναδιοργάνωσης και προσέγγισης των κριτηρίων που ορίζει η Ατλαντική Συμμαχία». 
217 Ο.Π. 207. 
218 Υπ. Άμυνας στρατιωτική πολιτική σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο: 

http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage3.asp?HyperLinkID=3&MainLinkID=50&SubLinkID=144  
219 ISAF main Webpage http://www.afnorth.nato.int/ISAF/

http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage3.asp?HyperLinkID=3&MainLinkID=50&SubLinkID=144
http://www.afnorth.nato.int/ISAF/


την υποστήριξη της ΕΛΔΑΦ Δύο αξιωματικούς στο στρατιωτικό επιτελείο της πολυεθνικής 
δύναμης, ένας ως επιτελής και ένας ως ο σύνδεσμος μεταξύ της πολυεθνικής δύναμης και της 
ΕΛΔΑΦ. Δύο αξιωματικούς συνδέσμους της ΕΛΔΑΦ στα δύο στρατηγεία που συστάθηκαν στο 
πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του έργου της 
πολυεθνικής και ένας αξιωματικό στο Περιφερειακό Πολυεθνικό Συντονιστικό Αεροπορικό 
Κέντρο στο Κατάρ»220, καθώς επίσης και μια νοσοκομειακή μονάδα που σύμφωνα με Αρχίατρο 
των ενόπλων δυνάμεων, αποτελείτο από 15 άτομα με άρτιο εξοπλισμό και με σκοπό την παροχή 
των υπηρεσιών νοσηλείας των στρατιωτών του ΝΑΤΟ, αλλά και ανεπισήμως πολλές φορές και 
απλών ανήμπορων Αφγανών πολιτών. 

Στην Επιχείρηση Enduring Freedom (διαρκής ειρήνη) το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό «συνεισφέρει 
δυνάμεις, στα πλαίσια της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, και στην πολυεθνική 
ναυτική δύναμη, υπό την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση USCENTCOM (U.S. Central 
Command), που έχει την ευθύνη επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής της Ερυθράς Θάλασσα, της 
Αραβικής Θάλασσας, του Περσικού Κόλπου και του Ινδικού Ωκεανού. Οι αποστολές που 
εκτελούνται περιλαμβάνουν ναυτικές επιχειρήσεις ανάσχεσης, επιχειρήσεις προστασίας μονάδων 
ανεφοδιασμού και αεροπλανοφόρων, επιχειρήσεις ελέγχου και προστασίας θαλασσίων οδών 
επικοινωνίας και επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει μία 
φρεγάτα (Φ/Γ) τύπου MEKO ή τύπου «S», με οργανικό ελικόπτερο (Ε/Π) S-70B6 ή AB-212, 
ενώ επί του πολεμικού σκάφους επιβαίνει αριθμός βατραχανθρώπων που ανήκουν στην Ομάδα 
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ). Στο επιτελείο της CENTCOM στην Τάμπα της πολιτείας 
Φλόριντα στις ΗΠΑ υπηρετούν, ως σύνδεσμοι, τέσσερις (4) αξιωματικοί ενώ στο ναυτικό 
επιτελείο που εδρεύει στο Μπαχρέιν (NAVCENT), υπάρχει ακόμη ένας (1) Έλληνας 
αξιωματικός ως σύνδεσμος»221. 

Στην επιχείρηση «Active Endeavour» η Ελλάδα συμμετέχει «με την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων Ναυτικής Παρουσίας, Παρακολούθησης και Επιτήρησης στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής εκστρατείας, από τις μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Στις 
επιχειρήσεις, εμπλέκεται η «Προστασία Μονάδων Υψηλής Αξίας, ο έλεγχος των Θαλασσίων 
Οδών Επικοινωνιών, επιχειρήσεις Νηοψίας, και αντιτρομοκρατικές θαλάσσιες επιχειρήσεις  στην 
περιοχή της Μεσογείου»222.  

Οι περιπολίες που γίνονται στην Μεσόγειο223, «με το Πολεμικό Ναυτικό, διαθέτει μία φρεγάτα 
(Φ/Γ) ή ένα αντιτορπιλικό, ενώ συμμετέχει ελληνική τορπιλοπυραυλάκατος (ΤΠΚ) με αποστολή 
την επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου και την ανάληψη επιχειρήσεων 
παρακολούθησης μονάδων ενδιαφέροντος»224. 

                                                 
220 Ο.Π. 207. 
221 Ο.Π. 207. 
222 Ο.Π. 207. 
223 Σημειωτέο πως η επιχείρηση είχε επιτυχή κατάληξη κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων τον Αύγουστο του 

2004, όπως σημείωσε ο Στρατηγός LGen. Maisonneuve στο ACT Νόρφολκ της Βιρτζίνια Η.Π.Α. Η επιτυχία 
αυτή ήταν το έναυσμα να συνεχιστεί η επιχείρηση αυτή. 

224 Ο.Π. 207. 



Τέλος μέσω του Μεσογειακού Διαλόγου του ΝΑΤΟ διατελείται με επτά χώρες της διάλογος με 
σκοπό την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας κατά της 
τρομοκρατίας, στην περιοχή της Μεσογείου. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην 
Κωνσταντινούπολης, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αναβάθμιση της συγκεκριμένης συνεργασίας 
μέσω της υιοθέτησης ενός σχήματος συνεργασίας, το οποίο θα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση 
του πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση πρακτικής συνεργασίας σε επιμέρους τομείς225. 
 
Όπως αναφέρεται από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών «η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στην 
πρωτοβουλία και μέσω των προγραμμάτων διμερούς βοήθειας προς τις χώρες αυτές. Στηρίζει, 
την ενίσχυση του Μεσογειακού Διαλόγου και την προώθηση ενός σχήματος συνεργασίας που θα 
απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχουσών χωρών, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες και 
τα συμφέροντα των κρατών αυτών»226. 
 

Συνοψίζοντας, πιστεύεται ότι μέσω των διεθνών και αποδεκτών πλαισίων που εκπροσωπούν οι 
διεθνείς Οργανισμοί θα επιτευχθούν τα μέγιστα ώστε να επιλυθούν όλα τα θέματα που αφορούν 
την αναποτελεσματική προώθηση της Δημοκρατίας, των αρχών και νόμων της, την προώθηση του 
διαλόγου και συνεργασίας, και την προώθηση εμπορικών σχέσεων μεταξύ κρατών. 

Συνεπώς, η Ελλάδα διατηρώντας τις παραδοσιακές τις θέσεις, ευελπιστεί μέσω του άξονα 
συνεργασία-διάλογος-συμμετοχή, να προωθήσει της εθνικές της θέσεις και πολιτικές στην 
αποτροπή νέων δεδομένων που δεν θα διασφαλίζουν την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, 
πολιτισμική και στρατιωτική της ασφάλεια. Η χώρα βαδίζει σταθερά αφού θεωρείται ότι 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη όσο και τον Ευρώ-
Ατλαντικό χώρο. Φιλοδοξεί επίσης να συμμετέχει σημαντικά και στην Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις 
της Ελλάδας θεωρούνται ισοζύγιες σε θέματα που αφορούν διεθνείς συγκυρίες. Η εξωτερική 
πολιτική πρέπει να προσδίδει σταθερότητα και εμπιστοσύνη για την επίλυση των εθνικών θεμάτων 
που προκύπτουν. 
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226 O.Π. 210. 



Κεφάλαιο 6: Το ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα. Εσωτερικές Υποδομές μετά την μετάλλαξη. 

Η Συμμαχία βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία, όπου οι άξονες εξωτερικής της πολιτικής έχουν 
πλέον οριστεί. Κατά τα λεγόμενα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σε επίσκεψή του στην 
Βιέννη, οι πολιτικές της ολοκληρωμένης και ανανεωμένης Συμμαχίας είναι συγκεκριμένες. Η 
σημαντικότερη πολιτική και πολύτιμο στοιχείο στο κεφάλαιο αυτό, όπως ανέφερε ο Γενικός 
Γραμματέας, είναι η στρατηγική της ασφάλειας, που επιτάσσει αναγκαία την ομαδική προσπάθεια 
σωστής, αλλά και διαλλακτικής διοίκησης. Οι υποδομές, οι στρατηγικές αμυντικής πολιτικής 
ασφάλειας, το σύστημα οικονομικής διάρθρωσης της Συμμαχίας και η ταυτοποίηση των εθνικών 
πολιτικών-στρατιωτικών πολιτικών σε υπερεθνικό επίπεδο, αποτελούν το λεπτομερειακό σύστημα 
εσωτερικών υποδομών, μιας διαλλακτικής διοίκησης που επιτηρεί σφαιρικά τις διεθνείς εξελίξεις. 

Το μοντέλο διοίκησης των εσωτερικών υποδομών του ΝΑΤΟ, προσδίδει στην Συμμαχία σε 
πρακτικό επίπεδο, τον «οδικό διοικητικό χάρτη» μιας νέας και πλέον ανανεωμένης Συμμαχίας 
έτοιμης να ανταποκριθεί στις διεθνείς εξελίξεις. Το νέο αυτό μοντέλο είναι ο διοικητικός 
παράγοντας που θα πρέπει να οριστεί νομικά σε ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, θα 
αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των πολιτικών αποφάσεων. 

Στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ορίζονται ως «διεθνείς εξελίξεις»: οι πολιτικό-
στρατιωτικές αστάθειες κρατών, οι φυσικές καταστροφές, τα όπλα μαζικής καταστροφής και η 
πενία σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό, ολόκληρων λαών. Έχουν επίσης 
συγκεκριμενοποιηθεί οι στρατιωτικές περιπτώσεις όπου 1) το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε επιχειρήσεις 
στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Πακιστάν και πιο πρόσφατα στο Σουδάν, 2) όπου η Συμμαχία, 
επιτηρεί και προβαίνει σε λύσεις αναφορικά με κράτη τα οποία προσδίδουν πολιτική αστάθεια, 
καθώς και κράτη αλλά και άτομα τα οποία επιδιώκουν την αποτροπή του υπάρχοντος 
συστήματος, με μέσα τα οποία θεωρούνται ως τρομοκρατικά.  

Το νέο μοντέλο διοίκησης του 21ου αιώνα για το ΝΑΤΟ, αποτελεί μονόδρομο για την 
μακροχρόνια ύπαρξη του. Για τον λόγο αυτό ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επικαλείται 
πολλαπλά μεγέθη και πολλαπλά επίπεδα διαρθρωτικής πολιτικής και διοίκησης του. Πέραν 
τούτου όμως, θεωρούμε πως αυτή η διαρθρωτική πολιτική πρέπει να είναι μόνιμή, να 
συμβιβάζεται αυτόματα με τις ανάγκες των εποχών και να είναι (θετικά) ανατρεπτική στην ολοένα 
και αυξανόμενη ανασφάλεια τόσο σε επίπεδο στρατιωτικό όσο και πολιτικό. Η πολιτική μιας 
μόνιμης αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι ανατρεπτική, δηλαδή να προπορεύεται των όσων 
πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών διεθνών εξελίξεων υπάρχουν ή δημιουργούνται. Το 
ΝΑΤΟ πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία με όλα τα κράτη, σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα τους στην Συμμαχία και ταυτοχρόνως πρέπει να αναδείξει τόσο την ανάγκη κοινής 
συνεργασίας όλων των τομέων μεταξύ τους, όσο και των θετικών αποτελεσμάτων που παράσχουν 
συλλογικές συνεργασίες των κρατών-μελών σε επίπεδο διοικητικό. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι 
πολιτικό-στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών, θέμα το οποίο θεωρείται μείζον 
για το μέλλον μιας Συμμαχίας δημοκρατικά στρατιωτικής αλλά και πολιτικής. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τις συνεχιζόμενες εσωτερικές διοικητικές και στρατηγικές 
διαρθρώσεις του ΝΑΤΟ. Σκοπός είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
διοικητικά το ΝΑΤΟ και πώς εξελίσσεται σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της 



στρατιωτικής πολιτικής και ασφάλειας του 21ου αιώνα. Να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της 
συλλογικής ασφάλειας και άμυνας όπως είναι σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στις 
πολιτικές αποφάσεις των (σήμερα) 26 κρατών μελών του ΝΑΤΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Υποδομές Άμυνας. 

Ιστορική αναδρομή. 

Με το ιστορικό τέλος του Οργανισμού των κρατών-μελών της Συνθήκης της Βαρσοβίας227, το 
ΝΑΤΟ σηματοδότησε την νέα του αρχή, με την Απόφαση της Συνόδου του Λονδίνου το 1990. 
Σκοπός πλέον ήταν η ριζοσπαστική αλλαγή του ΝΑΤΟ τόσο στον διοικητικό όσο και τον 
πολιτικό τομέα. Τα πρώην Σοβιετικά και κράτη του Βαρσοβικού Συμφώνου, δεν θεωρούντο 
πλέον εχθρικά. Το ΝΑΤΟ έπρεπε να μετατρέψει εσπευσμένα τις πολιτικές του. Το 1990 
αποτέλεσε χρονικό ορόσημο για την μόνιμη και συνεχή μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ ανάλογα με 
τις πολιτικό-στρατιωτικές συνθήκες όσο και τις ανάγκες των εποχών. Το 1990 αποτέλεσε επίσης 
την αλλαγή στην στρατηγική σκέψη. Μια νέα προσέγγιση στα θέματα ασφάλειας υιοθετήθηκε, 
βασισμένη στην συνεργασία και στον διάλογο, τόσο με τα κράτη μέλη του, όσο και με κράτη 
συνεργαζόμενα με το ΝΑΤΟ, όπως στον τομέα της Σύμπραξης για την Ειρήνη (PfP), και το 
Ευρώ-Ατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας, καθώς και με τα μέλη του Μεσογειακού διαλόγου. 

Τα στρατηγικά πλάνα που έως τότε θεωρούνταν απόρρητα γραπτά και τα οποία αναφέρονταν 
στην ανάγκη πλήρους ετοιμότητας κατά μιας Σοβιετικής επίθεσης, άλλαξαν. Τα νέα στρατηγικά 
πλάνα στο εξής θα ήταν περισσότερο πολιτικά από στρατιωτικά, θα αναφέρονταν σε γενικότερα 
στοιχεία της πολιτικής ασφάλειας καθώς θα προωθούνταν μέσα από την ανάγκη πολιτικού 
διαλόγου και θα χαρακτηρίζονταν από τις ανάγκες των εποχών. Παραδειγματικά, στο έγγραφο 
που περιελάμβανε το Στρατηγικό Πλάνο του 1991, που αποτέλεσε το πρώτο δημόσιο έγγραφο 
στρατηγικού πλάνου, θεωρείτο πως οι νέες Νατοϊκές προκλήσεις θα δημιουργούνταν πλέον από 
την αστάθεια κρατών καθώς και εθνικών ανταγωνιστικών ομάδων. Σκοπός επιπλέον του νέου 
στρατηγικού πλάνου ήταν η διατήρηση μιας ενεργής αλλά μικρότερης δύναμης, με ταυτόχρονη 
δημιουργία στοιχείων και ομάδων ταχείας κρίσης. 

Το 1991 ήταν όμως και ο χρόνος όπου το ΝΑΤΟ αμφισβητήθηκε. Γεγονότα όπως η πτώση του 
Σοβιετικού καθεστώτος, η κατάργηση της Συμφώνου της Βαρσοβίας, ο πόλεμος του Κόλπου, και 
οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις εθνικών ομάδων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, έθεσαν πολιτικά 
διλήμματα στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Τα διλήμματα αυτά έθεσαν τους όρους αν πρέπει 1) το 
ΝΑΤΟ να διατηρηθεί ως Οργανισμός και 2) αν το ΝΑΤΟ πρέπει να υιοθετήσει νέες πολιτικές 
εκτός των συνόρων της. 

Ως πρώτη απάντηση, θεωρήθηκε η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών του 1994. Το σχέδιο του 
ΝΑΤΟ υιοθετήθηκε ως το Ευρωπαϊκό Σενάριο Ασφάλειας. Κύριες αποφάσεις της Συνόδου αυτής 
ήταν: 

1 Η δημιουργία νέων στρατηγείων. 

2 Η δημιουργία νέας επιχειρησιακής ιδεολογίας, με σκοπό την δημιουργία συλλογικών 
στρατιωτικών ομάδων ταχείας αντιμετώπισης κρίσεων. 

3 Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Αμυντικής ταυτότητας. 

                                                 
227 Συνθήκη της Βαρσποβίας: http://www.fordham.edu/halsall/mod/1955warsawpact.html  
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4 Η έναρξη του προγράμματος «Σύμπραξης για την Ειρήνη»228. 

Τα αποτελέσματα ήταν άκρως επιτυχημένα. Αναφορικά με την δημιουργία νέων στρατηγείων, η 
στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε την συγκρότηση λιγότερων αλλά πιο πολυδύναμων κέντρων 
(βάσεων και στρατηγείων) από 65 που ήσαν μέχρι τότε στα 20, διατηρώντας πάντοτε όμως δύο 
κεντρικά στρατηγεία, ένα στην Ευρώπη και ένα στις Η.Π.Α. 

Η δημιουργία συλλογικής ταχείας ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων έθεσε ως σκοπό την ανάγκη για 
το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίζει τις κρίσεις γρήγορα και ευέλικτα. Συγχρόνως, σκοπός της ταχείας 
δύναμης ήταν η υποστήριξη της σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 
υποστηριχτεί μια Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφάλειας και Άμυνας. Η απόφαση αυτή θεωρείται 
μάλιστα πως προσέφερε την βάση για την δημιουργία των αποφάσεων του Βερολίνου (Berlin plus 
agreements) από τον Δεκέμβριο του 2002, μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε, συνεισφέροντας έτσι 
επιχειρησιακά στην λειτουργικότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ε.Ε. για στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Ευρωπαϊκής περιφέρειας. 

Η έναρξη τέλος, του προγράμματος Σύμπραξης για την Ειρήνη (PfP) αποτέλεσε μια σημαντική 
νέα πολιτική εξέλιξη καθώς πολλά από τα νέα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ υπήρξαν μέλη του 
προγράμματος αυτού. Ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό προέβαλλε και προβάλλει τον σταδιακό 
εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού σκέλους και διπλωματικής διαπραγμάτευσης κάθε 
συνεργαζόμενου κράτους, δηλαδή δημιουργεί τους όρους εκείνους, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή 
ενσωμάτωση τους στη Συμμαχία.  

Στην σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης το 1997, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
αποφάσισαν στην επανεξέταση του στρατηγικού πλάνου του 1991. Το ανανεωμένο στρατηγικό 
πλάνο του 1999 στην σύνοδο κορυφής της Ουάσιγκτον, αποτελεί ακόμα τον κινητήριο μοχλό, 
τόσο σε επίπεδο πολιτικό όσο και στρατιωτικό, για τις αποφάσεις που αφορούν το ΝΑΤΟ, σε 
επίπεδο πολιτικής ασφάλειας. Ο κεντρικός άξονας πολιτικής παραμένει η πολιτική της ασφάλειας 
και εκφράζεται με 5 όρους: 

1 Την διατήρηση της Ευρώ-Ατλαντικής σύνδεσης. 

2 Τις επιτυχείς στρατιωτικές δυνατότητες. 

3 Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας στην Συμμαχία. 

4 Την αποτροπή συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων. 

5 Την συνεργασία και τον διάλογο. 

Τον Απρίλιο του 1999 οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ υιοθέτησαν επίσης την 
πρωτοβουλία για αμυντική δυνατότητα (Defence Capabilities Initiative ή DCI). Αποτέλεσε την 
βασικότερη και σημαντικότερη πράξη του ΝΑΤΟ για την εκπλήρωση και ανάπτυξη των 
αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και την προσπάθεια να ανταπεξέλθει η Συμμαχία στις 
ανάγκες του 21ου αιώνα. Όμως αποτέλεσε επίσης το σημαντικότερο λάθος για την Συμμαχία, 
καθώς τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.  

                                                 
228 Σύμπραξη για την Ειρήνη 1991: http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c910607d.htm  
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Έτσι στην σύνοδο κορυφής της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002, η προσπάθεια της 
πράξης για μια ανεπτυγμένη αμυντική δυνατότητα  ενισχύθηκε και με την Δέσμευση των 
Δυνατοτήτων (DCI, Prague Capabilities). H πρωτοβουλία αυτή, επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένους τομείς, με «σαφή καταμερισμό υποχρεώσεων μεταξύ των συμμάχων και 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης». Οι κύριοι τομείς της είναι: 

• «Προστασία από χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις. 
• Εξασφάλιση υπεροχής στο επίπεδο διοίκησης, επικοινωνιών και πληροφοριών. 
• Βελτίωση της διαλειτουργικότητας("interoperability") μεταξύ ανεπτυγμένων 

δυνάμεων ("deployed forces"). 

• Ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων»229. 

Τα γεγονότα στις Η.Π.Α το 2001, είχαν ως αποτέλεσμα η σύνοδος κορυφής της Πράγας να 
αποτελέσει την αρχή για την μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ. Οι αποφάσεις ήταν σχετικές με το 
διοικητικό και στρατηγικό σκέλος. Σε διοικητικό επίπεδο, θα υπήρχε μόνο ένα στρατηγείο 
διοίκησης το Allied Command Operations (ACO) στην Mons στο Βέλγιο. Το άλλο στρατηγείο 
θα ήταν το Στρατηγείο διοίκησης μεταμόρφωσης Allied Command Transformation (ACT) στο 
Norfolk της Virginia USA. Στρατηγικά, η σύνοδος αποφάσισε την δημιουργία της ΝΑΤΟ 
Response Force (ΝRF) (Δύναμης Αντίδρασης).  

Κύριοι σκοποί ήταν και είναι η μεταμόρφωση τόσο των διοικητικών όσο και των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων της Συμμαχίας. Στην διάρκεια της μετάλλαξης, οι κύριες βάσεις πέραν των δύο 
στρατηγείων του ΝΑΤΟ ACT και ACO, θα μειώνονταν από 20 σε συνολικά 10. 

Τέλος η σύνοδος κορυφής της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2004, υπογράμμισε την 
αναγκαία σημαντικότητα της NRF, που τέθηκε σε αρχική ετοιμότητα στο τέλος του 2004, και σε 
πλήρη ισχύ τον Οκτώβριο του 2006 κατά την σύνοδο κορυφής της Ρίγας το Νοέμβριο του 2006. 
Η NRF αποτελείται από 20.000, μέχρι 25.000 στρατιώτες ταχείας αντίδρασης (ανάλογα και με 
την συνολική συμβολή όλων των κρατών-μελών μπορεί να φτάσει τους 30.000) που θεωρητικά, 
βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, όντας πολυεθνική δύναμη, άρτια εξοπλισμένη και τεχνολογικά 
πλήρως επανδρωμένη. Κατά το 2007 το ACO καλείται να αποδεχτεί την δύναμη αυτή και 
μετέπειτα το ACT θα επανεξετάσει και θα ανανεώσει το πλάνο για την NRF για το μέλλον της, 
ανάλογα και με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, σε επίπεδο επιχειρησιακό. 

 

 

 

 
                                                 
229 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας:  
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Οι Υποδομές Άμυνας Μετά την Σύνοδο της Πράγας και της Κωνσταντινούπολης. 

Κατά τα λεγόμενα του Στρατηγού James L. Jones (SACEUR –πρώην Supreme Allied 
Commander Europe –πρώην Επικεφαλής της Συμμαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων-), από το 
1994 και μετέπειτα, το «ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια συνεχόμενη περίοδο ιστορικής αλλαγής».  

Οι διοικητικές αλλαγές, αποτέλεσμα τόσο της συνόδου της Πράγας όσο και της 
Κωνσταντινούπολης, συνετέλεσαν σήμερα σε μια αποτελεσματικότερη και διαλειτουργική 
διοίκηση που όπως και προαναφέραμε αποτελείται από 10 στρατηγεία (Head Quarters HQs) και 
το ACO και ACT. Ο παρακάτω χάρτης δείχνει την συνολική εικόνα της νέας διοικητικής και 
επιχειρησιακής οργάνωσης του ΝΑΤΟ: 
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Figure 1 «Η νέα διοίκηση του ΝΑΤΟ για τις ανάγκες του 21ου αιώνα. 

Στοιχεία , ACO unclassified». 

 
Τα χρονικά επίπεδα των διαρθρωτικών αλλαγών, μετέπειτα από την συνθήκη της Πράγας, τόσο σε 
διοικητικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο είναι πολλαπλά. Οι αλλαγές έπρεπε μέχρι την σύνοδο 
κορυφής της Ρίγας, που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2006.  

 



Δύο είναι οι κυριότεροι άξονες μεταμόρφωσης του ΝΑΤΟ: διοικητικά δύο νέα στρατηγεία 
δημιούργησαν το ACO και το ACT. Τα δυο στρατηγεία είναι οι βασικοί άξονες διοικητικής 
αλλαγής.  

Strategic:

Operational:

T actical:

HQ ACO
Mons, BE

JFC HQ  North
Brunssum , NL

Το ACO στο SHAPE, αναλαμβάνει την στρατιωτική επιχειρησιακή διοίκηση όπου στεγάζει και την 
στρατιωτική ηγεσία. Τα τρία σημαντικότερα επιχειρησιακά κέντρα του ΝΑΤΟ είναι: το πρώτο 
βρίσκεται στην Ολλανδία (Brunnsum), στην Ιταλία (Νapoli) και στην Πορτογαλία (Lisbon).  

 
Tο ACT αναλαμβάνει τον ρόλο της διοικητικής μεταμόρφωσης. Αποτελεί τον συντονιστικό 
μηχανισμό για την μετάλλαξη του ΝΑΤΟ. Συνεργάζεται με το αντίστοιχο Αμερικανικό το US 
transformational Headquarters (USJFCOM). Τα κεντρικά του ΑCT βρίσκονται στο Νόρφολκ της 
Βιρτζίνια. Το ΑCT έχει και ένα υφιστάμενο κέντρο διοίκησης στο Stavanger (Νορβηγία), αλλά και 
άλλα, όπως αναφέρεται στην στρατιωτική ορολογία, στοιχεία (elements), όπως το Staff element 
SHAPE, Joint Force Training Centre Poland, Joint Analysis and Lessons Learned Portugal, το 
Undersea Research Centre, La Spezia Italy, αλλά και το Maritime Interdiction Operational Training 
Centre Greece. O παρακάτω πίνακας δείχνει το βασικό διοικητικό πλάνο του ACT: 
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Figure 2 «Η νέα διοίκηση του ACO, Στοιχεία από το 
NADEFCOL unclassified». 



 
Figure 3 «Βασικό διοικητικό πλάνο του ΝΑΤΟ, ACT . Στοιχεία από 
το ΑCT». 
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Figure 4 «Πίνακας ζωνών ευθύνης των δύο στρατηγείων».  
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and for the promotion of 
interoperability of Alliance forces. 

 



Μικρότερης βαθμίδας επιχειρησιακά κέντρα υπάρχουν έξι τα οποία μπορούν να συμβάλλουν 
άμεσα στην ομάδα ταχείας αντίδρασης NRF, μαζί και με την Combined Joint Task force230, 
όπου αυτό ζητηθεί: Το HRF (High Readiness Forces) Luxemburg, Eurocorps HQ 
(Headquarters) ΕRRF (European Rapid Reaction Force), Rapid Deployable Corps HQ στην 
Τουρκία Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και τέσσερα HRF (High Readiness Force) στην 
Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία καθώς και στην Μάλτα. 
 
Η ΝΑΤΟ Response Force (NRF –Δύναμη Αντίδρασης-) η δεύτερη βασικότερη αλλαγή που 
υιοθετήθηκε στην σύνοδο κορυφής της Πράγας το 2002 και επισημοποιήθηκε στην σύνοδο της 
Ρίγας, είναι και ο δεύτερος άξονας που αφορά της επιχειρησιακή αλλαγή, όπως αποφασίστηκε από 
το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο. Σκοπός είναι να αποτελέσει η NRF μια αυτόνομη στρατιωτική 
οντότητα με κέντρο το ACO, SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), ώστε να 
δώσει ένα νέο ‘αέρα’ στις στρατιωτικές δυνατότητες της Συμμαχίας. Με την πλήρη λειτουργία της 
ΝRF, το ΝΑΤΟ έχει για πρώτη φορά μια έτοιμη δύναμη κρούσης, λειτουργικής σε όλα τα 
επίπεδα, γης θάλασσας και αέρα, τεχνολογικά επανδρωμένης, πολυεθνικής και άρτια εξοπλισμένης 
για να εμπλακεί σε επιχειρήσεις μέχρι και 30 ημερών. Με δεδομένα τα όσα έχουν διαδραματιστεί 
στο Αφγανιστάν, όπως ανέφερε ο Στρατηγός Jones «το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε μια παγκόσμια 
κλίμακα και αναλαμβάνει ρόλους διεθνούς διατήρησης της ειρήνης, όπως την διεθνή δύναμη 
ασφάλειας στο Αφγανιστάν. Για αυτό το λόγο η NRF πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει 
παγκοσμίως και όπου της ζητηθεί». 

 

Η NRF αποτελείται όπως αποφασίστηκε από την σύνοδο της Πράγας από: 

1. Στρατιωτικές μονάδες που θα απαρτίζονται από μονάδες του στρατού, θάλασσας και αέρα και 
θα εκτελούν τις εντολές του κοινού επιχειρησιακού στρατηγείου (Common Joint Task Force 
Command. 

2. Θα ενισχύεται από τις συλλογικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που προαναφέραμε όπου χρειαστεί. 

3. Θα εκπαιδεύονται και θα είναι εξοπλισμένοι από τα πρότυπα που έχει υιοθετήσει η στρατιωτική 
επιτροπή. 

4. Θα μπορούν να δράσουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση, θα αναπτύσσουν τις δυνάμεις με ταχύ 
ρυθμό σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μακρινές περιοχές. 

                                                 
230 Η ομάδα Combined Joint Task force, είναι πολυεθνική και πολύ-επιχειρησιακή ομάδα συγκροτημένη μόνο για 
μια συγκεκριμένη επιχείρηση, μέσω των στόχων της Συμμαχίας. Ελέγχεται και αυτή από το CJTF στρατηγείο 
(Command and Operations Centre), όπου μπορούν να συνεισφέρουν και μη-Νατοϊκά κράτη-μέλη της. Σε σχέση 
με την NRF είναι πιο πολύπλοκη καθώς δεν έχει την δυναμικότητα της NRF, καθώς δεν είναι διαλειτουργική. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CJTF βλέπε: NATO military Structure August 2005, NATO Public 
Diplomacy Division. 



5. Θα είναι ετοιμοπόλεμη και τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένη 

6. Θα είναι προετοιμασμένη να επέμβει σε εμπόλεμη κατάσταση, σε περιβάλλον ατομικού, 
βιολογικού και χημικού πολέμου. 

7 Θα μπορούν να αυτοσυντηρηθούν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Έτσι η ΝRF αποτελεί μια πλέον έτοιμη δύναμη κρούσης, όπως είναι η αεροπορική δύναμη του 
ΝΑΤΟ, η Airborne Early Warning Force και Standing Naval Forces. Η διαφορά είναι πως η 
ΝRF είναι μια συνδυαστική δύναμη που έχει όλες τις δυνατότητες να δράσει και στα τρία επίπεδα 
γης, αέρα και θάλασσας. Βεβαίως, δεν πρέπει να συγκριθεί με την Ευρωπαϊκή Δύναμη την ERRF 
καθώς η NRF δεν προβάλει τους στόχους που υιοθετήθηκαν στο Πέτερσμπεργκ, αλλά από τις 
αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Πράγας. 

Η NRF λειτούργησε πρώτα πειραματικά στις 15 Οκτωβρίου του 2003, με την πρωτότυπη NRF 
rotation force (καθώς οι δυνάμεις αλλάζουν κάθε έξι μήνες) γνωστή ως NRF-1 στο περιφερειακό 
στρατηγείου βόρεια του Brunssum, Netherlands. Στον Παρακάτω πίνακα αναγράφεται το πλάνο 
με το οποίο θα δουλεύει η NRF rotation force μέχρι τον Ιανουάριο του 2009. 

Όπως αποφασίστηκε το 2002 από την σύνοδο κορυφής των Υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών 
του ΝΑΤΟ, τέσσερις είναι οι κύριοι άξονες δράσης της ομάδας αντίδρασης (NRF), ώστε να 
ενισχυθεί η στρατηγική και διοικητική ικανότητα των Νατοϊκών δυνάμεων: 

 Η αμυντική ικανότητα των δυνάμεων εναντίον χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών και ατομικών επιθέσεων. 

 Ασφαλή και άρτια στρατηγική διοίκηση με άρτια τεχνολογική κάλυψη στον τομέα 
επικοινωνίας. 

 Ικανότητα για επιτυχή ανάπτυξη των δυνάμεων σε επιχειρήσεις. 

 Γρήγορη ανάπτυξη των δυνάμεων κρούσης σε εμπόλεμη κατάσταση. 

 

 

Οι δύο άξονες μεταμόρφωσης του ΝΑΤΟ τόσο διοικητικά όσο και στρατηγικά, «γεφυρώνουν 
φυσικά και ιδεολογικά τις διαφορές των δύο εποχών προ και μετά ψυχρού πολέμου» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Στρατηγός Jones. Για τα δεδομένα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι 
αλλαγές τόσο διοικητικά όσο και στρατηγικά αποτελούν την αρχή της «έμπρακτης εμπλοκής». 
Έτσι επιτυγχάνονται τόσο οι στόχοι που τέθηκαν κατά την σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, όσο 
και στην σύνοδο της Πράγας αναφορικά με την ανάγκη διοικητικής και στρατηγικής 
μεταμόρφωσης του ΝΑΤΟ. Όσο για την NRF χρειάζονται ακόμα ριζικές αλλαγές και κυρίως 



πολιτική τόλμη, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η ταχεία μονάδα 
κρούσης. Πέραν αυτού όμως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο 
τμήμα αμυντικής ανάλυσης, τόσο « οι Σύμμαχοι όσο και οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να 
υιοθετήσουν τους στόχους που έθεσε η NRF ώστε να επιτευχθεί συλλογικά ο στόχος». Τέλος είναι 
επιτακτικό να διαμορφωθεί μια καλύτερη και πιο καθαρή εικόνα τόσο για τις σχέσεις της ΝRF με 
την  ERRF (European Rarid Response Force), όσο και για τους στόχους και σκοπούς των δύο 
αυτών μονάδων.  

Τελικώς, ο σκοπός της Συμμαχίας όπως αναφέρει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι η 
διαρκής και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο σε διοικητικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο 
μέσω της συνεργασίας και του διαλόγου και της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών 
του ΝΑΤΟ. Με δεδομένες όμως τις εμπλοκές της Συμμαχίας σε επιχειρήσεις στο Darfur με την 
αερομεταφορά που προσέφερε το ΝΑΤΟ στα στρατεύματα της Αφρικανικής Ένωσης, με την 
δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στο Ιράκ το Αr’ Rustamiyah, κοντά στην Βαγδάτη 
για την εκπαίδευση νέων Ιρακινών αξιωματικών, τη βοήθεια που παρείχε το ΝΑΤΟ μετά τον 
πρόσφατο (2006) σεισμό στο Πακιστάν, καθώς και την προσπάθεια που κάνει ο Γενικός 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την αναπροσαρμογή των σχέσεων τόσο της Συμμαχίας με τον 
Ο.Η.Ε όσο και τον ΟΑΣΕ, ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε που οδεύει η νέα αυτή πολιτική 
πραγματικότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αποδίδει την συμμετοχή αυτή, της 
Συμμαχίας στο «Διάλογο κατά της ανασφάλειας».  

Από μια άλλη οπτική γωνία, ο Pavel Necas ορίζει τόσο τις προκλήσεις του ΝΑΤΟ όσο και την 
διοικητική, στρατηγική μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ ως τον πλέον ‘συμφέροντα συνδυασμό’ για ένα 
‘συνδυαστικό’ στρατιωτικό πλάνο για μια μελλοντική εξελικτική πορεία του ΝΑΤΟ231. 

Ίσως βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ακόμα πιο τολμηρά. Να αναρωτηθούμε εάν το συνδυαστικό 
στρατιωτικό πλάνο, συμβαδίζει με τις πολιτικές ανάγκες τις εποχής μας. Κατά αυτόν τον τρόπο 
ίσως να αναγκαστεί η Συμμαχία να ορίσει εκ’ νέου το στρατηγικό πλάνο του ΝΑΤΟ, σε ένα 
μοντέλο πολιτικά προσαρμοσμένο τόσο στις ανάγκες της εποχής αλλά και ‘ραμμένο’, όπως 
εξελίσσεται, στρατιωτικά, στα μέτρα μιας Συμμαχίας ανανεωμένης και συγκροτημένης, 
μεταμορφωμένης και έτοιμης να δράσει όπου της ζητηθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο ζητείται από 
τους ηγέτες του ΝΑΤΟ να ορίσουν: 

1 Σαφέστερα τις πολιτικές αλλά και στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ στον 21ου αιώνα.  

2 Να ορίσουν ποιό είναι το νέο πολιτικό-στρατιωτικό πλάνο του ΝΑΤΟ, δεδομένων των 
αλλαγών, που όπως αναφέρει ο Pavel Necas, αποτελούν συμφέρουσα συνδυαστική 
πολιτική στρατιωτικών και διοικητικών αλλαγών της Συμμαχίας. 

 

 

 

                                                 
231 Βλέπε: Necas P, (2004a) Beyond Tradition: New Alliance’s Strategic Concepts, NATO Defense College, Rome, pp9-
156. 



6.2 Στρατηγική Προγραμματισμού  Αμυντικής Πολιτικής Ασφάλειας. 

Το 2002, ο Sir Timothy Garden και ο Charles Grant σε άρθρο τους, δημοσίευσαν βασικά 
θέματα αναφορικά τόσο με τα οικονομικά μεγέθη τα οποία ξοδεύουν τα κράτη για αμυντικές 
δαπάνες όσο και για τα οικονομικά μεγέθη τα οποία ξοδεύονται για τις στρατηγικές αμυντικής 
πολιτικής ασφάλειας. Σε πολλές περιπτώσεις όπως παρατήρησαν, «τα κράτη αντιγράφουν το ένα τ’ 
άλλο, ώστε να διατηρήσουν πάντοτε τόσο την αξιοπιστία τους όσο και την εθνική του 
υπερηφάνεια».  

Όπως είναι γνωστό, όλα τα κράτη ξοδεύουν μεγάλα ποσά για τις εθνικές τους αμυντικές δαπάνες. 
Πολλά από αυτά τα κράτη υπόκεινται σε μεγάλη κοινωνική πίεση από τους πολίτες ώστε να 
μειώσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν μια πολιτική βέβαια 
πραγματικότητα τουλάχιστον για τα δεδομένα της Ευρώπης. 

Στόχος μας είναι να εξετάσουμε την σημαντικότητα της στρατηγικής αμυντικής πολιτικής 
ασφάλειας που επιτελεί το ΝΑΤΟ, στο οποίο διερευνώνται τρόποι συλλογικοί ώστε να επιτευχθεί 
1) η καλύτερη σύγκλιση των Συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων 2) η καλύτερη μεταξύ τους 
λειτουργία 3) η αποτροπή φαινομένων αντιγραφής των στρατηγικών αμυντικής πολιτικής 
ασφάλειας μεταξύ συμμαχικών κρατών. Η Στρατηγική αμυντικής πολιτικής ασφάλειας μαζί με την 
διοικητική στρατιωτική επιτροπή είναι τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία σύμφωνα με 
αξιωματούχο του ΝΑΤΟ «διατηρούν την σταθερότητα και προσφέρουν στην επιτυχή ασφάλεια 
που προσφέρει το ΝΑΤΟ». 

Παρακάτω θα εξεταστούν: 

1 Ο γενικότερος αμυντικός προγραμματισμός δυναμικοτήτων, τον οποίο επιτελεί η 
Συμμαχία. 

2 Ο προγραμματισμός των Νατοϊκών δυνάμεων αναφορικά με την δομή και τους στόχους 
τους. 

3 Οι Υπουργικές αποφάσεις (Ministerial Guidance). 

4 Το πλάνο διεκπεραίωσης (NATO Force Goals). 

5 Η αμυντική αξιολόγηση (Defence Review). 

Ο προγραμματισμός σε έναν Οργανισμό αναφορικά με την λειτουργία του, όσο και τον τρόπο 
διοίκησης του, αποτελεί το κορμό από τον οποίο εξαρτάται τόσο η ευημερία του όσο και η 
επιτυχία του, στους στόχους στους οποίους θέτει. Στην Συμμαχία, ο στρατιωτικός 
προγραμματισμός αποτελεί και θα αποτελέσει στο εγγύς μέλλον το σημαντικότερο παράγοντα 
διαμόρφωσης στρατιωτικής του ανανεωμένου στρατηγικού πλάνου σε συνδυασμό με τις πολιτικές 
αποφάσεις 

Προσβλέπει στην ολοκληρωμένη προετοιμασία για καλύτερη κατανόηση των στόχων και των 
επιχειρήσεων/αποστολών, όντας σύμφωνο πάντα με το στρατηγικό δόγμα το οποίο έχει 
υιοθετηθεί από το ΝΑΤΟ. Καλύπτει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Συμμαχίας αλλά και αυτές 
των συμμαχικών δυνάμεων ξεχωριστά αλλά και πολλές φορές αυτές των συμμετοχικών (Partner 



Nations) μέσω του προγράμματος «Προγραμματισμού και αξιολόγησης» (PARP Planning and 
Review Process) δυνάμεων στην Συμμαχία. 

Ο Μάνος Ηλιάδης αναφέρει σε άρθρο του πως σύμφωνα με την αιγίδα της Υπηρεσίας 
Διαβουλεύσεων Διοικήσεως και ελέγχου του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Command and Control 
Consultations Agency), στην σύνοδο κορυφής της Πράγας το 2002, η οποία 
επαναπροσδιορίστηκε μεταγενέστερα στην σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης όπου και 
συμφωνήθηκε «ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων (comprehensive package) για την απόκτηση εκείνων 
των δυνατοτήτων που θα ενισχύσουν την ικανότητα της Συμμαχίας να εκτελεί όλο το φάσμα των 
αποστολών της και να ανταποκρίνεται συλλογικά στις νέες απαιτήσεις ασφάλειας». Και συνεχίζει 
λέγοντας πως «οι απαιτούμενες δυνατότητες θα επιτρέπουν στο ΝΑΤΟ να διεξάγει ταυτόχρονα 
μεγάλης εκτάσεως επιχειρήσεις καθώς και μικρότερης εκτάσεως επιχειρήσεις διαχειρίσεως 
κρίσεων, τόσο στην περιφέρεια όσο και σε αποστάσεις που εντάσσονται στην στρατηγική 
διάσταση»232. 

Στην παρακάτω σελίδα φαίνεται ο συνολικός προγραμματισμός με τον οποίο η Συμμαχία 
διαμορφώνει τον αμυντικό της σχεδιασμό και κατ’ επέκταση την στρατιωτική της αμυντική 
πολιτική για την απόκτηση των Νατοϊκών ικανοτήτων σε αποστολές: 

                                                 
232 Ιλιάδης Μάνος, «Ερωτήματα για τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ» Στην εφημερίδα Κόσμος του Επενδυτη Μ.Πέμπτη 
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Figure 5 «Αμυντικός Προγραμματισμός του ΝΑΤΟ, Στοιχεία από το 
ΝΑΤΟ ΝΑDEFCOL Unclassified». 
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Στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν έξι τομείς (τμήματα) οι οποίοι διαμορφώνουν την συνολική 
εικόνα της Νατοϊκής αμυντικής στρατηγικής/στρατιωτικής πολιτικής. Για τα δεδομένα αυτού του 
κεφαλαίου θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό δυναμικής (Force Planning) με 
την οποία ουσιαστικά η Συμμαχία καθορίζει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Βεβαίως οι 
στρατιωτικές δυνατότητες στην Συμμαχία, όπως είναι φυσικό, δεν είναι εφικτό να 
προκαθοριστούν. Καθώς το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί ανεξάρτητη οντότητα. Τα κράτη διατηρούν το 
εθνικό δικαίωμά τους να προσφέρουν στρατιωτικό υλικό, ανάλογα με το τι αποφασίσουν σε εθνικό 
επίπεδο.  

Δεδομένης της ανάγκης όμως για μια συγκεκριμένη αμυντική πολιτική, τόσο ο προγραμματισμός 
της δυναμικής όσο και τα άλλα πέντε τμήματα πιστεύεται πως πρέπει να είναι βασισμένα σε ένα 
ρεαλιστικό πλάνο όπου όλοι οι στρατιωτικοί πόροι στα τμήματα θα είναι δεδομένοι. 

Ο προγραμματισμός δυναμικότητας233 διαφέρει κατά πολύ με τον επιχειρησιακό 
προγραμματισμό (Command and Control Planning). Αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι για 
μια επιτυχημένη ανάπτυξη των δυνατοτήτων στην Συμμαχία, ώστε να μπορεί το ΝΑΤΟ να 

                                                 
233 Η Γαλλία δεν συμμετέχει στο force και nuclear plannings. 



ανταπεξέλθει στις επιχειρήσεις. Το τμήμα επιχειρησιακού προγραμματισμού πρέπει να βρίσκεται 
κοντά σε όλα τα τμήματα προγραμματισμού καθώς με συντονισμένα αποτελέσματα μπορούν όλοι 
οι στόχοι, τους οποίους θέτουν τα κράτη-μέλη σύσσωμα, να επιτευχθούν. Στην σύνοδο της 
Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2004, οι αποφάσεις ήταν ανάλογες ώστε να αποφασιστεί 
καλύτερος συντονισμός των τμημάτων προγραμματισμού. Ως παράδειγμα τέθηκαν τα 
επιχειρησιακά προβλήματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και οι δυσκολίες εθνικών κρατών, μελών 
του ΝΑΤΟ, να συμβάλουν ενεργητικότερα στις επιχειρησιακές δυνάμεις234. Επίσης τα 
προβλήματα συντονισμού και προγραμματισμού ίσως να συνδέονται άμεσα με τα προβλήματα 
που προβάλλει η NRF, τόσο ώστε να θεωρηθεί πως το ΝΑΤΟ δεν έχει αρκετές δυνάμεις για 
επιχειρήσεις του βεληνεκούς που ευελπιστούν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. 

Ο προγραμματισμός δυναμικότητας συμπεριλαμβάνει και τους προγραμματισμούς των άλλων 
τμημάτων. Έτσι επιτυγχάνεται η ανάμειξη όλων των τμημάτων σε ένα σταθερό επιχειρησιακό 
στόχο. Ο προγραμματισμός δυναμικής του ΝΑΤΟ συντελεί αυτήν την ανάμειξη μέσα από την 
ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του NATO Force Goals235 που έχουν 
κοινοποιηθεί σε κάθε εθνικό κράτος-μέλος της Συμμαχίας236. 
                                                 
234 Στο υπουργικό συμβούλιο σε επίπεδο υπουργών άμυνας το 2000 είχε τεθεί ως θέμα τα επιχειρησιακά προβλήματα 
και η αντιμετώπιση των Νατοϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο. 

235 ΝΑΤΟ FORCE Goals απόφαση του 2000: άρθρα 4 �Force Goals 2000 address the essential requirements 
needed to ensure that the Alliance's military forces are well manned, equipped and trained to deal with the security 
challenges that may confront them. They take account of lessons learned in NATO operations in the Balkans, 
particularly in relation to Kosovo. They also continue to address requirements for the support of possible WEU-
led operations. We remain ready to define and adopt, as set out at the Washington Summit, necessary 
arrangements to adapt NATO's defense planning system further to incorporate in future the availability of forces 
for EU-led operations.  
και 5 Force Goals 2000 also take account of the key capability improvements sought in the DCI and, where 

appropriate, have been linked to these. For the nations that participate in Alliance collective defense planning, 
implementation of these Force Goals will be an essential step in putting DCI into practice. We welcome the 
increased attention that DCI has focused on the collective defense planning process and the added momentum 
it has provided; we accept the challenge to show significant progress in this field in the Annual Defense Review. 
(η περίοδος του ΝΑΤΟ Force goals καλύπτεται μέχρι και το 2006 http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-
059e.htm  

Στο 2005 σύμφωνα με τον Steve Sturm Director of the Defense Policy and Capabilities Directorate in NATO's 
Defense Policy and Planning Division.  «At the Istanbul Summit, Allied leaders directed the North Atlantic 
Council to prepare for their consideration Comprehensive Political Guidance in support of the Strategic Concept for 
all Alliance capabilities issues, planning disciplines and intelligence. This initiative is intended to increase the 
political weight behind national commitments to improve capabilities and, at the same time, to help harmonize 
the various “disciplines” involved in designing, developing and fielding capabilities». Λέει επίσης πως «The 
document will govern all planning activities or disciplines involved in the development of capabilities. These 
include the traditional defense-planning disciplines – force; armaments; consultation, command and control 
(C3); logistics; resources; nuclear; and civil-emergency planning. But it will also influence other capability-related 
activities like air-defense planning and standardization. It will also help to inform national planning activities, 
especially in order to promote interoperability. The intention is to promote greater coherence between these 
various national and collective planning activities. For these purposes, it should indicate what the Alliance 
wishes to be able to achieve, particularly in operational terms, in the new security environment. And it will 
define a management mechanism to encourage, on a continuing and systematic basis, the consistency of the 
various planning activities. http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/english/military.html  

http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-059e.htm
http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-059e.htm
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/english/military.html


Στόχοι του προγραμματισμού δυναμικοτήτων είναι:  

• Να καθορίσουν τις δυνάμεις και τις ικανότητες που πρέπει να έχουν τα στρατεύματα 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Συμμαχίας. 

• Να συντονίζονται οι προγραμματισμοί εθνικών κρατών με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα της Συμμαχίας συνολικά. 

• Όλα τα κράτη να έχουν ίσα δικαιώματα αλλά και ίσες υποχρεώσεις. 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση κρατών (υποψήφιων μελλοντικά κρατών)σε σχέση με τις 
ανάγκες αναδιάρθρωσης που επέβαλε η Συμμαχία σύμφωνα με το τμήμα 
προγραμματισμού δυναμικοτήτων, ώστε να καθοριστούν οι ελλείψεις237. 

Τρία είναι τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται το τμήμα προγραμματισμού δυναμικότητας: Η 
υπουργική καθοδήγηση (Ministerial Guidance), η NATO Force Goals και η ετήσια αμυντική 
αξιολόγηση ( Annual Defence Review). Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία στοιχεία 
του τμήματος προγραμματισμούς δυναμικότητας: 

                                                                                                                                                  
O Μάνος Hλιάδης, αναφέρει πως για να επιτευχθεί τούτο απαιτείται περίπου το 40% των χερσαίων δυνάμεων κάθε 
κράτους-μέλους (σ.σ στην περίπτωση της Ελλάδας περίπου 35.000 άνδρες από τις περίπου 90.000 του Ελληνικού 
Στρατού) οι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωμένες και εξοπλισμένες για την ανάληψη τέτοιου είδους 
επιχειρήσεων». Ο.Π 216. 

236 Υπ. Εξωτερικών : «Η Ελλάδα, αν και υποστηρίζει αυτή την προοπτική θεωρεί ότι κατά την εκτίμηση των σχεδίων 
της και του βαθμού εναρμόνισής τους με τις πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί συνολικά, θα πρέπει να ληφθεί υπ' 
όψιν το γεγονός ότι η αντίληψη της απειλής εξακολουθεί να αποτελεί μείζον στοιχείο της θεώρησής της για την 
ασφάλεια και την διαμόρφωση της εθνικής αμυντικής πολιτικής της, σε θέματα όπως διαθέσεως πόρων ή  δυνάμεων 
από όλη την (ηπειρωτική και νησιωτική) επικράτειά της για όλα τα είδη συμμαχικών επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων». 

237 Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούν και καλύτερη λειτουργία του Ευρώ-στρατού ώστε να ολοκληρωθούν τα λεγόμενα 
Headline Goals. Όπως ανέφερε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ: «This will include working with the EU staffs to 
ensure that NATO work on capabilities and EU work on the European Capability Action Plan are mutually 
reinforcing». 

 



 

Figure 6 «Force Planning Structure. Στοιχεία από το ΝΑΤΟ 
NADEFCOL unclassified». 
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Τα πρώτα δύο στοιχεία αποτελούν τους μηχανισμούς για δημιουργία σκοπών και στόχων, και το 
τρίτο στοιχείο προσδίδει την διαδικασία με την οποία η Συμμαχία παρακολουθεί την εξέλιξη σε 
εθνικό επίπεδο. 

Η διαδικασία χρονικής αναθεώρησης του Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, η οποία και 
αποφασίστηκε κατά την σύνοδο της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2004, αναφορικά με τον 
κύκλο διοικητικής αναδιάρθρωσης είναι ο παρακάτω πίνακας: 



Figure 7 «Χρονική Διαδικασίας Ένταξης δυναμικοτήτων Άμυνας 
ΝΑΤΟ NADEFCOL unclassified». 

 

Χρονική Διαδικάσία 
Ένταξης των Δυναμικοτήτων Άμυνας 

Force 

Goals 

Ministerial 
Guidance

June 

2004 

December 

General 

Report 

DEFENCE REVIEW CONSULTATIONS 

June June June 

2005 2006
December

Update

Force Goals

FORCE GOAL CONSULTATIONS

DecemberDecember

DEFENCE REQTs REVIEW 

2007 

LOA REVIEW

DEFENCE REQTsREVIEW

DEFENCE REVIEW CONSULTATIONS

General 

Report 

FORCE GOAL
CONSULTATIONS

Στον παραπάνω πίνακα238 παρατηρούνται οι διαδικασίες στις οποίες κάθε χρόνο τον Ιούνιο μέχρι 
το Δεκέμβριο του 2007 αξιολογούνται και αναθεωρούνται πολιτικές σχετικά με τους σκοπούς που 
έχουν οριστεί ως «στόχοι δυναμικότητας (Force Goals)» των δυνάμεων της Συμμαχίας. Έτσι για 
παράδειγμα ένα υπουργικό συμβούλιο του ΝΑΤΟ, σχετικά με την δυναμικότητα των δυνάμεων 
της Συμμαχίας, έγινε μέσα στο 2006, με συμβουλευτική/καθοδηγητική επιτροπή των υπουργών, 
όπου καθορίστηκαν τα λεγόμενα Force Goals μέχρι το 2008239. 

                                                 
238 Το LOA αναγράφει το λεγόμενο Level of Ambition με το οποίο τίθενται οι στόχοι του ΝΑΤΟ βάση των 
πολιτικών εξελίξεων και των αναγκών σύμφωνα πάντα με το Στρατηγικό πλάνο της Συμμαχίας. 

239 Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές αναφέρουν σχετικά με τα NATO Force Goals πως: are reviewed and collectively 
agreed by Defense Ministers as targets for individual nations to achieve. They consist of force tables and 
capability goals.  They now cover a ten year planning period. Force tables seek the number of units required 
from each nation for the NATO force structure at specific readiness levels.  With only a couple of exceptions, 
all the forces we ask nations to provide are required to be deployable anywhere in the world for any type of 
mission. Capability goals seek particular capabilities for each nation or define the quality required of the units to 
be committed to NATO.  The average number of capability goals per nation is about 100. Force planning is 



Τα υπουργικά συμβούλια αποτελούν μέρος του πολιτικού σκέλους για τον στρατιωτικό 
σχεδιασμό, για τις συνεισφορά δυνάμεων και πόρων. Σχεδιάζεται η οδηγία της Νατοϊκής 
στρατιωτικής επιτροπής, όπως κάνουν τα κράτη, για τον προγραμματισμό δυνάμεων και 
εξοπλισμών, καθώς επίσης και των περιστάσεων διοίκησης κρίσεων και ειρηνευτικών αποστολών. 
Ουσιαστικά, καθορίζονται οι μελλοντικές αποστολές της Συμμαχίας είτε είναι εντός του Άρθρου 
5240 της Συμμαχίας, είτε όχι. Επίσης, καθορίζονται τα ακόλουθα: (strategic mobility, 
sustainability and rotation of forces, survivability, interoperable and capabilities to address 
terrorism). 

Το Defence Requirement Review (η αμυντική αξιολόγηση), στηρίζεται στα παρακάτω: Το 
Στρατηγικό Πλάνο του ΝΑΤΟ (The Strategic Concept SC), την Συμβουλευτική επιτροπή σε 
επίπεδο Υπουργών Άμυνας (Ministerial Guidance MG) συγκεκριμένα τις αποφάσεις του 2003, τις 
αποστολές σύμφωνα με το Στρατηγικό πλάνο (MC109 Missions of the SC) της Στρατιωτικής 
επιτροπής και αξιολόγησης πληροφοριών (MC161 NATO Strategic Intelligence Estimate), η 
στρατιωτική εφαρμογή ( MC400/2 Military Implementation of the Alliance Strategic 
Concept),η MC299 MC Guidance for Defence Planning και η MC 317/1 NATO Force 
Structure241. 

Στόχοι είναι:  

• Η αξιολόγηση κάθε εθνικού κράτους και τα αμυντικά του προγράμματα. 
• Η Αξιολόγηση του προγραμματισμού δυναμικότητας και η αξιοποίηση του απά τα 

κράτη. 
• Η αξιολόγηση των συνολικών ενόπλων δυνάμεων. Σε επίπεδο, ετοιμότητα, ανάπτυξη, 

στρατηγική ικανότητα, ικανότητες σε ειρηνευτικές και άλλες αποστολές. 

Τέλος, τα στάδια από τα οποία περνάει η αμυντική αξιολόγηση μέχρι την τελική της παραγωγή 
είναι:  

 

• Το ερωτηματολόγιο προγραμματισμού άμυνας. 

                                                                                                                                                  
one of the few areas in NATO where consensus  is not required - convention of “consensus minus one”.  Also 
applies in the ADR. 

240 The North Atlantic Treaty στο άρθρο 5 επισημαίνει πως: Τhe Parties agree that an armed attack against one or 
more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they 
agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-
defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so 
attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems 
necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area. 
http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm  

241 Το MC στέκει για Military Committee 

http://www.nato.int/docu/basictxt/bt-un51.htm
http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm


• H ταυτόχρονη προετοιμασία για τις θέσεις κάθε κράτους από αξιωματούχους του 
ΝΑΤΟ που δουλεύουν στο International Staff καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις η 
συνεργασία τους με τους μόνιμους εθνικούς αντιπροσώπους στο ΝΑΤΟ. 

• To ACT ετοιμάζει εκθέσεις αξιολόγησης. 
• Γίνονται διμερείς και τριμερείς συναντήσεις μεταξύ των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ και 

των κρατών. 
• Συναντήσεις με την επιτροπή για την αμυντική αξιολόγηση. 
• Τέλος, παραδίδεται η γενική έκθεση σε κάθε κράτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Το Σύστημα Οικονομικής Διάρθρωσης του ΝΑΤΟ. 

Για την άρτια λειτουργία του, η Συμμαχία για να διατηρήσει όλες του τις υποδομές, την 
διοικητική του δομή, αλλά και τις στρατιωτικές του δυνάμεις, οφείλει να βρει πόρους ανάλογους 
που να εξασφαλίζουν την μακροχρόνια λειτουργία του. Η παρακάτω ενότητα επιδιώκει να 
διαμορφώσει το οικονομικό, λειτουργικό πλάνο της Συμμαχίας. Πρέπει βεβαίως να 
κατανοήσουμε πως το πλάνο αυτό είναι πολύπλοκο και σε πολλές περιστάσεις δυσνόητο.  

Το οικονομικό πλάνο της Συμμαχίας είναι ανάλογο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες και τα 
συμφέροντα του διεθνούς Οργανισμού. Ποικίλουν οι τρόποι εξεύρεσης πόρων στο ΝΑΤΟ. 
Εξαρτώνται κατά πολύ σε ποίο τμήμα αναφερόμαστε αλλά επίσης και στις ανάλογες επιδιώξεις, 
είτε είναι αυτές σε πολιτικό, διοικητικό ή στρατιωτικό επίπεδο242.  

Γενικά, θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε το οικονομικό πλάνο με το οποίο λειτουργεί η 
Συμμαχία: 1) Στο κοινό οικονομικό πλάνο (Common Funding) το οποίο είναι και αυτό με την 
σειρά του πολύπλοκο και αποκεντρωτικό. 2) Σε ορισμένες άλλες λειτουργίες που έχουν σχέση με 
την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πληροφοριακή (τεχνολογική) και διοικητική 
υποστήριξη, που σε πολλές περιπτώσεις δεν εμπλέκει όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας μέσω της 
συλλογικής συνδρομής (Joint Funding). Στόχος είναι το ΝΑΤΟ να μπορεί να ανταπεξέλθει τόσο 
σε επιχειρησιακό επίπεδο, ως παράδειγμα σε αποστολές αποτροπής συγκρούσεων, αλλά επίσης να 
μπορεί να ανταπεξέλθει στις ενδό-διοικητικές αλλαγές και την παρούσα μετάλλαξη του.  

Οι παραπάνω αναφερθείσες λειτουργίες της συλλογικής συνδρομής, που οι περισσότερες τελούν 
υπό την διοίκηση της Παραγωγής και Διοικητικής Οργάνωσης (Production & Logistics 
Support243), ορίζονται από το γενικότερο οικονομικό και ελεγκτικό λογιστικό νομικό πλαίσιο που 
διέπεται η Συμμαχία, σε άλλη περίπτωση λειτουργεί ουσιαστικά βάσει αυτόνομου σχεδίου, υπό 
τον έλεγχο του Βόρειου-Ατλαντικού Συμβουλίου. 

Το Συμμαχικό κοινό οικονομικό πλάνο (ΝΑΤΟ common funding), διέπεται από τις αρχές της 
διαφάνειας, της ελαστικότητας, και δικαιοσύνης. Σύμφωνα με απόψεις αξιωματούχων στην Σχολή 
Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη, φαίνεται ότι το γενικότερο οικονομικό διοικητικό πλάνο 
στηρίζεται σε κοινή φόρμουλα  εξόδων (cost sharing formula), όπου τα κράτη-μέλη στηρίζουν 
έμπρακτα με τις «δωρεές», που θεωρητικά υποχρεούται το κράτος να κάνει.  

Τα κράτη-μέλη από την μεριά τους αναζητούν, αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων που ενισχύει 
την διαφάνεια εκμετάλλευσης των πόρων καθώς και τον μόνιμο πολιτικό έλεγχο. Σε εξοπλιστικό 
επίπεδο, τα πράγματα σαφώς είναι πιο ξεκάθαρα, διαφανή και ευκολονόητα. Συνήθως 
προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισμός όπου οι εθνικές επιχειρήσεις των κρατών-μελών μπορούν να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για να εξοπλίσουν με τα αναγκαία την Συμμαχία. 

Δεδομένων των πολιτικών αλλά και γεωπολιτικών εξελίξεων, τόσο μετά την πτώση του Σοβιετικού 
καθεστώτος όσο και τις εξελίξεις το 2001, οι αλλαγές στο πολιτικό ή στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ, δεν άφησαν αναλλοίωτο το οικονομικό μέρος με το οποίο λειτουργεί η Συμμαχία. Σε 
                                                 
242 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά του ΝΑΤΟ Βλέπε: NATO Handbook, 2001, NATO 

office and Information Press Brussels Belgium σελ. 201-215. 
243 Βλέπε http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0804.htm  

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0804.htm


πολλές περιπτώσεις και δεδομένων των νέων μελών στο ΝΑΤΟ, το διοικητικό πλάνο του γενικού 
προϋπολογισμού έχει και αυτό αλλάξει και θεωρητικά αλλάζει συνέχεια. Η «ιδέα», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται από πηγές της Συμμαχίας είναι να υιοθετηθεί ένα πλάνο «καθαρής 
επιχειρηματικότητας» που να κάνει την Συμμαχία με όλες τις νέες τις αλλαγές, βιώσιμη ως 
Οργανισμό αλλά και ως οικονομική οντότητα. Στην περίπτωση αυτή βεβαίως στον γενικότερο 
προϋπολογισμό λειτουργίας της Συμμαχίας, θα πρέπει να αξιολογηθούν βαθμίδες σημαντικότητας 
άμεσης χρηματοδότησης, ώστε ο Οργανισμός να είναι οικονομικά παραγωγικός.. 

  

Οι Προϋπολογισμοί που Καθορίζουν τους Οικονομικούς Πόρους της Συμμαχίας. 

Κατά τα λεγόμενα αξιωματούχου εκ του οικονομικού τμήματος του ΝΑΤΟ, το συνολικό κόστος 
λειτουργίας της Συμμαχίας από το κοινό προϋπολογισμό (Common Funding) (ετήσιο) ανέρχεται 
σε λιγότερο από το 1% της τάξης του 0.31 % με δεδομένα του 2004-2005 της συνολικής 
αμυντικής δαπάνης των κρατών-μελών, που ανέρχεται στο 1.95 δισεκατομμύρια Αμερικανικά 
δολάρια244. Στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε την συλλογική συνδρομή (Joint Funding) των 
κρατών που ανέρχεται σε ποσά της τάξης του 1.08% της συνολικού προϋπολογισμού των εθνικών 
κρατών που ανέρχεται στο ποσό της τάξης του 6.85 δισεκατομμύρια Αμερικάνικα δολάρια και 
βασίζεται σε εθνικά συμφέροντα245. 

To NATO Common Funding246, αναλυτικά περιέχει τους συνολικούς προϋπολογισμούς που 
χρηματοδοτούν: 1) το πολιτικό προϋπολογισμό (Civil Budget –CB-), 2) το στρατιωτικό (Military 
Budget Committee-MC-) και 3) το λεγόμενο NATO Security Investment Program –NSIP- και 
4) ο εντοπισμός τόσο των στόχων όσο και των προτεραιοτήτων που πρέπει να έχουν οι αρχές του 
ΝΑΤΟ. 

Έτσι ο CB εξασφαλίζει την λειτουργία των: ΝΑΤΟ international staff, τα έξοδα λειτουργίας του 
διοικητικού κέντρου του ΝΑΤΟ, ένα ποσό για την Σύμπραξη για την Ειρήνη και τον Μεσογειακό 
διάλογο, ένα ποσό για τις Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας και ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, όπως επίσης 
χρηματοδοτήσεις για άλλα συγκεκριμένα προγράμματα247. 

                                                 
244 H συνολική προσφορά στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό (εξαιρώντας αυτό των αποστολών) που ανέρχεται στο 

0.30% των συνολικών εθνικών δυνάμεων των κρατών-μελών και αριθμεί τα 17.939 άτομα (15.707 στρατιωτικούς και 
2.232 πολίτες). 

245 Αναφορά από οικονομικό αξιωματούχο του ΝΑΤΟ. 
246 common funding involves three different budgets: the civil budget, which covers the running costs of NATO 

headquarters; the military budget, which essentially covers the running costs of NATO's integrated military 
command structure and the NATO-wide communication and air defense networks; and the NATO Security 
Investment Programme that covers core NATO-wide investment requirements for communication systems, air 
defense systems and core networks of airfields, fuel supplies and command structures. The military budget and 
the Security Investment Programme also support the theatre headquarter elements of crisis response 
operations.  

247 Τα περισσότερα είναι χρηματοδοτούμενα από τα Υπ. Εξωτερικών των εθνικών χωρών με προοπτική ελέγχου από 
την πολιτική επιτροπή αξιολόγησης προϋπολογισμού (Civil Budget Committee), και η πραγματοποίησή του γίνεται 
από το International staff.  



Ο MBC περιέχει 50 διαφορετικούς υπό-προϋπολογισμούς, οι οποίοι χρηματοδοτούν την 
λειτουργία και κάλυψης των εξόδων του Command Structure (C3), μαζί με το διεθνές προσωπικό 
(International Military Staff), την Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ (NADEFCOL) και κάποια 
ερευνητικά κέντρα του ΝΑΤΟ, καθώς και κάποια κομμάτια στρατηγείων του ΝΑΤΟ. Κάποιοι 
πόροι διατίθενται επίσης στις ειρηνευτικές αποστολές248. 

Το NATO Security Investment Program (Πρόγραμμα Επενδύσεων)249, προσφέρει την 
περαιτέρω παροχή πόρων στις ανάγκες της Συμμαχίας. Το κεφάλαιο βγαίνει από επένδυση 
κεφαλαίου των κρατών ξεχωριστά, μέσα από την διαδικασία έγκρισης των κονδυλίων από την 
διαδικασία των Μέτρων Ικανοτήτων (Capability Package Process) που θα αναλύσουμε παρακάτω. 
Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει για μια περαιτέρω περίοδο μεταξύ 10 και 15 χρόνων και 
λειτουργεί πολύ διαφορετικά από τους άλλους δύο. Ο προϋπολογισμός αυτός ενισχύει κυρίως το 
στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας (υποδομές, επιχειρησιακούς εξοπλισμούς).  

Η συλλογική συνδρομή (ΝΑΤΟ Joint Funding)250 των κρατών-μελών, πέραν του κοινού 
Συμμαχικού οικονομικού προϋπολογισμού (Common Funding), αποτελεί κύριο μοχλό 
οικονομικής λειτουργίας της Συμμαχίας. Για τα δεδομένα Νατοϊκών μονίμων αξιωματούχων, το 
οικονομικό σκέλος για την λειτουργία της Συμμαχίας, είναι το πιο σημαντικό, μετά από την 
πολιτική που ακολουθείται για την διαρκή ύπαρξη και μετάλλαξη του ΝΑΤΟ. Λόγω ασταθούς 
οικονομικής συνεισφοράς των κρατών-μελών, θεωρείται πως όσο τα κράτη θα διατηρούν το 95% 
των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών σε εθνικά χέρια, διατηρώντας ταυτόχρονα το εθνικό τους 
δικαίωμα να συνεισφέρουν οικονομικούς πόρους με όποιο τρόπο και σε ποσά που θεωρούν αυτά 
σωστά στην Συμμαχία, το έργο των μόνιμων οικονομικών αξιωματούχων στο ΝΑΤΟ θα 
δυσκολεύει ως προς την μακροχρόνια σωστή οικονομική λειτουργία του Οργανισμού251.  

Έτσι όπως και είναι φυσικό οι πολιτικές ιδεολογίες και πολιτικές αποφάσεις χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψην το οικονομικό καθεστώς που επικρατεί στην Συμμαχία, ή κατά πόσο επιβαρύνει την 
λειτουργία της Συμμαχίας, την καθιστά ευάλωτη τόσο σε πολυεθνικές αποστολές όσο και στις 
υποχρεώσεις της απέναντι στην διεθνή κοινότητα. Κατά αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα 
ελέχθησαν παραπάνω, είναι κατά περίεργο τρόπο φυσικά τα αποτελέσματα που δημιουργούν 
λειτουργίες συμμαχιών των «προθύμων». Υπάρχουν όμως επίσης και άλλοι τρόποι, κυρίως μέσω 
πολυεθνικών συμφωνιών όπου πάντα και βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΝΑΤΟ και των 
συμφωνιών που διέπουν αυτών, όπως είναι τα αποτελέσματα της Πράγας το 2002 και των 

                                                 
248 Τα έξοδα απο τις ειρηνευτικές αποστολές είναι χρηματοδοτούμενα από τα Υπ. Άμυνας των κρατών-μελών, 
ελεγχόμενα από την στρατιωτική επιτροπή αξιολόγησης προϋπολογισμού (Military Budget Committee) και 
πραγματοποιείται από διάφορα διοικητικά κέντρα και υπηρεσίες (agencies) υπό τον έλεγχο των οικονομικών 
(εσωτερικών) ελεγκτών. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: 
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0904.htm  

249 To οποίο διοικεί η επιτροπή υποδομών (Infrastructure Committee-IC-) που αναλύουμε παρακάτω. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0905.htm  

250 joint funding covers activities, managed by NATO agencies, such as the NATO Airborne Warning and 
Control System (AWACS) and NATO pipelines; http://www.nato.int/issues/dpp/in_practice.htm  

251 Σαφώς τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικές σκέψεις, απλά καταγράφουν τα πραγματικά δεδομένα στην 
Συμμαχία και τις απόψεις που συμμερίζονται αξιωματούχοι, οι περισσότεροι σε μόνιμες θέσεις. 

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0904.htm
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0905.htm
http://www.nato.int/issues/dpp/in_practice.htm


συνεκτικών πακέτων μέτρων, αποτελούν μια διαφορετική βάση διαπραγμάτευσης, δεδομένων των 
αναγκών να διεκπεραιωθούν τα εθνικά συμφέροντα των κρατών στο ΝΑΤΟ. Έτσι βάσει των 
εθνικών συμφερόντων τα κράτη αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν, είτε τον κοινό 
προϋπολογισμό, είτε τον συλλογικό προϋπολογισμό, είτε την εθνικά συμφέρουσα ανάγκη σε βάση 
πολυεθνικών συμμαχιών των προθύμων, είτε επίσης διατηρώντας την ακραία άποψη, ως προς τα 
μονόπλευρα ιδεολογικά τους συμφέροντα (αν είναι ένα εκ των Δυναμικών Κρατών). 

Σε επίπεδο Joint Funding, υπάρχουν τρείς διαφορετικές χρηματοδοτήσεις οι οποίες καθορίζονται 
βάσει εθνικών συμφερόντων: 

• Εντός των ορίων που ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης του ΝΑΤΟ, δημιουργούνται 
πολυεθνικές συμφωνίες για χρηματοδότηση. 

• Οι συμμετέχοντες ορίζουν τις ανάγκες τους, τους σκοπούς τους και τέλος τις βαθμίδες 
χρηματοδότησης (ανάλογα με την χρησιμότητα και τα ποικίλα συμφέροντα από το 
αποτέλεσμα). 

• Να συγκροτήσει η Συμμαχία μια πολιτική/οικονομική ανάλυση για τις ανάγκες της 
χρηματοδότησης. 

Στις ανάγκες της χρηματοδότησης για τα δεδομένα λειτουργίας του ΝΑΤΟ από το Joint 
Funding εμπίπτουν επίσης και οι διοικητικές μέριμνες, αναφορικά με τις ανάγκες στρατιωτικής 
υποδομής. Έτσι ως παράδειγμα, για τον σχεδιασμό Ελικοπτέρων (ΝΑΗΕΜΑ- ΝΑΤΟ 
Helicopter Management Agency) για την διοικητική υποδομή και μέριμνα καθώς και την 
ανάπτυξη μπορούν να το χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένες ή όλες οι χώρες. Στην προκειμένη 
περίπτωση, το πρόγραμμα αυτό το χρηματοδότησε, η Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Ολλανδία με συνολικό κόστος τα 345 Εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.. 

 

H Διαδικασία των Mέτρων Iκανοτήτων (Capability Package Process). 

Το στρατηγικό πλάνο του ΝΑΤΟ είναι αυτό που καθορίζει τις πολιτικές της Συμμαχίας. Είναι 
αυτό που καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις τόσο των κρατών μελών όσο και του Οργανισμού της. 
Σε οικονομικό επίπεδο, το στρατηγικό πλάνο ενισχύει το έργο της επιτροπής της επιτροπής των 
Στρατηγών (Military Commanders), καθορίζοντας τις προϋποθέσεις υιοθέτησης των μέτρων 
ικανοτήτων της Συμμαχίας. Καθορίζονται έτσι σε πρώτο στάδιο τα στοιχεία που μέσω των 
Μέτρων Ικανοτήτων (Capability Package), ενισχύουν τα πλάνα της επιτροπής των Στρατηγών. Τα 
Μέτρα Ικανοτήτων πρέπει να τα αποδεχτεί το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο (NAC). Για να τα 
εγκρίνει το NAC όμως χρειάζεται και η αξιολόγηση από την ανώτερη επιτροπή πόρων (Senior 
Resource Board- SRB-). Η επιτροπή αυτή χειρίζεται την κατανομή των στρατιωτικών πόρων και 
τα θέματα πολιτικής τακτικής. Το SRB, παράγει δύο εκθέσεις αξιολόγησης το Βραχυπρόθεσμο 
πλάνο πόρων (Medium Term Resource Plan –MTRP) και την ετήσια έκθεση (Annual Report). 



Το MTRP παρέχει πληροφορίες και δημιουργεί την βάση αρχικών αποφάσεων σε επίπεδο 
Υπουργών Αμύνης στην ανοιξιάτικη συνεδρίαση των κρατών-μελών στο ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα 
αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ανάγκες του επόμενου έτους αλλά και 
παρέχει και τα στατιστικά στοιχεία για την επόμενη τετραετία. Η ετήσια έκθεση παρέχει στο 
NAC μια συνολική εικόνα των όσων εξόδων/κόστους γίνονται από τον κοινό προϋπολογισμό και 
στοιχειοθετεί την επίδραση στις γενικότερες πολιτικές της Συμμαχίας.  

Το NAC μαζί με την έκθεση αξιολόγησης της στρατιωτικής επιτροπής (Military Committee –
MC-) εγκρίνει τα μέτρα ικανοτήτων της Συμμαχίας για τα οικονομικά έξοδα και το συνολικό του 
κόστος. Τα κράτη κάνουν την οικονομική τους προσφορά και με την αποδοχή της επιτροπής 
υποδομών (Infrastructure Committee –IC-252), παραδίδονται τα μέτρα ικανοτήτων, το τελικό 
Capability Package. Για την εφαρμογή του τελικού πακέτου ικανοτήτων αναλαμβάνει ρόλο να το 
πραγματοποιήσει η στρατιωτική επιτροπή προϋπολογισμού (Μilitary Budget Committee), η 
Νατοϊκή αμυντική και ανθρωπίνου δυναμικού επιτροπή (NATO Defence and Manpower 
Committee NDMC), μαζί με την συνδρομή της IC: 1) Η MBC  αναλαμβάνει το κόστος 
συντήρησης της λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής της Συμμαχίας (Integrated Military 
Structure) συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού προσωπικού και των εξόδων, όπως επίσης 
προγράμματα, αποστολές (κυρίως ειρηνευτικής διαδικασίας), καθώς και στρατιωτικές ασκήσεις. 2) 
Η IC αναλαμβάνει το ΝSIP που παρέχει προγραμματισμό αλλά και  κεφάλαιο για επενδύσεις σε 
υποδομές που χρειάζονται συνήθως ξεχωριστά το κράτος. Αναλαμβάνουν κυρίως την 
χρηματοδότηση πληροφοριακών συστημάτων, επικοινωνιών, στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, 
χώρους αποθήκευσης βοηθήματα στα αμυντικά συστήματα τεχνολογικού εξοπλισμού, 
εξοπλισμούς λιμανιών. Τέλος, 3) το ΝDMC δουλεύει εκ’ μέρους της στρατιωτικής επιτροπής. 
Αναλαμβάνει όλο τον τομέα ανθρωπίνου δυναμικού για την σωστή λειτουργία του.  

Με την έναρξη της μετάλλαξης της Συμμαχίας τέθηκαν ορισμένα θέματα τα οποία είναι διακριτά 
και στην έκθεση που συνέταξε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ τον Οκτώβριο του 2003 στην 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Συμμαχίας, (ΝΑΤΟ Parliamentary Assembly). Στην έκθεση 
αυτή, όπως και σε άλλες τίθενται ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν άμεσα τα κράτη-μέλη των 
26: 1) σε οικονομικό πάντα επίπεδο μια μελλοντική επέκταση της Συμμαχίας. Το κόστος 
θεωρείται πολύ μεγάλο και οι εθνικές «δωρεές» σε όλα τα επίπεδα, όπως υποχρεούνται να κάνουν 
τα κράτη, σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται. 2) Το οικονομικό κόστος στις αποστολές του 
ΝΑΤΟ. Συγκρίνοντας τόσο τα οικονομικά μεγέθη που ξοδεύουν οι Η.Π.Α σε σχέση με τις χώρες 
της Ε.Ε των 25, είναι κατά πολύ διαφορετικά. Φυσικά και με δεδομένες τις περισσότερες 
εμπλοκές των Η.Π.Α σε στρατιωτικές αποστολές, είτε του ΝΑΤΟ, είτε μέσω συμμαχιών των 
«προθύμων» όπως τις αποκάλεσε ο Πρόεδρος των Η.Π.Α, η χώρα αυτή μεγαλώνει την διαφορά 
που υφίσταται σχετικά με το κόστος των αμυντικών δαπανών των χωρών της Ε.Ε. Ποιό θα είναι 
άρα το τελικό κόστος στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην SFOR, KFOR και ISAF? Οι αποστολές 
αυτές θα είναι οικονομικά βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες; Θα επηρεάσουν αρνητικά ή 
θετικά μια μελλοντική διεύρυνση της Συμμαχίας στο συνολικό οικονομικό κόστος; 3) Το 
κυριότερο θέμα που απασχολεί την Συμμαχία σε συνολικό επίπεδο είναι τα μέτρα ικανοτήτων. 
Είναι αυτά ικανά να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις πολιτικές αποφάσεις των 26; Είναι ικανά 
                                                 
252 Βλέπε http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb130122.htm  
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να προσδώσουν στην Συμμαχία το ανάλογο κύρος ώστε οι αποστολές που αναλαμβάνει το 
ΝΑΤΟ να είναι από την μεριά του οικονομικού κόστους και εξόδων, επιτυχείς; 4) Η μετάλλαξη 
του ΝΑΤΟ απαιτεί την εδραίωση των όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα 11 
πολυδύναμων διοικητικών κέντρων. Που σημαίνει ότι: α) το κόστος για να κλείσουν οι υπόλοιπες 
είναι μεγάλο β) Τα νέα πολυδύναμα αυτά κέντρα θα μπορούσαν να εκτινάξουν το κόστος 
δημιουργίας κατά πολύ. Θα τηρηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις των κρατών-μελών του 
ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα των χωρών της Ε.Ε που έχουν ως στόχο την μείωση των αμυντικών 
τους δαπανών, είτε αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο είτε σε συλλογικό Ευρωπαϊκό μέχρι το 2010; Με 
τα δεδομένα αυτά οι ικανότητες της Συμμαχίας σε συλλογικό επίπεδο πρέπει να ενισχυθούν και να 
δαπανηθούν συλλογικά χρήματα για το κοινό αμυντικό δόγμα που από την μια μεριά ενισχύει την 
αλληλεξάρτηση των κρατών αλλά από την άλλη δίνει σε κάθε εθνικό κράτος το δικαίωμα να 
μειώσει τις αμυντικές του δαπάνες στο ελάχιστο, αποδίδοντας όμως ταυτοχρόνως τα όσα 
υποχρεούνται, όπως συμφώνησαν, με την είσοδό τους στην Συμμαχία. 

Έχοντας υπόψην τα παραπάνω και τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, εκτιμάται πως έρχεται η ώρα να 
αποφασίσουν τα κράτη μέλη τί επιδιώκουν: α) από την εθνική αμυντική τους πολιτική β) από την 
Συμμαχία τόσο σε πολιτικό όσο σε οικονομικό επίπεδο. Εάν υιοθετηθεί η συλλογική πολιτική σε 
επίπεδο της Συμμαχίας, θα πρέπει βρεθεί το κατάλληλο ισοζύγιο που από την μία θα δεσμεύσει 
τόσο πολιτικά όσο και νομικά τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Πρέπει να αποδεσμευτούν οι 
πολύπλοκοι προϋπολογισμοί και πρέπει να ενισχυθεί ένας μόνος τομέας οικονομικής παροχής 
πόρων στην Συμμαχία ώστε να γίνει οικονομικά η Συμμαχία, πιο δίκαιη, πιο ελαστική και πιο 
διαφανή. Πρέπει έτσι να ανοίξει ένα συλλογικός διάλογος τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και 
της πολιτικής αλλά και της στρατιωτικής επιτροπής ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι 
μακροπρόθεσμα για την αποτελεσματική λειτουργία του ΝΑΤΟ ως διεθνή Οργανισμό, πολιτικό 
αλλά και στρατιωτικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Η Ταυτοποίηση και η Διαλειτουργικότητα των Δυνάμεων της Συμμαχίας. 

O Robert Bell, στο ΝΑΤΟ Review το 2002, ανέφερε πως «κάτι που μπορεί να πράξει το ΝΑΤΟ 
είναι να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητά του και την τυποποίησή του»253. Η άποψη αυτή, ήρθε 
βεβαίως μετά την περίφημη φράση του πρώην Γενικού Γραμματέας Λόρδου Ρόμπερτσον, 
«δυνατότητες, δυνατότητες, δυνατότητες». Έκτοτε, η Συμμαχία βρίσκεται σε μια μόνιμη 
μετάλλαξη τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτηρίζει την συνεχόμενη μετάλλαξη ως την ανάγκη 
του ΝΑΤΟ να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εποχής. Συγκεκριμένα αναφέρει πως «Η έξωθεν 
απειλή υπό την κλασσική έννοια, ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον για το ΝΑΤΟ. Κυρίαρχη είναι η 
έννοια των ασύμμετρων απειλών, στις οποίες η Συμμαχία καλείται να προσαρμοσθεί»254. Με 
δεδομένες τις ανάγκες της Συμμαχίας να είναι άμεσα προσαρμοσμένες τόσο στις προκλήσεις 
όσο και τις απειλές, επιβάλλεται η Συμμαχία να εκσυγχρονίζεται συνεχώς και να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες των εποχών. Πρέπει να προσαρμόζει τις στρατιωτικές της 
δυνατότητες (capabilities), με «στόχο τη δημιουργία μονάδων, που θα μπορούν να μεταφέρονται 
και να αναπτύσσονται γρήγορα κι εύκολα (deployable forces) και οι οποίες θα είναι συμβατές με τις 
σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες της Συμμαχίας (usable forces). Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις δεν 
πρέπει να είναι μόνο deployable, ώστε να μετέχουν σε επιχειρήσεις εκτός της κλασσικής περιοχής 
ευθύνης της Συμμαχίας (out of area του άρθρου 5), αλλά και να μπορούν να μετέχουν σε 
παρατεταμένες επιχειρήσεις (sustainable forces)»255. 

Η Ατζέντα της Πράγας το 2002 είχε ως αρχή  την αξιολόγηση των πεπραγμένων στο Κόσοβο, και σήμερα 
την εκτίμηση του Αφγανιστάν και του Ιράκ. Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Robert Bell, o πρώην 
Υπουργός Άμυνας των Η.Π.Α επί προεδρίας του Ronald Reagan, Robert Schultz, o μετασχηματισμός 
είναι μια συνεχόμενη διπλωματική διαδικασία. Ο σημερινός Υπουργός Άμυνας  των Η.Π.Α θεωρεί πως «ο 
μετασχηματισμός είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά μια τελική κατάσταση, με νέες 
απαιτήσεις, νέες προκλήσεις, και νέα περιβάλλοντα ασφαλείας που απαιτούν συνεχώς περαιτέρω 
αλλαγή, περαιτέρω προσαρμογή»256. 

Από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι και σήμερα, και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο 
Ιράκ, η Συμμαχία «προσαρμόστηκε», «εξελίχθηκε» και «μεταρρυθμίστηκε»257. Ο πολιτικό-
στρατιωτικός προγραμματισμός της Συμμαχίας, καθορίζεται σήμερα  από το νέο στρατηγικό και 
                                                 
253 ΝΑΤΟ Review 2002 καλοκαίρι, Richard G. Bell, «Η Ενίσχυση των Δυνατοτήτων της 
Συμμαχίας».http://www.nato.int/docu/review/2002/issue2/greek/military.html Ο Robert G. Bell ήταν 
Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για Αμυντική Επένδυση μεταξύ 1999-2003 και σήμερα εργάζεται στις 
Βρυξέλλες ως ανώτερος αντιπρόεδρος της SAIC. 
254 Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος,  Σχέσεις Ελλάδας-ΝΑΤΟ:  

http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Priorities/SecurityDefence/NATO/  
255 Ο.Π. 
256 ΝΑΤΟ Review Άνοιξη 2005 Richard G. Bell, «Το Ιστορικό του Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ».  
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257 Ο.Π. 
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γεωπολιτικό σκηνικό, την διεθνή πολιτική και τα διεθνή γεγονότα, όπως ήδη έχουμε προαναφέρει. 
Όπως τονίζει ο Richard Bell, «δεν υπάρχει μια ατζέντα μετασχηματισμού. Υπάρχουν όμως τρείς 
διαφορετικές»258. Οι τρείς αυτές εντοπίζονται ως οι εμπειρίες τόσο από το Κόσοβο όσο και από 
το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Οι εμπειρίες αυτές δρουν ως μέσο αξιολόγησης τόσο των 
πεπραγμένων, όσο και των λαθών και προσδιορίζουν τη μελλοντική πολιτική ατζέντα εμπλοκής 
της Συμμαχίας στα διεθνή πολιτικά δρώμενα. 

Έτσι το νέο σύστημα ασφάλειας το οποίο επικρατεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι επικεντρώνεται 
στα παρακάτω θέματα: 

 Νέες απειλές/Νέες προκλήσεις. 
 Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 5 κα αυτές εκτός άρθρου 5. 

 Νέες μορφές συγκρούσεων. 
 Νέους πολιτικούς παίχτες. 

 Νέες αποστολές και νέες επιχειρήσεις. 
 Συνεχής μετάλλαξη της Συμμαχίας. 

 Ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία.  

Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και τα νέα πολιτικά δεδομένα τουλάχιστον στις αρχές 
του 21ου αιώνα. 

Με την έννοια των νέων απειλών/νέων προκλήσεων, αναφερόμαστε στις νέες τρομοκρατικές 
προκλήσεις με οποιαδήποτε μέσα που έχουν πάρει πλέον την μορφή «μαρτυρικών» επιθέσεων με 
πολλαπλούς στόχους, κυρίως εναντίον αθώων πολιτών. Οι τρόποι επιθέσεων ποικίλουν. Για τα 
δεδομένα της Συμμαχίας όλα τα σενάρια θεωρούνται πιθανά: Η τρομοκρατία περιλαμβάνει 
εγκληματικές πράξεις μέσω αυτοκτονιών, χημικών, ραδιολογικών, βιολογικών ακόμα και 
πυρηνικών όπλων. Καθοριστικοί παράγοντες είναι οι ακραίες αντιδραστικές ομάδες και οι 
εθνικιστικές τους ή φυλετικές τους διαφορές με γείτονες χώρες, ή περιοχές εντός των εθνικών 
ορίων ενός κράτους (ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, Τσετσενία, Νεπάλ, Νταρφούρ). 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, η Συμμαχία πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια το άρθρο 5, ώστε 
να εμπίπτει στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Εντός των ορίων της Συμμαχίας, οι περιοχές της πρέπει 
να περιέχονται στην υπευθυνότητα των κρατών, τα οποία είναι και κράτη-μέλη. Πρέπει οι εθνικές 
δυνάμεις να συμφωνούν με τα κριτήρια των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να αναπτύσσονται 
γρήγορα, να μπορούν να ανταποκριθούν σε αποστολές εντός των ορίων του ΝΑΤΟ και να 
συμμετέχουν σε χρονικά παρατεταμένες αποστολές καταστολής αλλά και ειρήνης. 

Σε αποστολές που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται ενεργά με τις 
συλλογικές του δυνάμεις που αναπτύσσονται όπως προαναφέραμε εντός συγκεκριμένου χρονικού 
ορίου. Αποτελούν τις πλέον άρτια επανδρωμένες δυνάμεις και χρονικά μπορούν να εμπλέκονται 
είτε σε αποστολές καταστολής είτε ειρήνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βεβαίως η 
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συμμετοχή των συνεργαζομένων κρατών στις περιπτώσεις αποστολών εκτός άρθρου 5 με το 
ΝΑΤΟ είναι καθορισμένη, είτε είναι μέσω της συνεργασίας του PfP είτε μέσω του Μεσογειακού 
διαλόγου ή άλλων (ΝΑΤΟ-Ρωσίας ή ΝΑΤΟ-Ουκρανίας και ίσως πλέον και ΝΑΤΟ-Ιαπωνίας259, 
και ΝΑΤΟ-Αυστραλίας). Έτσι η πολιτική ατζέντα στην προκειμένη περίπτωση έχει καθοριστεί ως 
«παγκόσμια» 260.  

Καθορίζοντας τα παραπάνω, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για σωστά μέτρα τυποποίησης 
ικανοτήτων (Standardisation) ώστε να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα εντός της Συμμαχίας. Τα 
κράτη μεταξύ τους πρέπει να ενισχύσουν τον ρόλο μέσω της καλύτερης συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς: στρατηγικούς, διοικητικούς, οικονομικούς, σε αποστολές και επιχειρήσεις και να 
εμπλέξουν επιτυχώς τόσο τις προσφερόμενες υποδομές όσο και τον άρτιο εξοπλισμό ο οποίος και 
παρέχεται σε συλλογικό επίπεδο. 

Για το λόγο καλύτερης τυποποίησης των ικανοτήτων (Standardisation), δημιουργήθηκε η 
υπηρεσία τυποποίησης ικανοτήτων ΝΑΤΟ Standardisation Agency (ΝSA). Σκοπός της είναι να 
ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των Συμμαχικών δυνάμεων σε επίπεδο πολυεθνικότητας, 
δυνατοτήτων και ικανοτήτων, συλλογικότητας, δικτυο-κεντρικής δυνατότητας διοίκησης, ώστε να 
συμπληρώνουν η μία την άλλη σε ανάθεση αποστολών. Οφείλουν να είναι εναρμονισμένες και 
συνεργαζόμενες και να μην αντιγράφουν η μία την άλλη. Τέλος θα πρέπει να παρέχουν πλήρη 
συνεργασία στην υπηρεσία για την τυποποίηση των ικανοτήτων. 

Για την τυποποίηση των ικανοτήτων ευθύνη έχει και η στρατιωτική επιτροπή που θεωρείται ως 
«Tasking Authority». Συμβουλεύει διοικητικά, οργανωτικά και σε επίπεδο επιχειρήσεων τις 
διαδικασίες της NSA. Επικυρώνει τις προτάσεις της NSA. Θέτει προτεραιότητες και διαδικασίες 
υλοποίησης των προτάσεων της NSA. Ορίζουν πότε τα κριτήρια αυτά έχουν ολοκληρωθεί. 
Προσδιορίζουν επίσης την ημερομηνία εφαρμογής την λεγόμενη (ΝΑΤΟ effective date –NED). 
Τέλος περιοδικά αξιολογεί την εφαρμογή των κριτηρίων που έχουν τεθεί. 

Σκοπός της ΝSA είναι να συντονίσει, να στηρίξει και να ορίσει τις διαδικασίες της υπηρεσίας της 
που εκτελείται σύμφωνα με την άδεια του ΝΑΤΟ Committee for Standardisation (Nατοϊκή 
επιτροπή για την τυποποίηση των ικανοτήτων) και υπό την αιγίδα της Στρατιωτικής επιτροπής 
(Μilitary Committee –MC-) ως Τasking Authority (-TA-) για θέματα διοικητικής στρατιωτικής 
τυποποίησης ικανοτήτων. 

Οι ευθύνες της NSA είναι: 1) να δημιουργεί τις διαδικασίες για τον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση τυποποίησης των ικανοτήτων. 2) να υποστηρίζει τα συνέδρια ορολογίας στρατιωτικής 
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επιτροπής τυποποίησης (MC Standardisation Boards261 and Terminology Conference) στο 
οποίο τα μέλη της στρατιωτικής επιτροπής Tasking Authority συζητούν για την διοικητική 
τυποποίηση. 3) να συντονίζει τις διαδικασίες των διαφόρων Tasking Authorities (διαφορετικές 
εσωτερικές ομάδες εργασίας) και όλες τις υπόλοιπες ομάδες του ΝΑΤΟ (όπως το Ιinternational 
Military Staff –IMS-)που συμμετέχουν στην τυποποίηση των ικανοτήτων και να συμμετάσχουν 
ενεργά με τις πολιτικές ομάδες τυποποίησης ικανοτήτων. 

Στην προσπάθεια τυποποίησης και διαλειτουργικότητας εμπλέκεται και το ACT με την υποστήριξη του 
ACO. Σκοπός του είναι να συμμετέχει ως η ηγετική στρατιωτική επιτροπή με στόχο την ταύτιση, την 
προτεραιότητα και τoν πειραματισμό, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της διαλειτουργικότητας στην Συμμαχία. 
Το ACT ευθύνεται για την προαγωγή νέων ιδεών, πλάνων και δογμάτων με σκοπό την περαιτέρω έρευνα, 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών καινοτομιών μέσα από την συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και επιτροπές, 
ώστε να παραδοθούν στοιχεία ποιοτικής διαλειτουργικότητας και τυποποίησης αλλά και σωστής 
μετάλλαξης των ικανοτήτων. Το ACT αξιολογεί, αναλύει, διαμορφώνει και καθοδηγεί τα κριτήρια 
διαλειτουργικότητας. θέτει στόχους για περαιτέρω ανάπτυξη της και προτείνει στο NSA για συλλογικά και 
ατομικά αμυντικά δόγματα. 

Σημαντικό είναι για την διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση πως τα κράτη-μέλη σε πολιτικό επίπεδο 
πρέπει να συμφωνήσουν συλλογικά αλλά και σε επίπεδο επιτροπών. Τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική 
διοίκηση του ΝΑΤΟ πρέπει να συμμορφωθεί με τις τελικές αποφάσεις της επιτροπής τυποποίησης η οποία 
ουσιαστικά θα έχει και την αποδοχή των τόσο του  ACT όσο και του ACO. Από την στιγμή αυτή, το 
ΝΑΤΟ οφείλει να κάνει αλλαγές σε συλλογικό επίπεδο. Όμως και τα εθνικά κράτη πρέπει να μεταλλάξουν 
πλήρως τις ένοπλες δυνάμεις τους, ώστε να μπορούν να  εναρμονιστούν στα νέα τυποποιημένα και 
διαλειτουργικά δεδομένα της Συμμαχίας.  

Δεδομένων των προκλήσεων αλλά και των αναγκών, όπως αναφέραμε σε όλο το κεφάλαιο, η Συμμαχία 
πρέπει να επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της εναντίον της τρομοκρατίας. Πρέπει να υιοθετήσει ρόλους και να 
αναπτύξει καινούργιες μεθόδους αποτροπής προκλήσεων. Η τελική μορφή μετάλλαξης του ΝΑΤΟ πρέπει 
να έχει καθοριστεί άριστα με συνδρομή και του ACT αλλά και του ACO. Να ενισχυθεί τόσο η συνεργασία 
μεταξύ κρατών σε επίπεδο διαλειτουργικότητας, όσο και να ενισχυθούν καλύτερα οι σχέσεις πολιτών-
στρατιωτικών εντός της Συμμαχίας. Έτσι η δημιουργία της Task Force για την διαλειτουργικότητα τίθεται 
ως αναγκαία, με προοπτική τόσο την υλική, επιχειρησιακή αλλά και διοικητική διαλειτουργικότητα. Έτσι 
επιτυγχάνεται η αρμονία και η συμμετοχή των κρατών-μελών. Με συνεχόμενη εκπαίδευση σε όλους τους 
τομείς αλλά και συμμετοχή πιστεύεται πως η Συμμαχία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του 21ου 
αιώνα. Όπως αναφέρει και ο Ναύαρχος Jan Eriksen «η διαλειτουργικότητα και η ταυτοποίηση των 
ικανοτήτων του ΝΑΤΟ αποτελούν το σημαντικότερο στρατιωτικό θέμα σήμερα καθώς ενισχύεται (βάση 
των αξιολογήσεων σε επιχειρήσεις) η ανάγκη για συλλογική συνεργασία....Το σημαντικότερο κριτήριο για 
την τυποποίηση και διαλειτουργικότητα είναι η γνώση. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς οι άλλοι κάνουν την 
δουλειά τους, ώστε να αφήσουμε διάστημα πνευματικής ετοιμασίας»... και αναρωτιέται «τί θα γινόταν εάν 
έφτανες στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να γνωρίζεις να οδηγείς από τα αριστερά;»... Θεωρεί πως πρέπει να 
βρεθεί τρόπος που όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, «να έχει το ΝΑΤΟ δυνάμεις 
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ταχείας ανάπτυξης, συμβατές μεταξύ τους και άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες»262, ουσιαστικά 
προσφέροντας τόσο γνώση όσο και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για ατομικές εθνικές αμυντικές 
δαπάνες.  

Σε ένα επικείμενο νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, πρέπει να τονιστούν και να κατοχυρωθούν σε 
γενικές γραμμές της στρατιωτικής, διοικητικής και οικονομικής αναδιάρθρωσης της Συμμαχίας που 
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό ως  νέος στρατηγικός παράγοντας διαμόρφωσης της στρατιωτικής 
πολιτικής στρατηγικής. Ωστόσο, πρέπει να διασαφηνιστούν όπως και αναφέραμε π.χ. στο πρώτο 
υποκεφάλαιο 1) Σαφέστερα οι πολιτικές αλλά και στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ στον 21ου 
αιώνα, (ο ρόλος) 2) Να ορίσουν ποιό είναι το νέο πολιτικό-στρατιωτικό πλάνο του ΝΑΤΟ, 
δεδομένων των αλλαγών που θα συνδυάζουν α)μια νέα και ανανεωμένη στρατηγική 
προγραμματισμού β) κοινούς οικονομικούς πόρους προσφοράς και τα οικονομικά πακέτα 
συνεισφοράς γ) το πλαίσιο ανάπτυξης των στρατιωτικών ικανοτήτων των κρατών μελών, δηλαδή 
στρατευμάτων διαλειτουργικών ευέλικτών και άρτια εξοπλισμένων ώστε να επιτευχθεί πλήρη 
στρατιωτική ικανότητα  (optimum military capability and efficiency). 
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Κεφάλαιο 7: Το ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα: Οι διμερείς σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 

Στις 4 Απριλίου 1989 όταν η Συμμαχία γιόρταζε τα 40 χρόνια ύπαρξης της, οι αλλαγές στο 
διεθνές πολιτικό σκηνικό ήταν υπαρκτές και ραγδαίες. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και η 
διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, σηματοδότησε μια νέα αρχή για τις πολιτικές αλλά και 
στρατιωτικές σχέσεις των χωρών, σε διμερές αλλά και πολυμερές επίπεδο.  

Κατά τον εορτασμό των πενήντα χρόνων στις 4 Απριλίου του 1999, μια ακόμα νέα εποχή 
ανέτελλε για την Συμμαχία. Κατά την 15η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον στις 23-
25 Απριλίου 1999, οι ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας αποφάνθηκαν και δημιούργησαν 
ένα νέο στρατηγικό πλάνο, το οποίο έμελλε να αλλάξει και την συνολική πολιτική της Συμμαχίας 
για τον 21ο αιώνα.  

Τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, κατά τα λεγόμενα των 
Συμμάχων-ηγετών των κρατών-μελών της Συμμαχίας, δεν ήταν παρά μόνο η αρχή μιας νέας 
εξελικτικής και πιο ουσιαστικής πολιτικής πορείας, που θα ενέπλεκε περισσότερο την Συμμαχία 
στις διεθνείς εξελίξεις. Το ΝΑΤΟ αποκτώντας διεθνές κύρος, επαναπροσδιορίζει τόσο οι 
προθέσεις όσο και τα μέσα με τα οποία θα εμπλέκεται στο μέλλον η Συμμαχία στις διεθνείς 
πολιτικές εξελίξεις. Έμελλε συνεπώς να γίνει από περιφερειακός παίχτης, παγκόσμιος.  

Όπως είναι φυσικό βεβαίως  τα δύο παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία (το νέο στρατηγικό πλάνο 
και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβία) δεν έπεισαν ένα μεγάλο  αριθμό πολιτών 
δυτικών χωρών. Μέρος της δυτικής κοινωνίας αντέδρασε ποικιλοτρόπως τόσο στις προθέσεις όσο 
και στα μέσα με τα οποία διενήργησε το ΝΑΤΟ την αποστολή του στην Γιουγκοσλαβία. Αν και 
όλοι αποδέχονται πως τα δραματικά γεγονότα στην Γιουγκοσλαβία αποτέλεσαν 1) αναπάντεχη 
την εμπλοκή του ΝΑΤΟ αλλά και 2) ένα πείραμα για τις μελλοντικές ανάγκες στην Συμμαχία σε 
όλα τα επίπεδα (πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά καθώς και σε επίπεδο υποδομών και 
ετοιμότητας), δεν αποδέχτηκαν ποτέ τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η Συμμαχία. Δεδομένων 
των παραπάνω, η Συμμαχία έπρεπε να επανεξετάσει τόσο την γενικότερη πολιτική της όσο και να 
επαναπροσδιορίσει αλλά και να προσελκύσει εκ’ νέου το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο των δυτικών 
κρατών-μελών, που κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. 

Σαφής ήταν επίσης και η αντίδραση της Ρωσίας, που εν τέλει συνέβαλε σταδιακά στην οριστική 
αλλαγή πλεύσης εθνικής πολιτικής (καθότι αποτυχημένη), που καθώς αυτοαποκαλείται διάδοχος 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενεπλάκη στην αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων263.   

Ως συνεργαζόμενο μη-μέλος σήμερα με το ΝΑΤΟ, η Ρωσία εξακολουθεί να ενεργεί βάσει των 
δικών της συμφερόντων αλλά και αναγκών μέσα όμως από τον συνεχή διάλογο και σε πολλές 
περιπτώσεις μέσα από την συνεργασία. Παρόλα αυτά όμως η Ρωσική Ομοσπονδία δεν ταυτίζεται 
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με τις πολιτικές του ΝΑΤΟ καθώς και τις βλέψεις του, όσο διατηρείται ζωντανό το συναίσθημα 
εθνικής ανασφάλειας264.  

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 όμως, διαδραμάτισαν τον δικό τους ρόλο στην διεθνή 
πολιτική. Το συναίσθημα ανασφάλειας διαφαίνεται πλέον να ορίζει τόσο τις πολιτικές των εθνικών-
κρατών όσο και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ρωσίας. Η λέξη «τρομοκρατία» αποτελεί τον όρο που 
δημιουργεί την ανασφάλεια, και ο όρος, «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», ορίζει τον 
αντιδραστικό παράγοντα τόσο των Δυναμικών Κρατών όσο και των Συμμάχων αλλά και των εν-
δυνάμει συμμάχων.  

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου βεβαίως έχουν ήδη μείνει στην ιστορία, όχι τόσο για το τί 
έγινε, καθώς τείνουμε να ξεχάσουμε πως τα τρομοκρατικά χτυπήματα δεν ήταν μόνο στους 
δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, αλλά και σε άλλα τρία μέρη εντός των Η.Π.Α. Πέραν αυτού, 
δεν ήταν τόσο τα συγκεκριμένα τρομοκρατικά γεγονότα καθώς συνέβησαν ποικίλα, αλλά εξίσου 
σημαντικά και ιστορικά τρομοκρατικά χτυπήματα εντός αλλά και εκτός των Η.Π.Α., πριν από 
αυτό το γεγονός. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αποτέλεσαν το «turning point» 
ιστορικά, καθώς έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα, στην ίδια χώρα, σε σημεία εμβλήματα για την ιστορία 
του συγκεκριμένου έθνους, την ώρα ζωντανών συνδέσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την 
χρονικά πολιτική στιγμή όπου χρειαζόταν ένας μικρός σε έκταση λόγος απεξάρτησης των 
θεμάτων ασφάλειας από την συνολική ατζέντα πολιτικών θεμάτων και διεθνών πολιτικών. 

Σήμερα, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, όπου η Συμμαχία δοκιμάζεται και αναμένοντας νέες 
εξελίξεις με χώρες κλειδιά στο αγώνα κατά της τρομοκρατίας, η ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες 
αλλά και νέες προοπτικές προσέγγισης συνεργασιών θεωρούνται και είναι επιτακτικές. Με 
δεδομένες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, την Μέση Ανατολή, την 
Κεντρική Ασία, την Αφρική και τις χώρες τις Μεσογείου, τουλάχιστον η περιφερειακή εμπλοκή 
του ΝΑΤΟ πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη.  

Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε αυτό που πρέπει να θεωρηθεί ως η βασικότερη προοπτική 
για μελλοντική εξέλιξη της Συμμαχίας, τόσο σε επίπεδο επεκτατικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο 
ευρύτερων συμμαχιών. Αυτή είναι η όσο τον δυνατόν πληρέστερη κατανόηση διμερών σχέσεων 
του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας καθώς και η κατά βάση ρεαλιστική εικόνα της πολιτικής της 
ασφάλειας έτσι όπως καταγράφηκαν από προσωπικές εμπειρίες αλλά και έρευνα πρωτογενή και 
δευτερογενή στα θέματα που αφορούν τις διμερείς τους σχέσεις.  

Τα βασικά στοιχεία τα οποία θα μελετήσουμε για να αναλύσουμε το παρακάτω κεφάλαιο είναι ότι: 
1) το ΝΑΤΟ αποτελεί μια πολιτική-στρατιωτική οντότητα, 2) η Ρωσία αποτελεί τη χώρα κλειδί 
και για πολλούς υποστηρικτές της το θύμα. Βάσει των αναλύσεων αυτών επιδιώκεται μια 
γενικότερη κατανόηση των διμερών θεμάτων ασφάλειας ΝΑΤΟ-Ρωσίας, καθώς θα αναφερθούμε 
και στην ανάγκη για μια ρεαλιστική, πραγματιστική και ουτοπική πραγματικότητα της πολιτικής 
του ΝΑΤΟ για το μέλλον. 

                                                 
264 Στο NATO review issue 4 2005, ο υπουργός άμυνας της Ρωσίας Sergei Ivanov, ξεδιπλώνει τις πολιτικές και 
στρατιωτικές ανασφάλειας της Ρωσίας όσο και τις προκλήσεις της χώρας του στον 21ο αιώνα.  
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7.1 Οι Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 

Σημαντική είναι μια ανάλυση των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας ακόμα και σήμερα όπου το διπολικό 
ισοζύγιο μεταξύ της Δύσης και Ανατολής θεωρητικά δεν υπάρχει πλέον. Όταν το κυρίαρχο 
συναίσθημα και η κύρια πολιτική είναι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, οι σχέσεις ΝΑΤΟ-
Ρωσίας επιβάλλεται να ολοκληρωθούν.  

Από την μια μεριά έχουμε ένα αυτοδιοικούμενο στρατιωτικό οργανισμό με σύμμαχα κράτη-μέλη, 
που μετά την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος το 1991, αποτελεί ένα πολιτικό-στρατιωτικό 
οργανισμό.  

Από την άλλη, η Ρωσία αποτελεί ένα κράτος πλούσιο γεωγραφικά, πολιτιστικά και πληθυσμιακά. 
Είναι παραγωγός και εξαγωγέας πρώτων υλών, αλλά και στρατιωτικός εταίρος της Δύσης. 
Αποτελεί μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και εκπροσωπείται σχεδόν σε όλους τους 
μεγάλους και στους σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς. 

Ο Λόρδος Ρόμπερτσον ανέφερε το 2002 πως η Ρωσία «αποτελεί σημαντικό στοιχείο καθώς η 
χώρα αυτή με τα πυρηνικά της όπλα, τις 11 διαφορετικές ζώνες ώρας, τα 150 εκατομμύρια 
κατοίκων και τα σύνορα, που εκτείνονται από τον Καύκασο ως την Κεντρική Ασία και την 
Ανατολή, αποτελεί θέμα ασφάλειας της Ευρώ-Ατλαντικής κοινότητας».265

 

Χρονικό Εξέλιξης των Σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας Πριν και Μετά την Σύνοδο της 
Κωνσταντινούπολης. 

Στις 28 Μάιου του 2002, ένα «νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας άνοιξε» με την σύνοδο 
των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και τις Ρωσίας στην Ιταλία, στην αεροπορική βάση «Practica di 
Mare» σε προάστιο της Ρώμης. Μια νέα σχέση δημιουργήθηκε με την προοπτική να έρθουν 
κοντά πολιτικά αλλά και στρατιωτικά, τα τότε 19 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και η Ρωσία. Σκοπός 
ήταν και είναι η από κοινού δράση σε πολλά πεδία πολιτικά και στρατιωτικά266. 

Η δήλωση της Ρώμης «Rome Declaration», όπως αναφέρει και το ΝΑΤΟ, «ενισχύει» τις 
συμφωνίες του 1997 «on Founding Act on Mutual Relations, Co-operation and Security» που 
θεωρητικά σηματοδοτεί το σημαντικότερο πολιτικό σύμφωνο από το οποίο διέπονται κατά βάση 
και οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Το σύμφωνο του 1997, επεδίωξε να φέρει κοντά τα κράτη μέλη και 
την Ρωσία σε επίπεδο «19+1», το οποίο όμως τελικά δεν ήταν αποτελεσματικό. Αν και 
αποφασίστηκαν αρχικώς τότε μια σειρά από μέτρα για τα γεγονότα στα Βαλκάνια, για το ΝΑΤΟ 
από την μεριά του (και σύμφωνα με τις πηγές του) οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας δεν αποτέλεσαν 
ουσιαστικό κέντρο λήψης αποφάσεων. Ήταν περισσότερο ένα φόρουμ διαλόγου και πολιτικής 

                                                 
265 Πρώην Γραμματέας του ΝΑΤΟ Λόρδος Ρόμπερτσον Δεκέμβριος 13 2002, «With her nuclear arsenal, her 11 

time zones, her 150 million citizens and her borders stretching form the Caucasus through Central Asia and the 
Far East, Russia’s fate remails vital to the security of the Euro-Atlantic Community”. 
http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021213a.htm  

266 NATO-Russia Council, Rome Summit 2002, A readers guide. 
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μόνιμων διαπραγματεύσεων. Έτσι όλοι υποδέχτηκαν εγκαρδίως τις αποφάσεις της συνόδου της 
Ρώμης ως μια νέα προσπάθεια προσέγγισης των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 

Τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου 2001, ήταν βεβαίως αυτά που επαναπροσδιόρισαν τις σχέσεις 
τόσο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όσο και Η.Π.Α-Ρωσίας. Είναι σήμερα πλέον δεδομένη η αποφασιστική 
στάση της Ρωσίας να σταθεί δίπλα στους Συμμάχους στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, αλλά 
και των Συμμάχων σε αυτή. Τα Συμμαχικά κράτη, θεωρούν πως οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας 
βρίσκονται σε νέο επίπεδο. Η Ρωσία με την στάση της αν και για ορισμένους εξακολουθεί 
παρόλες τις προσπάθειές της267 να θεωρείται προκλητική (Βλέπε Εσθονία, Λετονία), είναι μέλος 
της «Δυτικής οικογένειας» και οι σχέσεις της με τα Σύμμαχα κράτη-μέλη σήμερα των 26 είναι 
εποικοδομητική, τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές επίπεδο. Όπως ανέφερε ο πρώην 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ Λόρδος Ρόμπερτσον, υπάρχει μια ουσιαστικότερη «χημεία»268 που 
καθιστά την Ρωσία έμμεσο σύμμαχο. 

Στις 28 Ιουνίου 2004 στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών του που 
διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, επανατέθηκε το θέμα περαιτέρω διαλόγου ώστε να ενισχυθούν 
τόσο οι απόψεις όσο και οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ-Russia Council 
(NRC). Οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και τα θέματα περί τρομοκρατίας συζητήθηκαν. 
Αποδέχτηκαν επίσης το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1546, με το 
οποίο δημιουργείται ο «οδικός νομικός χάρτης» για την μακροχρόνια σταθερότητα στις περιοχές 
τόσο των Βαλκανίων όσο και του Αφγανιστάν αλλά και του Ιράκ269. Επίσης οι υπουργοί 
αναφέρθηκαν στα σταθερά βήματα που έγιναν μεταξύ του 2002 και του 2004 σε θέματα ΝRC 
στην ευρύτερη ευρώ-ατλαντική περιοχή270. 

Το χρονοδιάγραμμα των πολιτικών σχέσεων και συζήτησης των επιμερών θεμάτων που αφορούν 
το συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας από το 1991 έως και τα μέσα του 2006 είναι: 

«1991 

20 December 1991 The North Atlantic Cooperation Council is inaugurated with the 
participation of 25 countries. Russia becomes a founding member of NACC. 

1992 

24-25 Feb. 1992 Manfred Wörner, Secretary General of NATO visits Moscow. 

                                                 
267 Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο περιοδικό του ΝΑΤΟ «Forging Deeper Relations» ΝΑΤΟ Public 

Diplomacy Division 2004, η Ρωσία προσεφέρθει να βοηθήσει τόσο τις Η.Π.Α όσο και το ΝΑΤΟ στον πόλεμο 
στο Αφγανιστάν: «In the immediate aftermath of the terrorist attacks, Russia opened its airspace for the 
international coalition’s campaign in Afghanistan nad arranged to share intelligence on terrorism and Central 
Asia. This contribution decisively anchored Russia and NATO on the same side of the war on terrorism».  

268 Ο.Π. σελ 5. 
269 Ο.Π 3 σελ. 90. 
270 Ο.Π. 3. σελ 90-91. 
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April 1992 First Military Committee in Cooperation Session (MC/CS). The Russian Chief of 
General Staff is invited. 

1993 

February 1993 NATO Review publishes its first article by a Russian Foreign Minister - Andrei 
Kozyrev.  

Spring 1993 SACEUR visits Moscow and agrees a specific cooperation programme with the 
Russian MOD (Ministry of Defence) setting in train activities for the remainder of the year. 

1994 

February 1994 The first supplement of the NATO Review in Russian is published. 

24 May 1994 (16+1) Special meeting of NATO Defence Ministers with the Russian Defence 
Minister, General Grachev. 

June 1994 Alliance Ministers agree during the NAC Ministerial in Istanbul to strengthen the 
Allied Contact Embassy in Moscow with two NATO information officers.  

22 June 1994 (16+1) Russia signs the Partnership for Peace Framework Document. 

22 June 1994 Agreement is reached on a "Summary of Conclusions" defining the main elements of 
an enhanced dialogue between NATO and Russia beyond NACC and PfP. 

Forum for regular exchange of information : Permanent Joint Council : PJC 

25 November 1994 First member of NATO's International Staff to reinforce NATO Contact 
Embassy in Moscow assumes his functions; NATO Information activities in Moscow begin. 

1 December 1994 (16+1) NATO Foreign Ministers meet with Russian Foreign Minister 
Kozyrev.  

1995 

31 May 1995 (16+1) Russia formally accepts the Individual Partnership programme (IPP) and 
the "Areas on pursuance of broad, enhanced NATO-Russia dialogue and cooperation" in Noordwijk at a 
special meeting of NATO Foreign Ministers with Foreign Minister Kozyrev following the 
regular NATO Ministerial meeting.  

17 July 1995 (16+1) Council meeting with Russia on the future development of NATO-Russia 
relations. 

11 September 1995 (16+1) at the request of the Russian side, a meeting is held with Russia on 
the situation in Former Yugoslavia took place. 

20 September 1995 (16+1) Council meeting with Russia on the implementation of the CFE 
Treaty. 

http://www.nato.int/docu/review/1993/9301-1.htm
http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940609b.htm
http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c941201a.htm
http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c950531b.htm


14-21 October 1995 Colonel General Shevtsov and his team establish contacts with SACEUR 
at Mons on IFOR. 

19 October 1995 (16+1) Council meets with Russia on Peace Implementation Planning in 
Bosnia. 

28 November 1995 (16+1) NATO Defence Ministers meet with Russian Defence Minister 
Grachev. 

6 December 1995 (16+1) NATO Foreign Ministers meet with Russian Foreign Minister 
Kozyrev. 

1996 

January 1996 Publication of the first Russian edition of the NATO Handbook. 

13 January 1996 beginning of deployment of Russian troops supporting IFOR in Bosnia-
Herzegovina. 

13 March 1996 Russia signs IFOR Participation and Financial Agreements. 

20-21 March 1996 Secretary General Javier Solana visits Moscow. 

21 March 1996 A Memorandum of Understanding on Civil Emergency Cooperation between 
NATO and Russia is signed in Moscow. 

1 April 1996 (16+1) Council meeting with Russia to assess the way ahead in NATO-Russia 
relations in the aftermath of Secretary General Solana's visit to Moscow. 

10 May 1996 (16+1) Council meeting with Russia to discuss the latest situation in the IFOR 
and the CFE. 

4 June 1996 (16+1) NAC Foreign Ministers' meeting with Russian Foreign Minister Primakov 
in Berlin on the margins of NAC/NACC Ministerial meetings.  

14 June 1996 (16+1) NATO Defence Ministers meet with Russian Defence Minister Grachev. 

19 September 1996 (16+1) Meeting of the Political Committee with Russia on Arms Control 
and Disarmament issues. 

20 September 1996 Meeting of Secretary General Solana with Russian Foreign Minister 
Primakov in Vienna. 

26 September 1996 (16+1) NATO Defence Ministers meet with Russian Defence Minister 
Rodionov in Bergen.  

7 October 1996 Meeting of Secretary General Solana with the Russian Secretary of Security 
Council Alexander Lebed. (16+1) Informal Council meeting with Alexander Lebed. 

10 December 1996 Meeting of Secretary General Solana with Foreign Minister Primakov. 

11 December 1996 (16+1) NATO Foreign Ministers meet with Russian Foreign Minister 
Primakov on the margins of NAC/NACC Ministerial meetings. 

http://www.nato.int/docu/speech/1996/s960320a.htm
http://www.nato.int/docu/comm/1996/9606-brl/9606-brl.htm
http://www.nato.int/docu/comm/1996/9609-brg/9609-brg.htm
http://www.nato.int/docu/speech/1996/s961007a.htm
http://www.nato.int/docu/speech/1996/s961210m.htm
http://www.nato.int/docu/speech/1996/s961211d.htm


18 December 1996 (16+1) NATO Defence Ministers meet with Russian Defence Minister 
Rodionov. 

1997 

19-21 January 1997 First round of talks between Secretary General Solana and Russian Foreign 
Minister Primakov on a NATO-Russia Document in Moscow. 

10 February 1997 Talks between NATO's Assistant Secretary General for Political Affairs 
(ASG/PA) and Deputy Foreign Minister Afanassievsky in Moscow. 

23 February 1997 Second round of talks between Secretary General Solana and Russian 
Foreign Minister Primakov on a NATO-Russia Document in Brussels. 

24 February 1997 Talks between ASG/PA and Deputy Foreign Minister Afanassievsky in 
Brussels. 

9-10 March 1997 Third round of talks between Secretary General Solana and Russian Foreign 
Minister Primakov on a NATO-Russia Document in Moscow. 

10 March 1997 Talks between ASG/PA and Deputy Foreign Minister Afanassievsky in 
Moscow. 

8 April 1997 Talks between ASG/PA and Deputy Foreign Minister Afanassievsky in Brussels. 

15 April 1997 Fourth round of talks between Secretary General Solana and Russian Foreign 
Minister Primakov on a NATO-Russia Document in Moscow. 

18 April 1997 Talks between ASG/PA and Deputy Foreign Minister Afanassievsky in 
Moscow. 

22-23 April 1997 Civil Emergency Planning Symposium and meeting of the SCEPC with 
Cooperation Partners in Moscow. 

23-24 April 1997 Secretary of the Defence Council of the Russian Federation Yuri Baturin 
visits Brussels and Mons. Mr.Baturin meets with Secretary General Solana and participates in 
the "SHAPEX" exercise. 

6 May 1997 Fifth round of talks between Secretary General Solana and Russian Foreign 
Minister Primakov on a NATO-Russia Document in Luxembourg. 

13_14 May 1997 Final (sixth) round of talks between Secretary General Solana and Russian 
Foreign Minister Primakov on a NATO-Russia Document in Moscow. 

14 May 1997 Agreement (ad referendum) between NATO and Russia on the "Founding Act on 
Mutual Relations, Cooperation and Security Between NATO and the Russian Federation". 

16 May 1997 The North Atlantic Council approves the Founding Act. 



• 27 May 1997 Signing of the "Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security 
Between NATO and the Russian Federation" by the Secretary General of NATO and 
Heads of State and Government of NATO and the Russian President in Paris»271. 

1998 

1998: Russian mission to NATO established. 

1999 

«24 Mar 99: Crisis in Kosovo: Russia suspends its cooperation in PJC after Nato’s air 
campaign. 

 After the Kosovo campaign, Russia returns to the PJC but limits its agenda to K-topics 

 

2000 

August 2000: Russian nuclear submarine “Kursk” sinks in the Barents Sea. 

2000: change of leadership in both NATO and Russia strong personal commitment to 
cooperation by Lord Robertson and President Putin. 

2001 

September 2001: Terrorist attacks in the USA:  

2001 NATO opens Military liaison Mission to Moscow. 

2002 

18 Dec 02: NATO-Russia council relations – «a new quality». Rome Declaration  

From PJC to a NRC (NATO-Russia council). 
NATO-Russia Glossary of Contemporary Political and Military Terms May 28 2002, First 
Publication, Brussels, Moscow 2001. 
04 Feb 02: Role of the Military in Combating terrorism introductory speech by the Foreign 
Minister of the Russian Federation Sergey Ivanov. 
 
2003 

03 May 03: NRC meets for the first time in Moscow. 
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04 Jun03: Madrid meeting: review of the NRC’s accomplishments:  struggle against terrorism, 
crisis management, non-proliferation, arms control. 

2004 

15 March 04 : Keynote address by the Secretary General, Jaap de hoop Scheffer, at the 
NATO-Russia Council (NRC) Conference on the role of the military in combating terrorism, (Norfolk 
Virginia USA). 

13May04: NRC-meeting at ambassadorial level in Moscow (first meeting on Russian soil). 

28/29Jun04: Istanbul-summit meeting: underlines the NRC success bringing the NATO-
RUSSIA relations to partnership in the fight against terrorism, against the spread of WMD, 
Afghanistan and the Balkans. 

13 August 04: NATO Glossary of Nuclear Terms and Definitions.   

9 December 04: NATO-Russia Action Plan on Terrorism. 

Meeting of the NATO-Russia Council at the level of Foreign Ministers NATO HQ Brussels.

2005 

28 Apr. 05 NATO and Russia set priorities for co-operation. 

9-10 Jun.05: Statement meeting of the NATO-Russia Council at the level of ministers of 
defence. 

6-7 Jul. 05:NATO-Russia seminar on nuclear Doctrine and strategy. 

7 Aug. 05: NATO Exercise Helps Russian Rescue.  

8 December 05: Statement Meeting of the NATO-Russia Council at the level of Foreign 
Ministers Brussels. 

 

2006 

10 Feb. 06: NATO-Russia Defence Ministers discuss priorities for 2006. 

17 Feb. 06: NATO and Russia Tackle terror at sea (Active Endeavour). 

17 Feb. 06: NATO-Russia Maritime training completed (Active Endeavour) 

4 May. 06: NATO-Russia Rally to take place in Russia. (11-26 May 2006)»272. 
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7.2 Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσία:. Ο Ρόλος, ο Σκοπός, οι Προτεραιότητες. 

Η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας σε επίπεδο συμβουλίου (ΝΑΤΟ-Russia Council NRC), όπως 
μπορούμε να παρατηρήσουμε από το παραπάνω χρονοδιάγραμμα  για τις επιμέρους σχέσεις 
τους, είναι εποικοδομητική. Ο ρόλος και ο σκοπός όπως φαίνεται στην απόφαση των κρατών-
μελών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στην σύνοδο κορυφής στην Ρώμη το 2002, είναι η 
«εποικοδομητική συνεργασία». Σήμερα η συνεργασία αυτή επεκτείνεται σε πολλούς τομείς. 

Με την αύξηση των μελών του ΝΑΤΟ από 19 σε 26 μέλη το συμβούλιο πλέον ΝΑΤΟ-Ρωσίας  
από τον Απρίλιο του 2004 απαρτίζεται από 27 μέλη. Σήμερα το NRC έχει 17 επιτροπές που 
εργάζονται όπως ανέφερε αξιωματούχος στην επιτροπή Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, με σκοπό 
την «ώριμη και σταθερή συνεργασία». 

Όπως αναφέρει το ΝΑΤΟ τα βασικά σημεία/προτεραιότητες με τις οποίες ασχολείται το NRC 
είναι: ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, η διοίκηση κρίσεων/ειρηνευτικές αποστολές, το theatre missile 
defence, η μη εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, military-to military co-operation, και η αμυντική 
αναβάθμιση (defence reform). Συνεργασία υπάρχει επίσης στον τομέα διοίκησης του εναερίου χώρου (airspace 
management), αλλά επίσης στο επιστημονικό πρόγραμμα (Science Programme), πολιτικής προστασίας και 
εκτάκτου ανάγκης (civil emergencies) και διοικητικός προγραμματισμός (logistics)273.  
Στον τομέα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας το NRC συγκαλείται σχεδόν καθημερινώς, καθώς δεν 
υπάρχει θέμα που να μην αφορά τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2004, υπάρχει 
και επισήμως το πλάνο αντίδρασης σε επίπεδο ΝRC274. Ενδεικτικά, μέχρι τον Μάρτιο του 2005 
είχαν γίνει οι παρακάτω κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που ασχολείται 
το συμβούλιο: 

 

 Πρώτο Συμβούλιο ολομέλειας σε επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στις 7 Σεπτεμβρίου 2004, 
μετά συνεχόμενα τρομοκρατικά γεγονότα στην Ρωσική Ομοσπονδία. 

 Οι Πρέσβεις των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας θεωρούν επιτακτική την 
προετοιμασία ενός πλάνου πράξης κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. 

 Συγκεκριμένα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν για συγκεκριμένες τρομοκρατικές 
απειλές. 

 Τρία συνέδρια ανωτέρων στελεχών διεξήχθησαν σχετικά με τον ρόλο του στρατού στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας τον Απρίλιο του 2004 στο Νorfolk Virginia USA και 

                                                 
273 ΝΑΤΟ-Russia Council, key areas of NRC co-operation http://www.nato.int/issues/nrc/cooperation.html  
274 NATO-Russia Action Plan on Terrorism http://www.nato.int/docu/basictxt/b041209a-e.htm  
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προγενέστερα το 2002 ένα στην Ρώμη και ένα στην Μόσχα. 

 Πραγματοποιήθηκε επίσης συνέδριο στην Σλοβενία, για την καλύτερη κατανόηση του 
φαινομένου της τρομοκρατίας και συζητήσεις για τα μέτρα αποτροπής275. 

 Κοινή πολιτική και στρατιωτική συνεργασία σε επίπεδο διοίκησης κρίσεων μετά από 
υποτιθέμενη τρομοκρατική επίθεση. Οι ασκήσεις έγιναν στο Murmansk της Ρωσίας τον 
Αύγουστο 2004 (όπου η Ρωσία παρουσίασε τον τρόπο αντιμετώπισης τρομοκρατικού 
χτυπήματος), στο Kaliningrad τον Ιούνιο του 2004, η εξέλιξη μιας παλαιότερης 
άσκησης στο Bogorodsk το 2002. 

 Προγραμματισμένες ασκήσεις για την πρόληψη και καταστολή CBRN (Chemical, 
Biological, Radiological, Nuclear) επίθεσης.  

Ως προς τα θέματα αποτροπής κρίσεων και αποστολής ειρηνευτικών αποστολών στο NRC μέχρι τα 
τέλη του 2004, δύο είναι τα κυριότερα αποτελέσματα που πρακτικά τέθηκαν σε εφαρμογή το 
2005 αλλά και μέσα στο 2006, από κοινού ασκήσεις είτε στην Βόρεια θάλασσα, είτε στην Ρωσία, 
είτε στην Μαύρη Θάλασσα αλλά και στην Μεσόγειο, το Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος: 

 Το Σεπτέμβριο του 2002 πάρθηκε η πολιτική απόφαση για από κοινού ασκήσεις αλλά 
και από κοινού επιχειρήσεις όπου ζητηθεί σε θέματα ειρηνευτικών αποστολών και κατ’ 
επέκταση αποτροπής κρίσεων. 

 Η διαδικαστική άσκηση και το πλάνο ενέργειας αυτών των αποστολών ολοκληρώθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2004. 

Στα θέματα τα οποία αφορούν το Theatre Missile Defence (TMD) το NRC εξετάζει τις πιθανές 
απειλές από την «ενισχυόμενη» όπως αναφέρεται απειλή των Βαλλιστικών πυραύλων και όσων 
παρανόμως τους κατέχουν. Επίσης εξετάζονται μέσω έρευνας από το Σεπτέμβριο του 2003, οι 
σχέσεις διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ με την Ρωσία στα θέματα βαλλιστικών πυραυλικών 
συστημάτων276. 

Το 2004, έγινε μια άσκηση στο Colorado Springs USA, που αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της 
έρευνας αυτής για την διαλειτουργικότητα των Ρωσικών και Νατοϊκών εξοπλιστικών 
προγραμμάτων. Στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, οι Υπουργοί των εξωτερικών των κρατών-

                                                 
275 Lessons learned from recent terrorist attacks: Building national capabilities and institutions. 

http://www.nato.int/docu/conf/2005/050727/index.html  NRC conference Ljubljana, Slovenia 27 June - 1 
July 2005. 

276 βλέπε Theatre Missile Defence (TMD) http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-085e.htm  
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μελών, αποφάσισαν να συνεχίσουν με το δεύτερο στάδιο της έρευνας αυτής, για τη 
διαλειτουργικότητα των Βαλλιστικών συστημάτων.                    

Στην προσπάθεια συνεργασίας για την αποτροπή εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής, τέθηκε 
ως σκοπός η δημιουργία μιας κοινής αναλυτικής έκθεσης  αποτελεσμάτων σε θέματα που αφορούν 
τα προβλήματα που δημιουργούνται με την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής. Ο 
σκοπός αυτός τέθηκε σε εφαρμογή μετά από μια σειρά από συνελεύσεις για την εύρεση 
πρακτικότερης μορφής συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Η τελευταία συνέλευση 
έγινε στην Πολωνία τον Δεκέμβριο του 2003. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός, πως η 
συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας στον τομέα αποτροπής της εξάπλωσης των όπλων μαζικής 
καταστροφής, υφίσταται επισήμως από το 1995, που αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα συνεργασίας, 
όπως επίσης και η έκθεση για την καλύτερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ρωσία277. 

Στον τομέα της συνεργασίας Military-to-Military co-operation, ουσιαστικά συνεργασίας σε διμερές 
στρατιωτικό επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, σκοπός και στόχος του NRC είναι να ενισχυθεί η 
διαλειτουργικότητα ώστε και οι δύο πλευρές να έχουν άρτια εξοπλισμένο και τεχνολογικά 
εναρμονισμένο στρατό στις ανάγκες των εποχών, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό την αιγίδα 
διεθνούς διοίκησης. Στόχος είναι να μπορούν να λειτουργούν σωστά, συμμαχικά σε περιπτώσεις 
κρίσεων ή αποτροπής κρίσεων αλλά κυρίως σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού επιβάλλονται και διάφορες κοινές ασκήσεις (βλέπε Active Endeavour278). 

Το 2000 με την καταστροφή του υποβρυχίου του Ρωσικού Ναυτικού Κούρσκ, οι σχέσεις ΝΑΤΟ-
Ρωσίας ενισχύθηκαν περαιτέρω. Τον Φεβρουάριο του 2003, υπεγράφη σύμφωνο κοινών ασκήσεων 
για τον απεγκλωβισμό και σωτηρία ανθρώπων στη θάλασσα (Search and Rescue crew at sea). 
Επίσης συμφωνήθηκαν από κοινού ναυτικές ασκήσεις (Βλέπε Active endeavour), καθώς και 
επιτόπιες επισκέψεις σε Νατοϊκά και Ρωσικά στρατιωτικά λιμάνια.  

Σε γενικότερο στρατιωτικό επίπεδο, τα ποσοστά συμμετοχής της Ρωσίας στα κοινά προγράμματα 
του ΝΑΤΟ πολλαπλασιάστηκαν. Όπως ανέφερε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, το 2002, οι ασκήσεις 
σε διάφορα επίπεδα ήταν 7, το 2003 ήταν 21 και το 2004 έγιναν 57. Επίσης τέθηκαν σε εφαρμογή 
ποικίλα προγράμματα ανταλλαγών σε επίπεδο στρατιωτικό/ακαδημαϊκό, αλλά και επιστημονικό 
αξιωματικών από το ΝΑΤΟ και την Ρωσία279.  

                                                 
277 Η αναφορά αυτή έγινε από τον Eric Terzuolo στην τελική του ερευνητική έκθεση μέσω της υποτροφίας Μalfred 

Worner του 2003/2004: «In May 1995, NATO foreign Ministers approved the first Russian partnership 
Program and the document on «Areas for Pursuance of a Broad, Enhanced NATO/Russia Dialogue and Co-
operation, which included both WMD proliferation and nuclear safety, e.g. same dismantlement of nuclear 
weapons and prevention of illicit traffic in nuclear materials, among issues of common concern that could be 
the subjects of NATO-Russia political consultations», από τον πρώην υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας Κozyrev 
στο «Statement at the Acceptance of the Russian Partnership Program and the Broad, Enhanced NATO-Russia 
Dialogue and Co-operation beyond PfP. See Eric Terzuolo pp 48. 

278 Operation Active Endeavour http://www.nato.int/issues/active_endeavour/index.html  
279Τα δεδομένα ανταλλαγής του ΝΑΤΟ, διαφάνηκαν σε από κοινού προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται στην 
Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη. Με την συμμετοχή των Ρώσων αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκε 
επιστημονική έρευνα σε επίπεδο στρατιωτικό για την αμυντική αναδιάρθρωση του Ρωσικού στρατού. 

http://www.nato.int/issues/active_endeavour/index.html


Στον τομέα αμυντικής αναδιάρθρωσης (Defence Reform), η Ρωσία και το ΝΑΤΟ έχουν ξεκαθαρίσει 
όπως διαπιστώθηκε και από ποικίλες συζητήσεις σε εσωτερικούς κύκλους με αξιωματικούς του 
ΝΑΤΟ αλλά και της Ρωσίας, πως είναι επιτακτική η ανάγκη για οργανωμένο και άρτια 
τεχνολογικά εξοπλισμένο στρατό, ώστε να μπορεί να ξεπεράσει τις τεράστιες ανάγκες αλλά και 
προκλήσεις του 21ου αιώνα280.  

Η συνεργασία του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας είναι διακριτέα σε ποικίλους τομείς της στρατιωτικής 
αναδιοργάνωσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο θέμα συνεργασίας των στρατευμάτων 
στο NRC «συνεργασία υπάρχει στους τομείς της οικονομίας, κοινωνικά (αναφορικά με τις 
οικογένειες των στρατιωτών), καθώς και στην προσπάθεια για καλύτερη στρατιωτική διοικητική 
οργάνωση. 

Τον Ιούλιο του 2002, λειτούργησε εκπαιδευτικό κέντρο για τους απόστρατους Ρώσους 
αξιωματικούς από το ΝRC, το «ΝΑΤΟ-Russia Information, Consultation and Training Centre 
for the Retraining of retired Russian Military personnel». Σκοπός είναι να φέρει πρώην 
αξιωματικούς της Σοβιετικής Ένωσης κοντά στα σημερινά πολιτικά και στρατιωτικά δεδομένα 
μέσα από μια βάση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. 

Η διοίκηση εναερίου χώρου (air space management), αποτελεί βασικό πρόγραμμα του NRC. 
Εστιάζεται κυρίως στο πλάνο εργασίας κατά της τρομοκρατίας, στο οποίο προσδιορίζεται η 
αεροναυτική προστασία και η ανάγκη συνεργασίας εναντίων μιας πιθανής τρομοκρατικής 
επίθεσης281. Η πολιτική αυτή είναι απόφαση που πήραν σε επίπεδο πρεσβευτών τα κράτη μέλη του 
ΝΑΤΟ και η Ρωσία στις 13 Μάιου του 2003, στην Μόσχα. Σε επίσημη ανακοίνωση του NRC 
που έγινε στην Μαδρίτη σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στις 3-4 Ιουνίου 2003, η διοίκηση 
εναερίου χώρου στοχεύει «στην ενίσχυση της συνεργασίας στην διοίκηση του εναερίου χώρου, 
στην ασφάλεια και στην διαφάνεια (με μεταφορά πληροφοριών, δεδομένων και 
αεροφωτογραφιών)»282. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα (Science Programme), έγκειται στον τομέα της επιστημονικής 
συνεργασίας και της ασφάλειας. Βασισμένο σε απόφαση του παλαιοτέρου συμβουλίου ΝΑΤΟ-
Ρωσίας (πρώην PJC) του 1998283, βασικός παράγοντας της επιστημονικής συνεργασίας είναι η 
συνδρομή των πολιτών μέσω της επιστήμης στον «πόλεμο ενάντιας της τρομοκρατίας και άλλων 
νέων απειλών». Απειλές θεωρούνται: εκρηκτικοί μηχανισμοί, ψυχολογικές και κοινωνικές 
αντιδράσεις σε τρομοκρατικές απειλές ή χτυπήματα, προστασίας από ένα χημικό, ραδιολογικό, 

                                                 
280 Igor Sharavov: «Influencing Russian Public Opinion in order to improve Russian Military Reform»  
281 Ο.Π. 258 Βλέπε Preventing Terrorism article 4: «continue to implement relevant elements of the NRC Co operative 

Airspace Initiative, in particular a capability to facilitate effective civil-military cooperation with a view to 
enhancing the ability of NRC member states to combat threats to civil aviation». 

282 Press release June 4 2003 Statement meeting at the level of ministers of foreign affairs, Madrid Spain 3-4 June 
2003 http://www.nato.int/docu/pr/2003/p030604e.htm  

283 «Memorandum of Understanding on Scientific and Technological Cooperation»: 

NATO-Russia Permanent Joint Council Meeting at a Ministerial level 28 May 1998 Luxemburg. 
http://www.nato.int/docu/pr/1998/p980528e.htm  
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βιολογικό ή πυρηνικό χτύπημα, ηλεκτρονική διακυβερνητική προστασία, ασφάλεια μεταφορών, 
αλλά και προβλέψεις φυσικών και άλλων καταστροφών.  

Σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και εκτάκτου ανάγκης (civil emergencies) όπου υπάρχει ως συνεργασία 
από το 1996284,σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η καλύτερη διαλειτουργικότητα των δύο μερών 
(ΝΑΤΟ-Ρωσίας), η ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και εμπειριών. Σε ασκήσεις όπως αυτή του 
Bogorodsk στην Ρωσία το 2002 και η άσκηση Kaliningrad το 2004, συμμετέχουν όχι μόνο τα 
κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και η Ρωσία αλλά και άλλα συνεργαζόμενα κράτη του PfP.  

Στον τομέα αυτό, τα κράτη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την καλύτερη διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και εκτάκτου ανάγκης. Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση 
της Ρωσίας με την Ουγγαρία όπου τον Νοέμβριο του 2002, συμφωνήθηκε η ταχεία αντίδραση σε 
έκτακτη ανάγκη από χημική, ραδιολογική, βιολογική ή πυρηνική επίθεση285.  

Ο διοικητικός προγραμματισμός (σε επίπεδο επιχειρήσεων) αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό των 
δυνάμεων είτε είναι αυτές σε πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές 
του ΝΑΤΟ, και δεδομένων των νέων προκλήσεων του 21ου αιώνα, η προσπάθεια για συνεργασία 
σε όλους τους τομείς μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, είναι επιτακτική. 

Το πρόγραμμα για καλύτερο συντονισμό τόσο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας, 
εκτελείται μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια σε θεωρητικό επίπεδο ώστε να κατανοήσουν και οι 
δύο πλευρές τις πολιτικές αλλά και τα αποτελέσματα από παλαιότερες επιχειρήσεις. Σε πρακτικό 
επίπεδο, η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας περιέχει, επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα: ναυτικό, 
αεροναυτικό και στρατιωτικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 «Memorandum of Understanding on Civil Emergency Planning and Disaster preparedness». 

http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-044e.htm  
285 βλέπε Civil emergencies planning http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0809.htm  
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7.3 Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας Μετά την σύνοδο της Κωνσταντινούπολης. 

Στις 28 Ιουνίου 2004 οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας συναντήθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη286. Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά. Καθότι, 1) ενισχύθηκαν τόσο οι ρόλοι 
του ΝΑΤΟ στην Ρωσία και της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ 2) όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και η 
Ρωσία αποφάσισαν την ενίσχυση των πολιτικών αλλά και στρατιωτικών τους σχέσεων, σε θέματα 
που αφορούν τις καταστάσεις στο Ιράκ, Αφγανιστάν και τα Βαλκάνια αλλά και στα επιμέρους 
θέματα με τα οποία ασχολείται το NRC287. 

Δύο ακόμα βασικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι Υπουργοί των εξωτερικών είχαν ως 
αποτέλεσμα: 1) το συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας να εμμένει στην απόφαση να τηρηθούν τα όσα 
αποφασίστηκαν στην «Treaty on Conventional Armed Forces in Europe288» 2) να ενισχύσουν 
την προοπτική μιας μελλοντικής συνεργασίας Ρωσίας-ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν289, σε θέματα που 
αφορούν τόσο την αποτροπή της τρομοκρατίας όσο και του πολέμου εναντίων της εξάπλωσης των 
ναρκωτικών. 

Στην σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης, όπως ανέφερε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, ο 
Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών (Sergei Lavrov), εξήγγειλε επίσης την υποστήριξη της Ρωσίας στον 
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας με τρία πολεμικά πλοία. Την ίδια επισήμανση έκανε και ο 
Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας (Sergei Ivanov), σε επίπεδο NRC, στην άτυπη σύνοδο Υπουργών 
Άμυνας στην Poiana Brasov στην Ρουμανίας290. 

Έτσι, το 2005 υπήρξε καθοριστικό στις μελλοντικές σχέσεις της Συμμαχίας. Βασικότερο γεγονός 
για το 2005 υπήρξε η συμφωνία για το «Status of Forces Agreement SOFA291» που υπεγράφει 
τον Απρίλιο του 2005292 αν και επρόκειτο να γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2004, όπως ανέφερε 

                                                 
286 Ο.Π 3 σελ 90-92. 
287 Τα θέματα με τα οποία ασχολείται το NRC, είναι αυτά τα οποία αναλύσαμε στην προηγούμενη υπο-ενότητα. 
288 CFE Treaty: http://www.defenselink.mil/acq/acic/treaties/cfe/index.htm Statement on behalf of the 
Russian Federation (http://www.defenselink.mil/acq/acic/treaties/cfe/agreements/final_act.htm): «In the 
context of the political commitments and efforts of other States Parties to the Treaty on Conventional Armed 
Forces in Europe (CFE Treaty), in particular those aimed at further strengthening stability in Central Europe, 
the Russian Federation will show due restraint with regard to ground TLE levels and deployments in the region 
which includes the Kaliningrad oblast and the Pskov oblast. In the present politico-military situation, it has no 
reasons, plans or intentions to station substantial additional combat forces, whether air or ground forces, in that 
region on a permanent basis. If necessary, the Russian Federation will rely on the possibilities for operational 
reinforcement, including temporary deployments, in a manner compatible with the CFE Treaty mechanisms». 
«Russia has ratified it»: http://www.nato.int/docu/review/2005/issue 4/english/special.html  stated in an 
anaysis by sergey Ivanon, Issue 4 NATO Review 2005.  
289 Ο.Π. 3 σελ. 92. 
290 NATO-Russia Defense meeting focuses on terrorism: http://www.nato.int/docu/update/2004/10-

october/e1014a.htm  
291 Meeting of the NATO-Russia Council at the level of Foreign Ministers held in Brussels Thurdsay 8 December 

2005. http://www.nato.int/docu/pr/2005/p051208e.htm
292 Συνέντευξη του Sergei Ivanov Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ Review O.Π 249. 
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χαρακτηριστικά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.  Το «Status of Forces Agreement»293 για το ΝRC 
όπως και παλαιότερα για τα νεοσυσταθέντα σύμμαχα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ του 1951294, 
ενισχύει το συναίσθημα ασφάλειας καθώς γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα 
στρατεύματα και τις ικανότητές τους, τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από την Ρωσία. Μέσω του 
προγράμματος αυτού, διευκολύνεται η προσπάθεια που γίνεται ώστε να υπάρξει μέγιστη 
προσφορά στην οργάνωση και διαμόρφωση του πλάνου με το οποίο επιχειρείται η 
διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ με την Ρωσία295. 

Στον τομέα της τρομοκρατίας κατά τα δεδομένα των δηλώσεων σε επίπεδο Υπουργών 
Εξωτερικών στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2005, τα δύο μέρη (ΝΑΤΟ και Ρωσία),  
αξιολογώντας το κοινό πλάνο κατά της τρομοκρατίας αποφάσισαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες. 
Στην προκειμένη περίπτωση ενισχύθηκε τόσο ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο μέσω του 
Active Endeavour αλλά και της Ρωσίας καθώς στο εξής θα αναλαμβάνει μέρος στις ασκήσεις με 
προοπτική την συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Αναφορικά με τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, το συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας αποφάσισε την από 
κοινού προσπάθεια για την αποτροπή εξάπλωσης των Ναρκωτικών296.  «Τόσο η Ρωσία όσο και το 
ΝΑΤΟ δουλεύουν μαζί για την αποτροπή των Ναρκωτικών στο Αφγανιστάν και της 
τρομοκρατίας στην Μεσόγειο προσφέροντας την βοήθειά τους»297. Όπως αναφέρει Αμερικανική 
πηγή οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ αποφάσισαν σε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα  για την εκπαίδευση κατά της εξάπλωσης των ναρκωτικών τόσο στο Αφγανιστάν όσο 
και την Κεντρική Ασία. Το πρόγραμμα αυτό με την συνεχή συμμετοχή του γραφείου του Ο.Η.Ε 
για τα ναρκωτικά και τα εγκλήματα (UN office on Drugs and Crime UNODC), επιδιώκει την 
εκπαίδευση αξιωματικών από το Αφγανιστάν, το Καζακστάν, την Δημοκρατία της Κιργισίας, το 
Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Απώτερος σκοπός, όπως αναφέρεται είναι «να κτιστεί τοπικά το 
συναίσθημα της συνεργασίας»298.  

                                                 
293 8 Δεκεμβρίου 2005 Foreign Minister meetings NATO-Russia Council   

http://www.acronym.org.uk/docs/0512/doc04.htm#01 ή Statement meeting on the NATO-Russia council at 
the level of Foreign Ministers Brussels, Belgium. Ο.Π. 277. 

294Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces.  

http://www.nato.int/docu/basictxt/b510619a.htm  
295 Russia: NATO signs Military-cooperation Agreement with Russia Ron Synovitz Radio Free Europe/Radio 

Liberty http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/04/11df6a2c-0dd1-42d6-b932-c47f76efb92f.html  
296 O.Π. 288. 
297 Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jaap de Hoop Scheffer, ανέφερε «Russia has offered practical support to 

NATO’s mission in Afghanistan, and more recently, a contribution to our anti-terrorist naval patrols in the 
Mediterranean Sea». Ιούνιος 24 2005 http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050624a.htm  

298 United Stated Diplomatic Mission to Italy 12 December 2005 «NATO-Russia Council to sponsor 
counternarcotics training»  

http://www.usembassy.it/viewer/article.asp?article=/File2005_12/alia/a5121216.htm  ή «NATO-Russia launch 
Afghanistan counter-narcotics training» 8 December 2005 http://www.nato.int/docu/update/2005/12-
december/e1208b.htm  
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Η  Σύνοδος Κορυφής της Ρίγα. 

To 2006 στη σύνοδο κορυφής της Ρίγα στην Λετονία, που διεξήχθη στις 28 και 29 Νοεμβρίου 
2006299, εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα: 1) Το πολιτικό πακέτο διαλόγου, δηλαδή η 
επεκτατική πολιτική, υφιστάμενες και μελλοντικές συνεργασίες καθώς και οι πρωτοβουλίες 
εκπαίδευσης. 2) Η αξιολόγηση της υφιστάμενης και συνεχιζόμενης μεταμόρφωση για την 
αμυντική θωράκιση. 3)Αξιολογήθηκε η επιχειρησιακή ικανότητα του ΝΑΤΟ και ανακοινώθηκε η 
πλήρης ετοιμότητα της NRF που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006. Συζητήθηκαν επίσης 
οι επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Κόσοβο. 4) Αποφασίστηκε η συνεργασία της 
Σερβίας και Μαυροβουνίου στο πρόγραμμα Σύμπραξης για την Ειρήνη (ως έκτακτη συζήτηση 
πρωτοκόλλου για τα αποτελέσματα δημοψηφίσματος) 5) Αξιολογήθηκε η πιθανή και μελλοντική 
επέκταση συνεργασίας του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Κροατίας, της ΠΓΔΜ, της Αλβανία, 
ξεχωριστά η καθεμία καθώς και πολιτικά το μέλλον συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την  Γεωργίας και 
Ουκρανίας 6) Αξιολογήθηκε εν συντομία η εξελικτική πορεία ΝΑΤΟ-Ρωσίας και 7) Υιοθετήθηκε 
η Πολιτική Περιεκτική Οδηγία (Comprehensive Guidance Plan), που συμπληρώνει το σημερινό 
(προσωρινά στρατηγικό πλάνο της Συμμαχίας) 300 . 

Τα θέματα αυτά είναι αποτελέσματα απόφασης στην άτυπη σύνοδο κορυφής Υπουργών 
εξωτερικών στην Σόφια Βουλγαρία στις 27 και 28 Απριλίου του 2006301, Σκοπός της άτυπης 
συνόδου ήταν ουσιαστικά η προετοιμασία του πρωτοκόλλου συζήτησης των θεμάτων σε επίπεδο 
ηγετών, έθεσε μεταξύ των παραπάνω θεμάτων και την ατζέντα της Ρίγα, αλλά και τα θέματα της 
Μέσης Ανατολής και του Ιράν. 

Σε επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, είχε εξαρχής αποφασιστεί η περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων στα 
βασικά θέματα που αφορούν το NRC [ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, η διοίκηση 
κρίσεων/ειρηνευτικές αποστολές, το theatre missile defence, μη εξάπλωση όπλων μαζικής 
καταστροφής, military-to military co-operation, και αμυντική αναβάθμιση (defence reform). 
Συνεργασία υπάρχει επίσης στον τομέα διοίκησης του εναερίου χώρου (airspace management), 
αλλά επίσης στο επιστημονικό πρόγραμμα (Science Programme), πολιτικής προστασίας και 

                                                 
299 Embassy of Latvia http://www.latvia-usa.org/nexnatsumof2.html Official website of the Riga Summit by 

Hosted by the Latvian Government http://www.rigasummit.lv/en/?id=cats&nid=111  

«The Summit meeting of NATO Heads of State and Government will take place at the Olympic Sport Centre 
(OSC) at 6b Grostonas Street in Riga in November 28 – 29. There will be meetings of 26 Heads of State and 
Government and discussions on the future of NATO and international security. In addition, the Olympic Sport 
Centre will house the Summit Media Centre where up to 2000 media representatives from more than 26 states 
will work for several days». 

300 «ΝΑΤΟ Review: Riga Summit special», NATO Public Diplomacy Division (2006); «NATO after Riga, Prevailing in 

Afghanistan, Improving Capabilities, Enhancing Co-operation», NATO Public Diplomacy Division (2006); The Road to 

NATO's Riga Summit: Kurt Volker, Principal Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian 

Affairs http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/65874.htm  

301 Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ http://www.nato.int/docu/comm/2006/0604-
sofia/060427-sofia.htm. 
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εκτάκτου ανάγκης (civil emergencies) και διοικητικός προγραμματισμός (logistics)], με την 
προοπτική εξέτασης και αξιολόγησης των θεμάτων στην Ρίγα302.  

Ωστόσο, όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε ομιλία του, ενώ θα εξεταζόταν 
αναλυτικότερα και όχι μόνο στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στη Σόφια, τόσο οι 
εξελίξεις της διμερούς συνεργασίας (ΝΑΤΟ-Ρωσίας) για τα τεκταινόμενα στο Αφγανιστάν, όσο 
επίσης και τα αποτελέσματα της συνεργασίας των Ρωσικών δυνάμεων, με συμμετοχή της 
ναυαρχίδας του Ρωσικού Ναυτικού, δυνάμεις της Μαύρης Θάλασσας Moscva, αλλά και άλλα 
Ρωσικά πλοία στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ Active Endeavour303, η σύνοδος του ΝΑΤΟ 
αρκέστηκε σε μια τυπική πολιτική δήλωση στήριξης της συνεχιζόμενης και πιθανώς πολλά 
υποσχόμενης συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας, καθώς οποιαδήποτε συζήτηση ΝΑΤΟ-Ρωσίας έγινε 
εκτός της συνόδου, αλλά στη Ρίγα. 

Αντιθέτως, το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας των κρατών-μελών, για τα παραπάνω αναφερθέντα 
θέματα του ΝΑΤΟ, ήταν να αποτελέσει η σύνοδος αυτή μια, όπως αναφέρεται, ως μια «ζωντανή 
και ενδιαφέρουσα συζήτηση», «lively, candid discussion»304. Θα πρέπει βεβαίως εδώ να σημειώσουμε, 
πως αντιθέτως με προηγούμενες φορές η σύνοδος αυτή ήταν χρονικά, η πλέον συντομότερη 
καθώς, διήρκησε μόλις ένα 24ώρο. Με δεδομένες τις ανάγκες αλλά και τις προκλήσεις του 21  
αιώνα, ήταν και είναι στο χέρι των ηγετών τόσο του ΝΑΤΟ αλλά και εξίσου των υπολοίπων 
συνεργαζομένων κρατών με το ΝΑΤΟ αλλά και της Ρωσίας, να δημιουργήσουν θεμέλια 
σταθερότητας, συνεργασίας αλλά και καλής γειτονίας.  

ου

Σχετικά με το NRC (ΝΑΤΟ-Russia Council) όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γενικός 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε επερώτηση, «είναι εκεί ώστε να συμφωνούν ότι διαφωνούν και μέσα 
από τον συνεχή διάλογο να υπάρχουν εποικοδομητικά αποτελέσματα»305. Το NRC αποτελεί 
ενδεχομένως την καλύτερη επιλογή συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Ίσως είναι 
και η καλύτερη επιλογή γιατί δεν υπάρχει άλλη, αλλά και ούτε υπάρχει άλλη ηγετική κίνηση από 
καμία μεριά.  

                                                 
302 NATO and Russia set priorities for cooperation 28 Απριλίου 2006. 

http://www.nato.int/docu/update/2006/04-april/e0428b.htm  
303News conference by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer Informal meeting of the NATO-Russia 
Council in Foreign Ministerial Session http://www.nato.int/docu/speech/2006/s060428c.htm. Όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Λουκάς Δημάκας στο περιοδικό Στρατηγική, η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην άσκηση του 
Active Endeavour ήταν επιτυχής: «Η κατάρτιση άρχισε στις 5 Φεβρουαρίου με την επιβίβαση στη ρωσική ναυαρχίδα 
Moskva στη Σεβαστούπολη και συνεχίστηκε στη Μεσσήνη της 
Σικελίας –στο Ιόνιο πέλαγος– όπου υπήρξαν κοινές δραστηριότητες (επικοινωνία, έλεγχος υπόπτων για τρομοκρατία 
σκάφους κ.α.) με τη συμμετοχή δύο σκαφών του ΝΑΤΟ στα οποία είχαν επιβιβαστεί και 
Ρώσοι αξιωματικοί». http://www.defencenet.gr/defence/media/06.04_RussiaMED.pdf . Όπως αναφέρεται σε 
Press Communique από τις 19 Μαϊου με 4 Ιουνίου θα λάμβανε μέρος και το Pitliviiy «Naples, 15 May 2006. The 
Russian Federation frigate RFS Pitliviy will conduct Mission Oriented Training with NATO from 19 May to 4 
June 2006 to continue preparations for participation in NATO's anti-terrorism operation Active Endeavour 
(OAE)». ΝΑΤΟ Ιntegrated Data Service of 16/05/06 
304 Ο.Π  297.  
305 Ο.Π. 297.  
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Για τα δεδομένα των τρίτων και ίσως αυτών που έζησαν την περίοδο του Ψυχρού πολέμου, αυτά 
τα πολλά, αλλά και ταυτοχρόνως ουσιαστικά βήματα να είναι μια καλή αρχή. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-
Ρωσίας σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής και διπλωματίας, δεν έχουν φτάσει στο 100% των 
δυνατοτήτων τους. Προσπάθειες για ενημέρωση του κόσμου όσο αναφορά το ΝΑΤΟ και τις 
διμερείς σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας όπως το «ΝΑΤΟ-Russia Rally» που διεξήχθη στην Ρωσία από 
της 11 μέχρι τις 16 Μαΐου 2006, αποτελεί μια καλή αρχή306. Όμως υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς 
τον ειλικρινή σκοπό και των δύο μερών. Ακόμα και στο ΝΑΤΟ υπάρχει δυσπιστία για το μέλλον 
των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Το κυρίαρχο μοτίβο αναφορικά με τις εξελίξεις στις σχέσεις 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι: «όπως συνήθως».  

Τελικώς, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πούμε πως ο δρόμος για την πλήρη συνεργασία (εάν 
τελικά είναι αυτός ο απώτερος σκοπός) δεν είναι εύκολος. Θέλει ουσιαστικότερες επιλογές και 
ηγετικές φυσιογνωμίες για να κατευθύνουν τις παγκόσμιες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις. 
Πρέπει να έχουν την πολιτική τόλμη να προτείνουν αλλά και να εφαρμόσουν ένα ουσιαστικό 
σχέδιο συνεργασίας. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα συνεχίσει τις δραστηριότητες 
του, παρά τις υπάρχουσες αμφισβητήσεις. Η Συμμαχία, για πολλούς αποτελεί ένα ουσιαστικό 
μοχλό πολιτικό-στρατιωτικής κινητήριας δύναμης που καλείται να αντιμετωπίσει της προκλήσεις 
του 21  αιώνα, έτσι όπως αποφασίζουν οι ηγέτες μας (Πρωθυπουργοί ή Πρόεδροι, Υπουργοί 
Εξωτερικών και Υπουργοί Άμυνας). Η Ρωσία από την δική της μεριά καλείται να αντιμετωπίσει 
την δυσφορία πρώην κρατών-μελών της ΕΣΣΔ και του Βαρσοβικού Συμφώνου και νυν 
Ευρωπαϊκών και κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και να αποδείξει ότι η συνεργασία της με την 
Δυτική οικογένεια, στην οποία εξάλλου αποτελεί μέλος της (ανεξάρτητα από τα χρόνια του 
κομμουνισμού 1917-1991), μπορεί και πρέπει να είναι εποικοδομητική. 

ου
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Β) Οι Προκλήσεις του ΝΑΤΟ στην συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας του 

21ου αιώνα. 

Κεφάλαιο 8: Το ΝΑΤΟ και οι Ασύμμετρες Προκλήσεις. 

Η άνοδος της πολιτικής των ασύμμετρων απειλών συνέβαλε στην υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής 
πραγματικότητας. Επαναπροσδιορίστηκε η γενικότερη πολιτική ασφάλειας τόσο σε επίπεδο 
ΝΑΤΟ όσο και Ε.Ε, αλλά και διμερών σχέσεων μεταξύ δημοκρατικών κρατών.  

Σκοπός και στόχος σήμερα, όπως έχουμε προαναφέρει, είναι η αποτροπή των απειλών αυτών με 
τρόπους τακτικής επιθετικότητας. Το ΝΑΤΟ από την δική του μεριά με την προτροπή όλων των 
μελών της, ιδίως μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Η.Π.Α το 2001, εμπλέκεται ενεργά και 
με επιθετική τακτική σε όλα τα μέσα ασύμμετρων απειλών. 

Ως ασύμμετρες προκλήσεις έχουν καθοριστεί έχουν καθοριστεί: 1) η οικολογική καταστροφή του 
πλανήτη 2) τα προβλήματα του δημογραφικού και της μετανάστευσης, 3) η τρομοκρατία και  4) 
τα όπλα μαζικής καταστροφής  

Τα θέματα αυτά αν και δεν αποτελούν εξ’ ολοκλήρου θέματα στρατιωτικού περιεχομένου, 
αφορούν τη διεθνή κοινότητα άρα και κατ’ επέκταση και το ΝΑΤΟ. Αποτέλεσαν το κομβικό 
σημείο αλλαγή της πολιτικής της ασφάλειας αλλά και της πολιτικής της οικονομίας των κρατών, 
καθώς ο αντίκτυπός της νέας αυτής πολιτικής ενισχύει το συναίσθημα της ανασφάλειας, της 
καχυποψίας και δεν αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και οικονομικής ευημερίας. Οριοθετεί σε 
πολλές περιπτώσεις νέες πολιτικές και προοπτικές εξέλιξης και συνεργασίας χωρών με 
παραδοσιακούς τρόπους προώθησης της πολιτικής και με στρατιωτικά μέσα. 

Σε μακροχρόνιο επίπεδο ίσως αυτή η πολιτική αποτελέσει ένα αναπάντεχο λάθος, ίσως και μια 
ιστορική χρονική περίοδο πολιτικών και στρατιωτικών ανακατατάξεων. Ωστόσο σήμερα τόσο τα 
γεγονότα όσο και η σημερινή πολιτική πραγματικότητα όσο και ο αντίκτυπος αυτών των 
καταστάσεων είναι υπαρκτός. Με τα ως τώρα δεδομένα, θεωρείται επιτακτικό να καταπολεμηθούν 
όλες οι ασύμμετρες απειλές που κατά γενική ομολογία αποτελούν «πρόκληση» ως πολιτική 
ορολογία, αλλά στην πραγματικότητα, μια ρεαλιστική, για την σταθερότητα και δημοκρατική 
ευημερία, απειλή. 

Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ε.Ε τάσσονται ενάντιας των ασύμμετρων αυτών απειλών. Για τα 
δεδομένα του ΝΑΤΟ τα οποία μελετώνται, τόσο ο οργανισμός όσο και ο Γενικός Γραμματέας, 
Jaap de Hoop Scheffer, σε ποικίλες συνεντεύξεις και ομιλίες του, τάσσεται στο πλευρό της 
επίλυσης των προβλημάτων από την διεθνή κοινότητα. Πιστεύεται, πως επιδιώκεται ένα 
γενικότερο πλάνο να προαχθούν πολιτικές ενάντιας των ασύμμετρων απειλών από τη Συμμαχία, 
ώστε αφενός να υπάρχει συνέχεια της διεθνούς πολιτικής ατζέντας και αφετέρου να οριοθετηθεί ο 
νέος ρόλος και δράση του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά, σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο, επιδιώκεται ένα 
νέο και σε παγκόσμιο χαρακτήρα πλάνο επίλυσης των ζητημάτων από τη Συμμαχία. Κατά πόσο 
τελικά αυτό θα επιτευχθεί είναι μια υπόθεση η οποία θα αναδειχθεί στο μέλλον. Έχοντας υπόψη 
τα παραπάνω θα μελετήσουμε και θα αναλύσουμε τις νέες προκλήσεις του ΝΑΤΟ, οι οποίες από 
το 2005 έχουν ενταχθεί συνολικά σε όλα τα θέματα της πολιτικής ατζέντας της Συμμαχίας. 



8.1 Η Οικολογική Καταστροφή. 

Το οικοσύστημά μας είναι βασικό κλειδί της ανθρώπινης ασφάλειας. Χωρίς αυτό θεωρείται πως 
δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Η συνεχιζόμενη καταστροφή του, αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα και 
σε πολλές περιπτώσεις θέμα ζωής ή θανάτου. Η μεγάλη ανάγκη για χρήση ενεργειακών πόρων, 
καθώς και οι συνολικές ανάγκες του συνολικού ανθρώπινου πληθυσμού, που ολοένα και αυξάνεται, 
δημιουργεί προβλήματα σε όλα τα επίπεδα του οικοσυστήματος στο οποίο ζούμε. Το νερό 
εξαντλείται, ο αέρας μολύνεται από άλλα τοξικά αέρια, οι πρώτες ύλες και οι πηγές ενέργειας 
εξαντλούνται, η εκβιομηχάνιση των χωρών με όλες τις συνεπαγόμενες συνέπειες (κάψιμο των 
δασών και κοπή των δέντρων, λιώσιμο των πάγων και αλλοίωση της ατμόσφαιρας) συνεχίζεται, με 
ταυτόχρονη παραγωγή ρύπων εναερίων και επιγείων307. 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας των προκλήσεων, καθώς η διεθνής κοινότητα σε 
περιβαλλοντολογικό επίπεδο, καλείται να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθυσμού με τις 
επακόλουθες ανάγκες και τις οικολογικές καταστροφές του οικοσυστήματος..  

Πολλοί κατατάσσουν τα μεγέθη οικολογικής πρόκλησης, βάσει εθνικού ή διεθνούς δικαίου σε 
τοπικό, περιφερειακό ή στρατηγικό επίπεδο. Όμως, αυτό δεν αποτελεί λύση στην αποτροπή 
ανάληψης ευθυνών. Δεν είναι όλα τα κράτη ίδια τόσο σε πληθυσμιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
εκβιομηχάνισης. Ο αέρας και το νερό, είναι κοινά αγαθά τα οποία γρήγορα θα αποτελέσουν 
θέματα προς συζήτηση, με κοινή πολιτική ατζέντα των κρατών.  

Δεδομένων των αναγκών για αποτροπή των φαινομένων αυτών, ο Ο.Η.Ε προχώρησε σε ενέργειες 
ανάλογα με την κλίμακα επικινδυνότητας. Σκοπός του είναι να φέρει αν όχι όλα, τα πιο πολλά 
κράτη σε επίπεδο διαπραγματεύσεων ώστε να εξευρεθεί λύση στα θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον.  

Τα πρώτα βήματα έγιναν το 1972, με την πρώτη σύνοδο για το ανθρώπινο περιβάλλον στην 
Στοκχόλμη υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε (UN Conference on Human Environment). Τα 
αποτελέσματα έγιναν γνωστά με την δήλωση της Στοκχόλμης (Stockholm Declaration), το οποίο 
έθεσε το θέμα του περιβάλλοντος στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Θεωρήθηκε επίσης τότε και 
ως ένα θέμα ασφαλές για τις σχέσεις Δύσης-Ανατολής (Η.Π.Α-ΕΣΣΔ), με αποτέλεσμα την 
ανάλυση θεμάτων για την οικολογική ασφάλεια και προστασία.  

Παραδείγματα που ανέδειξαν το συνέδριο της Στοκχόλμης του 1972 ως το σημαντικότερο για 
την απαρχή της πολιτικής του περιβάλλοντος ήταν: το 1971 Συνέδριο για την προστασία 
υδροβιότοπων στο Ραμσαρ του Ιράν (Ramza Convention on Protection of Wetlands)308 και το 
1973 το CITES (Conνention on International Trade and International Species or the 

                                                 
307 Βλέπε,  BBC News: «Introduction: Planet Under Pressure» http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3686106.stm  
308 The Convention on Wetlands, signed in Ramsar, Iran, in 1971, is an intergovernmental treaty which provides 

the framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of wetlands 
and their resources. There are presently 152 Contracting Parties to the Convention, with 1606 wetland sites, 
totaling 140 million hectares, designated for inclusion in the Ramsar List of Wetlands of International 
Importance. http://www.ramsar.org/  
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Washington Treaty)309. Το 1979 το UN Economic Commission for Europe, φιλοξένησε την 
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution310.  

Από το 1972 έως το 1992, δεν υπήρχαν μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό προσκήνιο καθότι οι 
τεταμένες σχέσεις Η.Π.Α-ΕΣΣΔ δεν επέτρεψαν ποτέ την άνοδο της περιβαλλοντικής πολιτικής 
περαιτέρω, στην διεθνή πολιτική ατζέντα.  

Ωστόσο, μετά και την υιοθέτηση της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1986 με το Single 
European Act των περιβαλλοντικών θεμάτων, στις ομάδες εξέτασης πολιτικών θεμάτων311, το 
1992 πραγματοποιήθηκε μια νέα σύνοδος υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε για το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη στο Rio Di Zaneiro της Βραζιλίας312. Τα αποτελέσματα της συνόδου αυτής ήταν: 1) σε 
σχέση με την σύνοδο του 1972 της Στοκχόλμης το θέμα του περιβάλλοντος ταυτίστηκε με την 
ανάγκη μόνιμης προστασίας του αλλά και ανάπτυξης, 2) είχε ως αποτέλεσμα το Sustainable 
Development Principle, που βασίστηκε στην οικολογική προστασία, αλλά και την ανάγκη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι, η περιβαλλοντολογική πολιτική επανήλθε στα 
βασικά θέματα συζήτησης της παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας. 

Το 1997 το Πρωτόκολλο του Κιότο αποφασίστηκε, βασισμένο στις αρχές του πρωτοκόλλου του 
Ρίο (Βραζιλία), με το οποίο επιδιώκονται οι μειώσεις των ρύπων παγκοσμίως313. Ωστόσο, δεν 
αποτελούσε μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του 2005 νομική αναγκαιότητα για όλα τα κράτη να το 
υπογράψουν και κατ’ επέκτασην να το υλοποιήσουν. Σήμερα έχουν υπογράψει αρκετά κράτη (την 
αναγκαία πλέον νομική διαδικασία συμμετοχής) ώστε να αποτελούν το 55% της συνολικής 
παραγωγής των ρύπων. Δυστυχώς όμως οι Η.Π.Α ως η μεγαλύτερη παραγωγική χώρα ρύπων, δεν 
αποδέχεται ακόμα το Πρωτόκολλο αυτό.  

                                                 
309 CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an 

international agreement between Governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild 
animals and plants does not threaten their survival. http://www.cites.org/eng/disc/what.shtml  

310 On November 16, 1979, the first broad international agreement covering acid rain and snow, the Convention 
on Long Range Transboundary Air Pollution 1 was signed in Geneva by 34 member countries of the UN 
Economic Commission for Europe. The Convention is the first multilateral agreement on air pollution and the 
first environmental accord involving all nations of Eastern and Western Europe and North America. 
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=95194880  

311 Single European Act 1986:  

http://www.unizar.es/euroconstitucion/library/historic%20documents/SEA/Single%20European%20Act.pdf  
312 Rio Declaration on Environment and Development  

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163  
313 Όπως αναφέρει άρθρο του BBC σκοπός είναι να μειωθούν οι ρύποι σε: Διοξείδιο του άνθρακα CO2, μεθάνης 

CH4, Hydrofluorocarbons HFCs, Perfluorocarbons PFCs, Sulphur Hexafluoride SF6. Η δέσμευση είναι να 
μειώσουν οι ανεπτυγμένες χώρες τις εκπομπές ρύπων στο 5% το κατώτερο όριο πρίν από το 1990. Η Εφαρμογή θα 
τεθεί από το 2008 έως το 2012. Οι Ευρωπαϊκές χώρες θα μειώσουν τους ρύπους τους 8%, η Ιαπωνία 5% και η 
Ρωσία που το συνυπέγραψε τελικά στις 18 Νοεμβρίου του 2004 5%.(Ήταν αναγκαία η συμμετοχή της Ρωσίας 
ειδάλλως το δεύτερο στάδιο ολοκλήρωσης του Κιότο δεν θα προχωρούσε καθότι δεν θα είχε συγκεντρωθεί το 55% 
των ρύπων που παράγουν συνολικά οι χώρες http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4269921.stm  

http://www.cites.org/eng/disc/what.shtml
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=95194880#1
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=95194880#1
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=95194880
http://www.unizar.es/euroconstitucion/library/historic%20documents/SEA/Single%20European%20Act.pdf
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4269921.stm


Το 2002 στο Johannesburg (Νότια Αφρική), εκδόθηκε το Political Declaration and 
Implementation plan γνωστό ως Johannesburg declaration on Sustainable development314, που 
και αυτό βασίστηκε στην οικολογική προστασία, την ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, αλλά και την σταδιακή (περαιτέρω) ενσωμάτωση των περιβαλλοντολογικών θεμάτων 
στην διεθνή κοινότητα.  

Το 2005, στο 60ο παγκόσμιο συνέδριο της ολομέλειας του Ο.Η.Ε, εξετάστηκε ο βασικός ρόλος 
του περιβάλλοντος στην σταδιακή ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών όσο και των εθνικών 
οικονομιών315. 

 

Το ΝΑΤΟ και η οικολογική πολιτική. 

Στη Συμμαχία, το Στρατηγικό Πλάνο του ΝΑΤΟ του 1999 προσεγγίζει την πολιτική του 
περιβάλλοντος τόσο από στρατιωτική όσο και από πολιτική πλευρά. Εξετάζει και οριοθετεί την 
ανάγκη ανάλυσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις πλύστες όσες ζημίες οι οποίες 
προκαλούνται στο περιβάλλον316.  

Η πολιτική της Συμμαχίας στα θέματα περιβάλλοντος όμως εκφράζονται μέσα και από άλλες δύο 
πολιτικές: 1) την επιτροπή στις προκλήσεις της μοντέρνας κοινωνίας (Committee on the 
Challenges of Modern Society-CCMS-)317 και 2) την ασφάλεια μέσα από το πρόγραμμα 
επιστήμης (Security through Science program)318. 

To CCMS, δημιουργήθηκε το 1969, από το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο (ΝΑC). Αρχικός 
σκοπός του ήταν να εξετάσει το επίπεδο ζωής αλλά και το περιβάλλον των πολιτών των τότε 
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Από το 2003 και μετέπειτα, το CCMS αποτελεί μέρος του 
προγράμματος «Threats and Challenges» (απειλές και προκλήσεις). Τόσο ο σκοπός του όσο και η 
συνεργασία με τα κράτη-μέλη έχει πλέον αναπτυχθεί. Σήμερα, το CCMS συνεργάζεται με το 
Ευρώ-Ατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας (Euro-Atlantic Partnership Council EAPC)319. Όπως 
αναφέρεται στην κεντρική ιστοσελίδα του CCMS το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο αποφάσισε η 
σύνοδος Υπουργών, να ενισχύσει το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβάνοντας και επιστήμονες από το 
«Συμβούλιο Μεσογειακού διαλόγου». 

Η επιτροπή συγκαλεί την ολομέλεια των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δύο φορές κάθε χρόνο καθώς 
και ολομέλεια με τα συνεργαζόμενα μέλη μια φορά εντός ενός χρόνου. Όπως και οι υπόλοιπες 
                                                 
314 Johannesburg Declaration on Sustainable Development  

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm  
315World Summit outcome document highlights key role of environment in sustainable development  

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=287  
316 Ο.Π. 15. 
317 CCMS http://www.nato.int/ccms/info.htm#conferences  
318 Security Through Science Program  http://www.nato.int/science/index.html  
319 Το EAPC αποτελείται από τα 26 σήμερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τα υπόλοιπα 20 συνεργαζόμενα κράτη. 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=287&ArticleID=4970&l=en
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=287
http://www.nato.int/ccms/info.htm#conferences
http://www.nato.int/science/index.html


επιτροπές στο ΝΑΤΟ, η επιτροπή αυτή αποτελεί ένα φόρουμ συμμετοχής επιστημόνων τόσο σε 
θέματα επιστημονικής φύσεως όσο και τεχνικής καθώς και δημιουργίας νέων πολιτικών που 
αφορούν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Τα θέματα κυρίως με τα οποία ασχολείται η 
επιτροπή αυτή αφορούν τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο πολιτικό όσο 
και στρατιωτικό. 

Όπως αναφέρεται και στην κεντρική ιστοσελίδα της επιτροπής, ο σκοπός είναι: 

• «Reducing the environmental impact of military activities;  
• conducting regional studies including cross-border activities;  
• preventing conflicts in relation to scarcity of resources;  
• Addressing emerging risks to the environment and society that could cause economic, 
cultural and political instability; and  
• addressing non-traditional threats to security»320. 

Οι παραπάνω αναφερθέντες σκοποί δεν αποτελούν μονόδρομο της πολιτικής της επιτροπής. 
Τόσο οι πράξεις όσο και οι στόχοι της επιτροπής προκαλούν την προσοχή αρκετών κρατών ώστε 
1) να  εργάζονται συλλογικά και 2) να ερευνήσουν νέες προκλήσεις και νέες απειλές της σημερινής 
κοινωνίας. 

Στο 2002 και στο 2003 συνέβησαν σημαντικά γεγονότα. Με τις αποφάσεις της Πράγας το 
Νοέμβριο του 2002, ο σκοπός και ο στόχος της επιτροπής άλλαξε. Η επιτροπή πλέον και αυτή, 
σε πολλές διοικητικές υποδομές της Συμμαχίας. 

Έτσι, η επιτροπή από το 2003 και μετέπειτα, αποτελεί μέρος του προγράμματος «Threats and 
Challenges»321. Ακόμη στο πρόγραμμα συμμετέχουν: 1) Science Committee: Science and 
Technology Policy and Organization (STP) 2) Security-Related Civil Science and Technology 
(SST). Και οι δύο επιτροπές έχουν ως σκοπό να εξετάσουν θέματα ασφαλείας εκτός του τυπικού 
στρατιωτικού σκέλους. Σε αυτά περιέχονται τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και 
τρομοκρατίας όπως (την αγροτρομοκρατία, βιοτρομοκρατία, περιβαλλοντική τρομοκρατία, 
θέματα χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής τρομοκρατίας). Επίσης μελετώνται 
θέματα προστασίας υποδομών στον τομέα της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, μέσων μεταφοράς 
και ιατρικού εξοπλισμού. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της επιτροπής, περιλαμβάνονται τα 
θέματα διακίνησης ανθρώπων, κοινωνικές αντιξοότητες και αποτροπή συρράξεων ή συγκρούσεων, 
τα οποία και εξετάζουμε. 

Το CCMS ερευνά θέματα σε πιλοτικό επίπεδο, μακροχρόνια μεταξύ 3 και 5 χρόνων σε 
διαφορετικές περιοχές (ανάλογα με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ) και βραχυπρόθεσμα 12 με 18 
μήνες. Η χρηματοδότησή τους είναι κυρίως βασισμένη σε εθνικούς πόρους που προσφέρονται για 
συγκεκριμένες έρευνες. Επίσης διοργανώνουν και διεθνή συμπόσια αλλά και εργαστήρια με την 
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προοπτική εξέτασης των θεμάτων αυτών. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ήταν το πρώτο 
συνέδριο για την ενεργειακή πολιτική που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006 στην 
Πράγα της Τσεχίας. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα της επιτροπής CCMS τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει έρευνες σε δύο κυρίως θέματα: 1) που συσχετίζονται με την αμυντική 
περιβαλλοντική πολιτική και 2) μη αμυντική περιβαλλοντική πολιτική322:  

«Defense-related environmental matters: 

a. Environmental Management Systems (EMS) in the Military Sector 
(Workshop held in Vyskov, Czech Republic, in October 2002) 

b. Reuse and Cleaning of Former Military Sites 
(Workshop held in Bishkek, Kyrgyz Republic, in May 2002) 

c. Rehabilitation of Former Military Sites 
(Workshop held in Ulaanbaatar, Mongolia, in June 2004) 

 
Non-defense-related environmental matters: 

a. Risk Assessment of the Chernobyl Accident Consequences 
(Workshop held in Kiev, Ukraine, in April 2002) 

b. Environmental Challenges in the Caspian Sea 
(Workshop held in Baku, Azerbaijan, in May 2002) 

c. Environmental Decision-Making for Sustainable Development in Central Asia 
(Workshop held in Almaty, Kazakhstan, in September 2002) 

d. Desertification in the Mediterranean Region : a Security Issue 
(Workshop held in Valencia, Spain, in December 2003) 

e. Oil Spill Response Equipment  
(Workshop held in Horten, Norway, in April 2004)». 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει επίσης μεγάλος αριθμός συνεδρίων και εργαστηρίων σχετικά με 
τα θέματα που ασχολείται το CCMS:  

• «Defense, Environment and Economics (January 1994)  
• The Environment and Defense (Swansea, UK, Sept. 1995)  
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• Environmental Security (Washington, D.C., USA, November 1995).  

• International Symposium on "Environmental Contamination in Central & Eastern 
Europe: Identifying Innovative Solutions to Environmental Problems (Warsaw, 
Poland, Sept. 1996)  

• International Scientific Conference on "Partnership for Environmental Protection - 
Environmental Engineering Related to Naval Warfare Activities" (Jurata, Poland, 
Nov. 1996)  

• Simulation: A Benefit or a Challenge? (NATO School, Oberammergau, Germany, 
January 1997)  

• Euro-Atlantic Workshop on Military Activities and the Environment (June 1998)  

• Approaches to the Implementation of Environmental Pollution Prevention 
Technologies at Military Bases (May 1999)  

• Ecological Problems from Defence Activities in the Black Sea and Azov Sea 
(October 1999)»323. 

Παραδειγματικά, οι πιο πρόσφατες έρευνες της επιτροπής CCMS εξετάζει τα ακόλουθα 
(2005-2006):  

• «Advanced Cancer Risk Assessment (Phase II). 
• Air Pollution Modeling and its application. 

• Clean Products and Processes. 

• Ecosystem Modeling of Coastal Lagoons. 

• Ecoterrorism 

• Environmental Management Systems in the Military Sector 
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• Food Chain Security. 

• Integrated Water Management. 

• Landscape Science for Environmental Assessment. 

• Management of Industrial and Toxic Wastes. 

• Prevention and Remediation Issues. 

• Risk assessment of Chernobyl Accident. 

• Sustainable Building for Military Infrastructure». 

Σε διμερές επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, υπήρξε συζήτηση στα θέματα «περιβάλλοντος και κοινωνίας» 
και ελήφθη απόφαση «κατανόησης για την προστασία του περιβάλλοντος» (Memorandum of 
understanding on Environmental protection)324. 

Προσφάτως, τα μεγαλύτερα βήματα προόδου σημειώθηκαν κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου 
ΝΑΤΟ-Russia Council στις 6 Απριλίου 2006. Στις 5 Απριλίου 2006, ο υφυπουργός φυσικών 
πηγών της Ρωσίας Vladimir Stepankov συναντήθηκε με τον κ. Jean Fournet, Γενικό Γραμματέα 
του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ. Κατά τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε 
κατέληξαν σε ένα τελικό Πλάνο με το οποίο θα δουλεύει η επιτροπή CCMS σε επίπεδο ΝΑΤΟ-
Ρωσίας. Επίσης κατά την συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην Ρωσία στο Tver City στις 6-7 
Φεβρουαρίου 2006, συζητήθηκε υπό την αιγίδα του ΝRC και CCMS, θέμα με τίτλο: 
«Development and implementation of a regional activity plan for prevention and elimination 
of environmental consequences of oil product spills»325. Τα επόμενα συνέδρια σε επίπεδο NRC 
ήταν: 5-6 Οκτωβρίου 2006 «Meeting of the Short Term Project on Ecoterrorism» Ουγγαρία, 
12-13 Οκτωβρίου «Third Workshop on “Oil Spill Response”» στο Dartmouth , Nova Scotia ( 
Canada ) και τον Νοέμβριο 2006 «NRC Workshop on Use of Airborne Sensors for 
Environmental Assessment» στην άγκυρα της Τουρκίας326. 
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8.2 Το Δημογραφικό και η Μετανάστευση. 

Ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί σωστά ως ο αιώνας των προκλήσεων αλλά και των απειλών. Οι 
προκλήσεις και οι απειλές αυτές είναι αποτελέσματα πολλών πολιτικών αλλά και ιστορικών 
περιστάσεων για τα οποία τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και τα Δυναμικά Κράτη είναι υπεύθυνα, 
τόσο για τα καλά αποτελέσματα όσο και για τα άσχημα. Ο αιώνας αυτός συνεπώς, σωστά έχει 
ονομασθεί έτσι, καθώς θέματα τα οποία δεν απασχολούσαν την διεθνή κοινότητα στα δεύτερο 
μισό του 20 αιώνα, σήμερα τείνουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.  

Πολλοί επιρρίπτουν τις ευθύνες για την άγνοια στα θέματα αυτά, στις αρνητικές διμερείς σχέσεις 
Δύσης-Ανατολής (βλέπε Η.Π.Α-ΕΣΣΔ) και το μονοπώλιο στην παγκόσμια πολιτική (Ψυχρός 
Πόλεμος). Σήμερα όμως, οι πολιτικές καταστάσεις έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ. 

Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί, αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε τις 
πολιτικές ηγεσίες, είναι το δημογραφικό και η μετανάστευση. 

Το δημογραφικό και η μετανάστευση αποτελούν δυο θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν 
ξεχωριστά το ένα από το άλλο, αλλά και τα δύο συγχρόνως μαζί. Τα θέματα τα οποία ερευνούμε, 
συγκλίνουν το ένα με το άλλο και αποτελούν μια «αλυσίδα» φαινομένων, τα οποία αργά ή γρήγορα 
η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εξετάσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Τόσο το δημογραφικό θέμα όσο και η μετανάστευση κατά τα λεγόμενα πολιτικών επιστημόνων, 
αλλά και διεθνών ινστιτούτων, αποτελούν μέρος του γενικότερου προβλήματος το οποίο 
δημιουργείται από τα αρνητικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης και του πολέμου. Το ίδιο 
φαίνεται ότι συμμερίζονται και οι Peter H. Liotta και James F. Miskel: Σε κοινή τους αναφορά 
στα θέματα τόσο του δημογραφικού όσο και της μετανάστευσης, θεωρούν ως υπαίτιο των 
καταστάσεων αυτών την τάση που έχει πλέον η παγκόσμια κοινωνία για πολεμικές συρράξεις. Η 
αναφορά τους επικεντρώνεται στις εξελίξεις μετά τα γεγονότα στις Η.Π.Α τον Σεπτέμβριο του 
2001. Υιοθετούν την λογική ότι ακόμα και οι υπανάπτυκτες χώρες που έχουν το μεγαλύτερο 
πρόβλημα αναφορικά με την μετανάστευση και το δημογραφικό (καθώς μεγαλώνουν 
πληθυσμιακά και μεταναστεύουν λόγω οικονομικών κυρίως δυσχερειών και όχι μόνο), θα είναι και 
αυτές οι οποίες θα επηρεάσουν κατά μεγάλο βαθμό τα πολιτικά δρώμενα των επομένων 
χρόνων327.  

Είναι όμως έτσι τα πράγματα όπως τα ανέφεραν οι δύο συγγραφείς; Ίσως δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως το φαινόμενο τόσο της μετανάστευσης όσο και τα γενικότερα θέματα που απασχολούν το 
δημογραφικό δεν είναι καινούργια. Με αυτά τα δεδομένα θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή για να γνωρίσουμε καλύτερα τα φαινόμενα τόσο της μετανάστευσης όσο και τα θέματα 
που αφορούν το δημογραφικό. 
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Μετανάστευση και Δημογραφία: Μια Ιστορική Αναδρομή.  

Τα ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης και δημογραφικού ποικίλουν. Ως 
θέματα, δεν αποτελούν τίποτε άλλο, πέρα από εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας επιδεικνύουν τις 
πολιτισμικές και πληθυσμιακές αλλαγές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής μας 
κοινωνίας.  

Από τα χρόνια των Αχαιών και Δωρειαίων ως τα χρόνια της Ελληνιστικής περιόδου και αργότερα 
της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής και της μοντέρνας πλέον 
αποικιοκρατικής πολιτικής των αυτοκρατοριών, τα φαινόμενα μετανάστευσης ήταν υπαρκτά. 
Πληθυσμιακά, το ανθρώπινο γένος, αυξανόταν και αυξάνεται ακόμα. Σε αυτό συνέβαλε πέραν των 
άλλων και η σταδιακή ανοσία που ανέπτυξαν οι άνθρωποι στα ποικίλα μικρόβια και αρρώστιες 
αλλά και τα επιστημονικά βήματα που έχει κάνει η παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Η ενσωμάτωση 
της επιστήμης με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας στα χρονικά του ανθρώπινου γένους, μας 
βοήθησαν να φτάσουμε στο σημείο, όπου η παγκόσμια κοινότητα με παραπάνω από 6 
δισεκατομμύρια ανθρώπους καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών υλών που προσφέρει 
ο πλανήτης.  

Με τη διαμόρφωση μιας πλέον παγκόσμιας κοινωνίας με τριπλάσιες ανάγκες από ότι ο 
πληθυσμιακός αριθμός της, είναι κατανοητή η αναζήτηση φυσικών πόρων προς εκμετάλλευση.  

Τόσο για τους Φοίνικες, τους αρχαίους Έλληνες, τους Κινέζους, όσο και τους Ρωμαίους, 
Βυζαντινούς, Οθωμανούς και αργότερα αποικιοκράτες και αυτοκράτορες, το εμπόριο ήταν αυτό 
με το οποίο διαμορφώθηκε το σύστημα αναζήτησης νέων πόρων. Δεδομένων των αναγκών όμως, 
για ποικιλομορφία πόρων για τη διαμόρφωση μιας άνετης και πλούσιας σε αγαθά ζωής, οι πόλεμοι 
και οι απαιτήσεις για κατάκτηση νέων εδαφών ήταν αναπόφευκτη. 

Τα πρώτα φαινόμενα συγκρούσεων για την κατάκτηση γης και κατ’ επέκταση φυσικού πλούτου, 
έγιναν ορατά στην ιστορία του παγκόσμιου ανθρώπινου γένους. Είναι γνωστόν ότι κατά την 
αρχαιότητα, όσοι συλλαμβάνονταν αιχμάλωτοι σε περίοδο πολέμου γίνονταν σκλάβοι. 

Οι σκλάβοι κατά ένα μεγάλο βαθμό ήταν εκείνοι οι οποίοι διαμόρφωσαν και έκτισαν τις πόλεις τις 
οποίες σήμερα θαυμάζουμε σε αρχαιολογικούς χώρους και γνωρίζουμε μέσα από βιβλία 
παγκόσμιας ιστορίας. Οι «αρχιτέκτονες» (διανοούμενοι) ήταν πάντα εκείνοι οι οποίοι 
διαμόρφωναν το «σχέδιο», οι εργάτες κάνανε μέρος της βασικής δουλειάς και οι σκλάβοι 
οποιαδήποτε άλλη βαριάς μορφής χειρονακτική δουλειά.  

Όσο μεγάλωνε η αυτοκρατορία τόσο μεγάλωναν και οι ανάγκες για πολιτισμική και εμπορική 
ανταλλαγή. Με τα δύο αυτά δεδομένα ήταν φυσική και η μετανάστευση πολιτών στις περιοχές 
αυτές, είτε με την δική τους θέληση, είτε υπό μορφή βίας (σκλάβοι). 

Σε σύγκριση όμως με τα σημερινά δεδομένα όπου η σκλαβιά δεν υπάρχει επισήμως πλέον, 
σχεδόν ποτέ οι μετανάστες σε σχέση με τους οικονομικούς σήμερα κυρίως μετανάστες, δεν 
αποτέλεσαν το αίτιο για το οποίο οι μοντέρνες κοινωνίες σήμερα, να θεωρείται ότι απειλούνται. Οι 
πρώην μετανάστες και οι τωρινοί, όπως στις Η.Π.Α ή την Αυστραλία για παράδειγμα σήμερα, 
ήταν αυτοί που συνέβαλαν στην διαμόρφωση των κρατών ως προς τις οικονομίες και τις πολιτικές 



τους. Είναι αυτοί οι οποίοι τα Δυναμικά Κράτη θεωρούν ότι συνέβαλαν με τα όσα προσέφεραν 
στο νέο τους κοινωνικό σύνολο. 

Δεδομένων των πολιτικά λανθασμένων χειρισμών και λήψης αποφάσεων στα θέματα αυτά πολλών 
ηγετών κρατών, οι μετανάστες αποτελούν σήμερα το κατεξοχήν πρόβλημα των ανεπτυγμένων 
χωρών. Με ταυτόχρονη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού της γης, τα μεγάλα κύματα 
μεταναστών, αποτελούν πλέον την μεγαλύτερη απειλή μετά από τα φαινόμενα της τρομοκρατίας 
και του πολέμου εναντίον της. 

Τόσο οι εμπόλεμες καταστάσεις ανά τον κόσμο, που από πολλούς θεωρούνται αποτέλεσμα της 
αποικιοκρατικής πολιτικής328, όσο και η ανάγκη για αποτροπή του φαινομένου της 
μετανάστευσης, επιτάσσουν βασικά την διαμόρφωση νέων κέντρων εκτός των αναπτυγμένων 
χωρών ώστε να αποτραπεί η διαμόρφωση του «Βαβυλωνιακού Συνδρόμου». Οι επιπτώσεις του 
συνδρόμου αυτού διακρίνονται σε μεγάλες κυρίως πόλεις: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, 
Βερολίνο, Σίδνευ, Μόσχα, Τόκυο, Τορόντο, Μαδρίτη, Αθήνα, Ρώμη και άλλες. Το σύνδρομο 
αυτό είναι βεβαίως μεταβλητό, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις. Η διαπολιτισμικότητα 
χαρακτηρίζει τα κράτη στην σημερινή εποχή και αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των 
σημερινών μεταναστών, που για οικονομικούς κυρίως λόγους, μετακινούνται. Από την άλλη 
πλευρά όμως, τα τεράστια κύματα των μεταναστών π.χ. στην Αμερική από το Μεξικό δεν 
μπορούν να αποτρέψουν και τα φαινόμενα εγκληματικότητας και ασθενειών που φέρνουν 
ορισμένοι329.  

Ταυτοχρόνως, με δεδομένη την αύξηση του πληθυσμού στις υποανάπτυκτες περιοχές, το 
συναίσθημα ανασφάλειας θα μεγαλώνει στις ανεπτυγμένες και ηλικιακά γερασμένες κοινωνίες. Η 
ανάγκη για υλικά αγαθά μιας 6 μέλους οικογένειας από την Ινδονησία, ως παράδειγμα, και η 
έλλειψη συνδρομής από το κράτος, θα συμβάλλει στην μετανάστευση σε χώρες αναπτυγμένες, 
όπου οι ευκαιρίες για καλύτερο τρόπο ζωής παρέχονται περισσότερο από ότι στις χώρες τους. 

Έτσι γεννιέται ένα νέο ερώτημα: Ποιοί είναι οι λόγοι που δεν αναπτύσσονται οι υποανάπτυκτες 
χώρες; Γιατί δεν προσφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες τη συνδρομή τους, ώστε να μειωθεί ή και να 
αποτραπεί περαιτέρω το φαινόμενο της απειλητικής μετανάστευσης προς τις ανεπτυγμένες; 

Δημογραφικό και Μετανάστευση στον 21ο αιώνα. 

Τα παραπάνω ερωτήματα θα μπορούσαν να απαντηθούν και να αποτελέσουν ατζέντα συζήτησης 
από τους ηγέτες των κρατών, στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο όσο διατηρείται ένα ισοζύγιο αστάθειας 
μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και των υποανάπτυκτων, τόσο τα ποσοστά μετανάστευσης όσο 
και η πληθυσμιακή ανωτερότητα των φτωχών περιοχών, θα μεγαλώνει. Όμως πάνω από όλα 
πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια τα υποανάπτυκτα κράτη να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια 
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ανάπτυξης των κοινωνιών τους. Να παραδειγματιστούν από τα μοντέλα των ανεπτυγμένων χωρών 
και να αποφύγουν τα ιστορικά λάθη των Δυναμικών Κρατών. 

Από την άλλη μεριά όμως και οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να συνεισφέρουν ενεργά στις 
υποανάπτυκτες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τις βάσεις για τη δημιουργία 
υποδομών, που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. 

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων των ανεπτυγμένων χωρών σε υποανάπτυκτες χώρες είναι βασικός 
παράγοντας προώθησης μοντέλων δημιουργίας σταθερών, δημοκρατικών κρατών, με προοπτικές 
ανάπτυξης. Καθώς ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στην περιοχή, δημιουργούνται υποδομές, 
ενισχύεται σε ιδανικές καταστάσεις η εκπαίδευση και η οικονομική ανάπτυξη. Μακροπρόθεσμα, 
το κράτος με σταδιακή εφαρμογή του φορολογικού συστήματος, μπορεί με μακροχρόνιο πλάνο 
αναμόρφωσης να επενδύσει σε βασικές υποδομές και ταυτοχρόνως να προσφέρει το δικαίωμα οι 
πολίτες του να αναπτύξουν τοπική επιχειρηματικότητα με κίνητρα, ώστε να υπάρχει κίνηση 
κεφαλαίου εντός της χώρας.  

Τα απλά αυτά γενικά δεδομένα μπορούν να αποτρέψουν τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης. Όσο 
ταυτοχρόνως, ενισχύεται ο πληθυσμός ενός υπό-ανάπτυξη κράτους μπορεί να ενισχύσει παροδικά 
την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Με συνεχείς επενδύσεις σε 
υποδομές, ίσως εν τέλει μειωθεί αυτή η ταχύτατη υπεργεννητικότητα, η οποία διακρίνει τις φτωχές 
χώρες.. 

  

Το ΝΑΤΟ και το Θέμα της Μετανάστευσης. 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2006, το ΝΑΤΟ με τον Διεθνή Οργανισμό για την Μετανάστευση 
(International Organisation for Migration-IOM-), υπέγραψαν συμφωνία για την καλύτερη 
συνεργασία σε θέματα μετά-πολεμικής περιόδου, εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.  

Η Συμφωνία αυτή που υπεγράφη από τον πρώην Στρατηγό του SACEUR General James L. 
Jones και τον διευθυντή του IOM Brusnon McKinley, δημιούργησαν το επίσημο πλάνο 
συνεργασίας για ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και συμμετοχής σε επιχειρησιακό στρατιωτικό 
επίπεδο του ΝΑΤΟ, ώστε να ενισχυθεί ο καλύτερος συντονισμός σε θέματα ανθρωπιστικής 
βοήθειας.  

Όπως είναι γνωστό πλέον το ΝΑΤΟ μέσω των νέων στρατηγικών του πολιτικών εμπλέκεται 
ολοένα και περισσότερο σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικού περιεχομένου (Βλέπε Darfour, Pakistan). 
Ένα πολιτικό αποτέλεσμα ήταν και η συμφωνία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ε.Ε για συνεργασία για 
θέματα στρατιωτικής πολιτικής και ανθρωπιστικής στα δυτικά Βαλκάνια330. 

Η συνεργασία ΝΑΤΟ-ΙΟΜ έρχεται να συμπληρώσει την ήδη υπάρχουσα στην περιοχή του 
Κοσσόβου331, και που αποτέλεσε το πιλοτικό πρόγραμμα μαζί με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη332. 
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Σκοπός είναι η υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποστήριξη σε επίπεδο υποδομών και 
λογισμικού ώστε να αποτραπούν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, η αποτροπή εκμετάλλευσης 
αβοήθητων γυναικών και να αποτραπούν περαιτέρω συγκρούσεις στην περιοχή, στην οποία 
εμπλέκεται τόσο το ΝΑΤΟ όσο και το ΙΟΜ. 

Η πολιτική απόφαση για συνεργασία του ΙΟΜ και του ΝΑΤΟ, προστίθεται στον κύκλο των 
συνεργασιών της Συμμαχίας με μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να υπάρχει μια «πιο 
συντονισμένη Ευρώ-Ατλαντική δυνατότητα αντίδρασης –σε καταστροφή». Η προσπάθεια αυτή 
είχε οδηγήσει την Συμμαχία το 1999 στη δημιουργία του Ευρώ-Ατλαντικού κέντρου 
Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστροφών (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination 
Centre –EARDCC-). Αρχικώς η ιδέα αυτή βασίστηκε σε επίσημη πρόταση που κατέθεσε η 
Ρωσική Ομοσπονδία (η μόνη σε συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας) κατά την περίοδο της σύρραξης του 
ΝΑΤΟ στο Κόσοβο στις αρχές του 1999. 

Το κέντρο αυτό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΝΑΤΟ «λειτουργεί ως το επίκεντρο για τη 
παροχή πληροφοριών και συντονίζει τις αντιδράσεις μεταξύ κρατών του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και 
των εταίρων σε καταστροφές εντός του Ευρώ-Ατλαντικού χώρου. Επίσης, οργανώνει σημαντικές 
πολιτικές ασκήσεις έκτακτης ανάγκης οι οποίες δοκιμάζουν και βελτιώνουν τις αντιδράσεις σε 
εξομοιούμενες καταστάσεις φυσικών ή και από ανθρώπινο χέρι καταστροφών»333. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα του ΝΑΤΟ, «το κέντρο συνεργάζεται στενά 
με τον Ο.Η.Ε και το γραφείο για το συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων καθώς και το 
γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες»334. 

Συνεπώς, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται ενεργά στα θέματα που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια. Αν 
και σε αυτό το σημείο είναι σαφές πως το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται τόσο ενεργά στα προβλήματα 
που δημιουργούν τα μεταναστευτικά προβλήματα, είτε αυτά είναι λόγω οικονομικής δυσχέρειας 
είτε αποτελέσματα εμπόλεμων καταστάσεων, η Συμμαχία είναι παρούσα με το δικό της τρόπο, 
μέσω του Ο.Η.Ε.  

Όπως ανέφερε αξιωματικός στο ΝΑΤΟ, «η ύπαρξη της στρατιωτικής Συμμαχίας είναι προστασία 
από εξωγενείς παράγοντες, πλέον, όποιοι και να είναι αυτοί. Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας 
ένας από τους σκοπούς είναι η σταθεροποίηση των περιοχών αυτών ώστε να αποτραπεί η 
κοινωνική και πολιτισμική καταστροφή». Στην θεωρία αυτό είναι εφικτό και κατανοητό. Στην 
πράξη όμως είναι εφικτό; Στην ουσία αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο μόνο τα εθνικά κράτη 
μπορούν να απαντήσουν και αυτά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, καθώς το πρόβλημα της 
μετανάστευσης και την αύξησης του πληθυσμού δεν αποτελεί ακόμα κοινό πρόβλημα για όλους, 
ούτε και έχει την ίδια έκταση σε όλα τα κράτη. 

 

                                                                                                                                                  
332 Signing of Agreement Between IOM and NATO February 2006, 

http://www.iom.int/en/news/pbn240206.shtml#item3  
333 Ο.Π. 99, σελ. 35 
334 Ο.Π. 99. 

http://www.iom.int/en/news/pbn240206.shtml#item3


8.3 Η Τρομοκρατία. 

Ο ορισμός της τρομοκρατίας όπως αναφέρει ο Χένρφριντ Μύνκλερ, ως ορισμός είναι 
«αμφισβητούμενος» και αυτό «οφείλεται τόσο σε αντικειμενικούς όσο και πολιτικούς λόγους». Ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι «αποκαλώντας ορισμένες πράξεις βίας τρομοκρατικές, κατά κανόνα 
επιδιώκεται να τους αφαιρεθεί κάθε πολιτική νομιμοποίηση»335. 

Για τα δεδομένα πολυεθνικών οργανισμών στον Ο.Η.Ε, την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη ορολογία για να διευκρινίσει τον όρο τρομοκρατία.  

Καθώς ο Ο.Η.Ε δεν έχει αποδεχτεί καμία πρόταση, ώστε να αποδεχτεί τον ορισμό της 
τρομοκρατίας, χρησιμοποιεί ευρέως την ορολογία που είχε προταθεί από τον Α. Schmid το 1992 
σε μία αναφορά του στο τότε UN Crime Branch του Ο.Η.Ε. Όπως αναφέρεται η τρομοκρατία 
συσχετίζεται με τα εγκλήματα πολέμου σε περίοδο ειρήνης «peacetime equivalents of war 
crimes»336. 

H E.E στις 13 Ιουνίου 2002, αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιδιώκει να 
ορίσει στο άρθρο 1 του «Council Framework Decision on terrorism» ποιές πράξεις 
αποκαλούνται τρομοκρατικές337. 

Το ΝΑΤΟ δημιούργησε το λεγόμενο δόγμα άμυνας κατά της τρομοκρατίας «NATO’s military 
concept for defence against terrorism», το οποίο είναι αποτέλεσμα της «Συνθήκης της 
Ουάσιγκτον, του Στρατηγικού Πλάνου του 1999, το Threat Assessment on Terrorism, και της 

                                                 
335 Χέρφριντ Μύνκλερ (2005), Οι νέοι Πόλεμοι. Νέοι εχθροί και νέες μορφές πολέμου, Αθήνα, Μετάφραση Εκδόσεις 
Παπαζήση. σελ 139. 

336 United Nations Drug and Crime Branch UNDC http://www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html  
337Council Framework Decision on terrorism 
 http://www.statewatch.org/news/2002/jul/frameterr622en00030007.pdf :  
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional acts referred to below in 
points (a) to (i), as defined as offences under national law, which, given their nature or context, may seriously 
damage a country or an international organisation where committed with the aim of: — seriously intimidating a 
population, or — unduly compelling a Government or international organization to perform or abstain from 
performing any act, or — seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic 
or social structures of a country  or an international organisation, shall be deemed to be terrorist offences: (a) 
attacks upon a person’s life which may cause death; (b) attacks upon the physical integrity of a person; (c) 
kidnapping or hostage taking; (d) causing extensive destruction to a Government or public facility, a transport 
system, an infrastructure facility, including an information system, a fixed platform located on the continental 
shelf, a public place or private property likely to endanger human life or result in major economic loss; (e) seizure 
of aircraft, ships or other means of public or goods transport; (f) manufacture, possession, acquisition, transport, 
supply or use of weapons, explosives or of nuclear, biological or chemical weapons, as well as research into, and 
development of, biological and chemical weapons; (g) release of dangerous substances, or causing fires, floods or 
explosions the effect of which is to endanger human life; (h) interfering with or disrupting the supply of water, 
power or any other fundamental natural resource the effect of which is to endanger human life; (i) threatening to 
commit any of the acts listed in (a) to (h). 2. This Framework Decision shall not have the effect of altering the 
obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in Article 6 of the Treaty on 
European Union.  

http://www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html
http://www.statewatch.org/news/2002/jul/frameterr622en00030007.pdf


πολιτικής συμβουλής του Βόρειου Ατλαντικού συμβουλίου»338. Αν και δεν επιχειρήθηκε ποτέ από 
το ΝΑΤΟ να οριστεί ο όρος της τρομοκρατίας, γίνεται αναφορά στο Annex A του Πλάνου κατά 
της τρομοκρατίας σε όλους τους όρους και τις πολιτικές ορολογίες που συσχετίζονται με αυτήν339. 
Σε συνδυασμό με το «Partnership Action Plan against Terrorist  PAP-T»340, που υιοθετήθηκε 
στη σύνοδο κορυφής της Πράγας και κορυφώθηκε στη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης, 
το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. 

Στις Η.Π.Α μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα τον Σεπτέμβριο του 2001, γίνεται εκτενής 
αναφορά στους ορισμούς της τρομοκρατίας:  

• Ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός νόμος αναφέρει: «...The unlawful use of force and violence 
against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or 
any segment thereof, in furtherance of political or social objectives (28 C.F.R. Section 0.85)».  

• Όπως ανέφερε αξιωματούχος των Η.Π.Α η Εθνική στρατηγική της χώρας θεωρεί την 
τρομοκρατία «premeditated, politically motivated violence against innocents». 

• Άλλος αξιωματούχος των Αμερικάνικών ενόπλων δυνάμεων αναφέρει: «το Αμερικάνικο 
Υπουργείο Άμυνας θεωρεί πως τρομοκρατία είναι «calculated use of unlawful violence to 
inculcate fear; intended to coerce or intimidate governments or societies in pursuit of goals 
that are generally political, religious, or ideological».  

•  Το USA Patriot Act αναφέρει: «activities that (A) involve acts dangerous to human life that 
are a violation of the criminal laws of the U.S. or of any state, that (B) appear to be intended (i) 
to intimidate or coerce a civilian population, (ii) to influence the policy of a government by 
intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, 
assassination, or kidnapping, and (C) occur primarily within the territorial jurisdiction of the 
U.S»341. 

• Το Αμερικάνικο Εθνικό κέντρο αντι-τρομοκρατίας (U.S. National Counter Terrorism Center-
NCTC-) αναφέρει πως η τρομοκρατική επίθεση ήταν: «premeditated; perpetrated by a 
subnational or clandestine agent; politically motivated, potentially including religious, 
philosophical, or culturally symbolic motivations; violent; and perpetrated against a 
noncombatant target»342. 

                                                 
338NATO’s military concept for defense against terrorism http://www.nato.int/ims/docu/terrorism.htm, στο 
πλάνο αυτό γίνεται αναφορά και για το Threat assessment το οποίο καθιερώνεται εντός του πλάνου. 

339 Το ΑΝΝΕΧ Α του NATO’s military concept for defense against terrorism 

 http://www.nato.int/ims/docu/terrorism-annex.htm  
340 O.Π. 1 σελ 87 
341 USA Patriot Act: http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html  
342U.S. National Counter Terrorism Center. 

NCTC- http://www.tkb.org/documents/Downloads/NCTC_Report.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/NCTC
http://www.nato.int/ims/docu/terrorism.htm
http://www.nato.int/ims/docu/terrorism-annex.htm
http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html
http://en.wikipedia.org/wiki/NCTC
http://www.tkb.org/documents/Downloads/NCTC_Report.pdf


Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Βρετανικός νόμος κατά της τρομοκρατίας (British Terrorism Act 
2000) οριοθετεί την τρομοκρατία ως «designed seriously to interfere with or seriously to disrupt 
an electronic system»343. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο της Βρετανίας του 2005 (Terrorism Bill 
2005)344 που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2006, μετά τα τραγικά γεγονότα στο Λονδίνο τον 
Ιούλιο του 2005, το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει και αυτό με την παρουσία του τον πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον Ο.Η.Ε, το θέμα της τρομοκρατίας υπάρχει από το 
1937 από την Ένωση των Εθνών (League of Nations). Από το 1967 μέχρι σήμερα ισχύουν 12 
Συνθήκες και Πρωτόκολλα σχετικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας345. Τον Σεπτέμβριο 

                                                 
343 British Terrorism Act 2000 http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2000/00011--b.htm#1  
344 British Terrorism Bill 2005 http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2005/rp05-066.pdf  
345 Ιστοσελίδα με τις 12 Συνθήκες και Πρωτόκολλα σχετικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_conventions.html : 

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft ("Tokyo Convention", 
1963--safety of aviation):

• applies to acts affecting in-flight safety; 
• authorizes the aircraft commander to impose reasonable measures, including restraint, on any person he 

or she has reason to believe has committed or is about to commit such an act, when necessary to protect 
the safety of the aircraft; 

• requires contracting states to take custody of offenders and to return control of the aircraft to the lawful 
commander. 

 2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention", 1970--aircraft 
hijackings):

• makes it an offence for any person on board an aircraft in flight [to] "unlawfully, by force or threat 
thereof, or any other form of intimidation, [to] seize or exercise control of that aircraft" or to attempt to 
do so; 

• requires parties to the convention to make hijackings punishable by "severe penalties;" 
• requires parties that have custody of offenders to either extradite the offender or submit the case for 

prosecution; 
• requires parties to assist each other in connection with criminal proceedings brought under the 

convention. 
 3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal 
Convention", 1971--applies to acts of aviation sabotage such as bombings aboard aircraft in flight):

• makes it an offence for any person unlawfully and intentionally to perform an act of violence against a 
person on board an aircraft in flight, if that act is likely to endanger the safety of that aircraft; to place an 
explosive device on an aircraft; and to attempt such acts or be an accomplice of a person who performs 
or attempts to perform such acts; 

• requires parties to the convention to make offences punishable by "severe penalties;" 
• requires parties that have custody of offenders to either extradite the offender or submit the case for 

prosecution; 
 4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973- 
outlaws attacks on senior government officials and diplomats):

• defines internationally protected person as a Head of State, a Minister for Foreign Affairs, a 
representative or official of a state or of an international organization who is entitled to special 
protection from attack under international law; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2000
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2000/00011--b.htm#1
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2005/rp05-066.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_conventions.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_aircraft.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_aircraft.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_aircraft_seizure.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_aircraft_seizure.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_civil_aviation.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_civil_aviation.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_protected_persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_protected_persons.html


                                                                                                                                                  
• requires each party to criminalize and make punishable "by appropriate penalties which take into account 

their grave nature," the intentional murder, kidnapping, or other attack upon the person or liberty of an 
internationally protected person, a violent attack upon the official premises, the private accommodations, 
or the means of transport of such person; a threat or attempt to commit such an attack; and an act 
"constituting participation as an accomplice;" 

 5. International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention", 1979):  
•   provides that "any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure, or to continue to detain 

another person in order  to compel a third party, namely, a State, an international intergovernmental 
organization, a natural or juridical person, or a group of persons, to do or abstain from doing any act as 
an explicit or implicit condition for the release of the hostage commits the offence of taking of hostage 
within the meaning of this Convention;" 

 6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention", 1980--
combats unlawful taking and use of nuclear material):

• criminalizes the unlawful possession, use, transfer, etc., of nuclear material, the theft of nuclear material, 
and threats to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial property 
damage; 

  
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 
supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 
(Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety), (1988):

• extends the provisions of the Montreal Convention (see No. 3 above) to encompass terrorist acts at 
airports serving international civil aviation. 

 8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, (1988--applies 
to terrorist activities on ships):

• establishes a legal regime applicable to acts against international maritime navigation that is similar to the 
regimes established against international aviation; 

• makes it an offence for a person unlawfully and intentionally to seize or exercise control over a ship by 
force, threat, or intimidation; to perform an act of violence against a person on board a ship if that act is 
likely to endanger the safe navigation of the ship; to place a destructive device or substance aboard a 
ship; and other acts against the safety of ships; 

 9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the 
Continental Shelf (1988--applies to terrorist activities on fixed offshore platforms):

• establishes a legal regime applicable to acts against fixed platforms on the continental shelf that is similar 
to the regimes established against international aviation; 

 10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991--provides for 
chemical marking to facilitate detection of plastic explosives, e.g., to combat aircraft sabotage):

• designed to control and limit the used of unmarked and undetectable plastic explosives (negotiated in the 
aftermath of the 1988 Pan Am 103 bombing); 

• parties are obligated in their respective territories to ensure effective control over "unmarked" plastic 
explosive, i.e., those that do not contain one of the detection agents described in the Technical Annex to 
the treaty; 

• generally speaking, each party must, among other things: take necessary and effective measures to 
prohibit and prevent the manufacture of unmarked plastic explosives; prevent the movement of 
unmarked plastic explosives into or out of its territory; exercise strict and effective control over 
possession and transfer of unmarked explosives made or imported prior to the entry-into-force of the 
convention; ensure that all stocks of such unmarked explosives not held by the military or police are 
destroyed or consumed, marked, or rendered permanently ineffective within three years; take necessary 
measures to ensure that unmarked plastic explosives held by the military or police, are destroyed or 
consumed, marked, or rendered permanently ineffective within fifteen years; and, ensure the destruction, 

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_hostages.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_nuclear_material.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_nuclear_material.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_airports.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_airports.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_airports.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_maritime_navigation.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_maritime_navigation.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_platforms.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism_convention_platforms.html
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του 2005, άνοιξε η περίοδος υπογραφής της 13ης διεθνούς Συνθήκης για την εξόντωση της 
πυρηνικής τρομοκρατίας (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism)346. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Συμβούλιο ασφαλείας του Ο.Η.Ε, το οποίο και αυτό με 
τη σειρά του, καταψηφίζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Μια εκ των σημαντικότερων 
αποφάσεων τόσο του Συμβουλίου ασφαλείας του Ο.Η.Ε όσο και της ολομέλειας των κρατών του, 
ήταν το ψήφισμα 4385 της 28 Σεπτεμβρίου 2001347. Σε αυτό 1) καταδικάστηκαν τα 
τρομοκρατικά επεισόδια στις Η.Π.Α 2) Δημιουργήθηκε η επιτροπή αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας (Counter-Terrorism Committee –CTC-), η οποία συντονίζει τις προσπάθειες του 
Ο.Η.Ε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης συμβουλεύει τόσο την Ολομέλεια των 
κρατών του Ο.Η.Ε όσο και το Συμβούλιο ασφαλείας για τις συνεργασίες με άλλους οργανισμούς 
και εθνικά κράτη348. Ένα εκ των αποτελεσμάτων συντονισμού της επιτροπής ήταν και το 5ο High 
Level  Meeting Between UN and Regional Organisations που διεξήχθη στις 29 και 30 Ιουλίου 
2003 στον Ο.Η.Ε, στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  

as soon as possible, of any unmarked explosives manufactured after the date-of-entry into force of the 
convention for that state. 

 11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997): (UN General Assembly 
Resolution) 

• creates a regime of universal jurisdiction over the unlawful and intentional use of explosives and other 
lethal devices in, into, or against various defined public places with intent to kill or cause serious bodily 
injury, or with intent to cause extensive destruction of the public place; 

 12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999):
• requires parties to take steps to prevent and counteract the financing of terrorists, whether direct or 

indirect, though groups claiming to have charitable, social or cultural goals or which also engage in such 
illicit activities as drug trafficking or gun running; 

• commits states to hold those who finance terrorism criminally, civilly or administratively liable for such 
acts; 

• provides for the identification, freezing and seizure of funds allocated for terrorist activities, as well as for 
the sharing of the forfeited funds with other states on a case-by-case basis. Bank secrecy will no longer 
be justification for refusing to cooperate. 

346International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism  

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/English_18_15.pdf  Το τέλος της ημερομηνίας υπογραφής από τα 
κράτη είχε αρχικώς τεθεί ο Φεβρουάριος του 2006. 

347  UN Council Resolution 4385 on 28 September 2001  

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement  
348 Committee on Counter-Terrorism –CTC- http://www.un.org/sc/ctc   
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Χρονολογία Τρομοκρατικών Ενεργειών. 

Όπως αναφέρει ο James Shea, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ, «Η τρομοκρατία και τα 
φαινόμενά της είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη ιστορία... Φαινόμενα τρομοκρατίας 
σημειώνονται από την περίοδο του Χριστού και εντοπίζεται ξανά στον 11ο αιώνα μέχρι και 
σήμερα»349. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τρομοκρατικά γεγονότα από τον 1ο αιώνα μΧ. μέχρι και 
σήμερα: 
 
Πριν από τον 11ο αιώνα 

• 1st century - The Sicarii and other groups generically termed Zealots begin a covert 
campaign against the Roman occupation of Judea, characterized by assassinations of 
"collaborators".[1] 

• 661 - Ali ibn Abi Talib assassinated by Kharijites.[2] 
• 680 - Husayn ibn Ali martyred in Karbala after being kept hungry and thirsty for 3 

days. 

11ο με 18ο αιώνα 

• 11th century, Syria & Iran : The Hasaniyyin, followers of Hasan-i Sabbah, formed a 
radical group that murdered important enemies. The group is more widely known by 
the derogatory name of Hashshashin, i.e. partakers of Hashish. Many say that their 
name is the source for the word 'assassin'.[3] 

• 1605 November 5 Failed Gunpowder Plot to blow up English Parliament with James I 
in attendance.[4] 

19ως αιώνας 

• 1831, Jan van Speyk detonates his own ship in the harbor of Antwerp. 
• 1840, Benjamin Lett destroys a monument to British general Sir Isaac Brock 
• 1856, 1858, 1859, raids by John Brown in his fight against slavery. 
• 1881 Tzar Alexander II of Russia is assassinated by a People's Will (Narodnaya volya) 

terrorist. 
• 1886 Bomb at Haymarket Square, Chicago during a labor rally kills 12. 
• 1894 Explosion at the Royal Greenwich Observatory, London. Bomb goes off 

prematurely, killing only the bomber. 

                                                 
349 ΝΑΤΟ Public Diplomacy Division. Public Speech by James Shea former Spokesman of NATO. Mulitmedia 

Publication on Combating Terrorism: NATO’s Role. 
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1900-1940 

 
 
The Wall Street Bombing 

• 1904 May 18: Ion Perdicaris and Cromwell Varley kidnapped and ransomed by bandit 
Mulai Ahmed er Raisuli in Morocco. 

• 1910 October 1: A bomb at the Los Angeles Times newspaper building in Los 
Angeles, California, United States, killed 21 workers. 

• 1914 June 28: Assassination in Sarajevo of Franz Ferdinand, Archduke of Austria and 
his wife, precipitating World War I. 

• 1916 July 30: Black Tom Explosion, allegedly caused by German saboteurs, causes 
heavy damage to Jersey City, New Jersey and Ellis Island and kills as many as seven 
people. 

• 1920 September 16: Wall Street Bombing kills 40 people and wounds 300 others. 
• 1925 April 16: St Nedelya Church assault kills 150 people, mostly high-ranked 

individuals, and wounds 500 in the Bulgarian capital Sofia 
• 1934 October 9: Assassination of King Alexander I of Yugoslavia and French Foreign 

Minister Louis Barthou in Marseille by Ustashas and IMRO 
• 1946 July 22: Bombing of King David Hotel, the British Military HQ in Jerusalem, by 

the Zionist group Irgun. The British however were warned prior to the explostion. 
They didn't believe that the Irgun could pull that off. 

1950 

• 1950 November 1: Puerto Rican nationalists fail to assassinate President Truman. 
• 1954: Lavon Affair – Mossad agents bomb targets in Egypt, attempting to discredit the 

Egyptian government. 
• 1954 March 1: U.S. Capitol shooting incident by Puerto Rican nationalists, wounding 

five Congressmen. 
• 1955 April 11: Air India "Princess Kashmir" (Lockheed Constellation) went down on 

the sea near Natuna Island, Indonesia after a bomb explosion, killing 16 people. The 
plane was chartered by the People's Republic of China (PRC) government for carrying 
an official delegation to Bandung Conference in Bandung, Indonesia. Possible suspects 
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include a Koumintang (KMT)/Chinese Nationalist Party secret agent who put the 
bomb in the airplane during transit in Hong Kong intending to kill PRC Prime 
Minister Zhou Enlai. 

• 1955 August 28: Lynching of Emmett Louis Till in Mississippi. 
• 1955, August: Members of the Algerian FLN massacre civilians in the town of 

Philippeville. 
• 1956 September 30: The FLN sets off bombs at the office of Air France and elsewhere 

in Algiers. 

1960 

• 1960 March 4: Bombing of the Belgian ammunition carrier La Coubre in the port of 
Habana, killing over 30 people 

• 1961 April 8: Omani terrorists blow up the passenger liner MV Dara, killing 238 
people 

• 1963: 16th Street Baptist Church bombing. A member of the Ku Klux Klan bombed a 
Church in Birmingham, Alabama, killing four girls 

• 1966 March 8: A group of former IRA men planted a bomb that destroyed Nelson's 
Pillar in Dublin 

• 1966: Ulster Volunteer Force declares war on the then-quiescent IRA; on June 26 they 
commit three sectarian murders. 

• 1968 December 26: Two Palestinian gunmen travel from Beirut to Athens, and attack 
an El Al jet there, killing one person 

• 1969 December 12: Piazza Fontana bombing in Milan, killing 16 people. 

1970 
1970 

• February 21: A bomb explodes in the rear of Swissair Flight 330, causing it to crash 
near Zürich, Switzerland, killing 38 passengers and all 9 crew members. 

• May 8: Avivim school bus massacre by Palestinian PLO members, killing nine 
children, three adults and crippling 19. 

• August 24: the Army Mathematics Research Center on the University of Wisconsin 
campus was blown up resulting in one death 

• September 6: Coordinated hijacking of four airliners. One hijacking is foiled in midair 
and two planes are diverted to Jordan’s Dawson Field. Nicaraguan hijacker Sandinista 
Patrick Arguello was killed and all passengers were freed after negotiated release of 
captured hijacker Leila Khaled and three PFLP prisoners. The following day a fifth 
airplane was also hijacked. See Dawson's Field hijackings, Black September in Jordan. 

• October 5 – 17: October Crisis (Quebec): FLQ murder of Pierre Laporte, kidnapping 
of James Cross. 
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1971 

• December 4: In the McGurk's Bar bombing, a UVF bomb in Belfast's North Queen 
Street kills 15 people. 

1972 

• February 22: The Official Irish Republican Army kills seven civilians in the Aldershot 
bombing. 

• May 30: Lod Airport Massacre by the Japanese Red Army terrorists, killing 26 and 
injuring 78. 

• July 21: Bloody Friday nine are killed and 130 injured as Provisional Irish Republican 
Army (IRA) sets off 22 bombs. 

• July 31: Claudy bombings; the Provisional Irish Republican Army sets off three car 
bombs in Claudy killing nine. 

• September 5: Black September kidnaps and kills 11 Israeli Olympic athletes and one 
German policeman in the Munich Massacre. 

1973 

• March 1: Black September takes ten hostages (five of them diplomats) at the Saudi 
embassy in Khartoum, Sudan. Three western diplomats are killed in the Khartoum 
diplomatic assassinations. 

• December 17: Pan Am Flight 110: 30 passengers were killed when phosphorus bombs 
are thrown aboard the aircraft as it prepares for departure. 

• December 20: In Operación Ogro, Basque ETA group kills Spanish Prime Minister 
Admiral Carrero Blanco bombing his car in Madrid. 

1974 

• January 31: Laju incident: JRA–PFLP attack on a Shell facility in Singapore and the 
simultaneous seizure of the Japanese embassy in Kuwait. 

• February 4: Twelve people are killed by the IRA in the M62 Coach Bombing. 
• April 11: Kiryat Shmona massacre at an apartment building by the Popular Front for 

the Liberation of Palestine members, killing 18 people, 9 of whom were children 
• May 15: Ma'alot massacre at the Ma'alot High School in Northern Israel by Popular 

Front for the Liberation of Palestine members: 26 of the hostages were killed, 66 
wounded. 

• May 17: Ulster Volunteer Force detonate 3 car bombs in Dublin and one in 
Monaghan; 35 dead – killing 35 civilians, the deadliest toll of any one day in Ireland's 
'Troubles'. 
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• August 4: Italicus Expressen between Roma and Brennero explodes, killing 12 and 
injuring 44. Attributed to far-right terrorism. 

• September 8: TWA Flight 841: Bomb kills 88 on jetliner. 
• September 13: Basque ETA group bombs the "Rolando" cafeteria in Madrid and kills 

12. 
• September 30: Chilean General Carlos Prats is victim of a car bombing in Buenos 

Aires, Argentina. 
• October 5: Guildford pub bombing by the IRA leaves five dead and 44 injured. 
• November 21: Birmingham pub bombing by the IRA kills 21, 182 people are injured. 

1975 

• January 24: FALN bomb the Fraunces Tavern, killing four and injuring more than 50 
• February 26: London police officer Stephen Tibble, 22, is shot dead as he chases an 

PIRA gunman escaping from a bomb factory. 
• March 5: In the Savoy Operation PLO gunmen from Lebanon take dozens of hostages 

at the Tel Aviv Savoy Hotel eventually killing eight hostages and three IDF soldiers, 
and wounding 11 hostages. 

• July 31: Three members of Ireland's popular Miami Showband killed in UVF gun 
attack. 

• December 1975: Carlos the Jackal and his rebels attack OPEC headquarters in Vienna, 
Austria and take over 60 hostages - mostly they were OPEC countries' leaders. On 
December 22 the hostages and rebels are transported in a DC-9 to Algiers where 30 
hostages were freed; the plane was then flown to Tripoli, Libya where more hostages 
were freed before flying back to Algiers where the remaining hostages were freed and 
the rebels were granted asylum. 

• December 29: Bomb explodes at New York's LaGuardia Airport, killing 11 and 
injuring 75. 

1976 

• February 3: Somali Coast Liberation Front hijack a school bus in Djibouti, killing one 
girl. 

• February 16: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia assassinate Turkish 
diplomat Oktay Cerit in Paris. 

• June 26–July 4: Hijacking of Air France Flight 139 (Tel-Aviv-Paris); Operation 
Entebbe: 4 hostages, one IDF soldier and 45 Ugandian soldiers killed. 

• September 21: Orlando Letelier assassinated in Washington by Chilean government. 
• October 6: Cubana Flight 455 was bombed while flying from Barbados to Havana, 

killing 73. Anti-Castro exiles are involved, among them Orlando Bosch and Luis 
Posada Carriles. 
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• December 4: In the Netherlands, members of the RMS movement occupy the 
Indonesian diplomatic consulate in The Hague. One Indonesian official is killed. 

• December 14: In the Netherlands, near Beilen, a passenger train was hijacked by 
members of the RMS movement, passengers were kept hostage. Three passengers 
were killed by the hijackers. 

1977 

• March 9: Three buildings in Washington, DC are seized and over 100 hostages taken. 
Washington city councilman Marion Barry is shot in the chest during the incident and 
after a standoff all hostages are released from the District building, B’nai Brith, and the 
Islamic Center. 

• April 7: Federal Prosecutor Siegfried Buback and his driver were shot by two Red 
Army Faction members. 

• May 23: In the Netherlands, RMS activists kept 105 children and 5 teachers hostage in 
a school in Smilde. 

• June 11: In the Netherlands, near Groningen, a passenger train was hijacked by 
members of the RMS, 55 passengers were kept hostage. In an army attack six hijackers 
and two passengers were killed. 

• July 30: Jürgen Ponto, then head of the Dresdner Bank, was shot and killed by the Red 
Army Faction in a failed kidnapping. 

• September 5: Hanns Martin Schleyer was kidnapped by the Red Army Faction. He was 
executed by the Red Army Faction on October 19, 1977. 

• October 13: Lufthansa flight LH 181 was kidnapped by a group of four Arabs around 
the leader "Captain Martyr Mahmud". 

1978 

• 1978–1995: The Unabomber kills three and injures 29 in a string of anti-technology 
bombings. 

• February 13: Hilton bombing: A bomb is detonated outside the CHOGM meeting in 
Sydney, Australia, killing 2 people. 3 Ananda Marga members are later arrested and 
jailed for the attack, but later released due to lack of proof. 

• February 17: The IRA kill 12 people in the La Mon Restaurant Bombing. 
• March: In the Netherlands members of the RMS movement occupy a provincial office 

in Assen. 67 persons were held hostage, one official was killed on the spot, another 
died of injuries a month later. 

• March 11: Coastal Road massacre: Fatah gunmen killed several tourists and hijack a 
bus near Haifa; 37 Israelis on the bus are killed. 

• March 16 – May 9: The Red Brigade kidnap Italian Prime Minister Aldo Moro and 
assassinate him 55 days later. 

1979 
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• July 29: Basque ETA members bomb two railway stations in Madrid, killing 7. 
• August 27: Lord Mountbatten and three others are killed by IRA bomb on board his 

boat off Mullaghmore. The same day two IRA bombs kill 18 British Soldiers near 
Warrenpoint. After the explosions a heavy gun battle ensued between the Soldiers and 
the Bombers firing from their position inside the border with the Republic of Ireland. 
One civilian was caught in the crossfire and killed. 

1980 
1980 

• February 27: Dominican embassy siege: Guerrillas from M-19 take diplomats hostage 
at the Dominican embassy in Bogotá, Colombia. After 61 days, all are released on 
April 27. 

• March 24: Archbishop Óscar Romero assassinated by death squads in El Salvador. 
• April 30: Iranian Embassy siege: Iraqi agents take over the Iranian Embassy in 

London, gaining hostages. After a number of days, one hostage was killed by the 
Iraqis, and the Special Air Service assaulted the building to rescue the remaining 
hostages. One hostage died during the assault. 

• 27 July: Members of the Abu Nidal Organization carried out a grenade attack on an 
Antwerp synagogue killing a child and wounding twenty others. 

• August 2: Strage di Bologna: A terrorist bombing at the railway station in Bologna, 
Italy kills 85 people and wounds more than 200. 

• October 3: Four congregants were killed and twelve others injured in a bomb attack on 
the rue Copernic synagogue in Paris, France. Responsibility was claimed by the 
National European Fascists (FNE), but the police investigation concluded that 
Palestinian terrorists were involved. 

1981 

• October 6: Assassination of Egyptian President Anwar Sadat by Islamic Jihad. 

1982 

• March 29: A bomb on board the Paris-Toulouse train, kills 5 injures 27. Carlos usually 
assumed to be responsible. 

• July 20: The Hyde Park and Regents Park bombings in London by the IRA kill eleven 
members of the Household Cavalry and the Royal Green Jackets. 

• August 7: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia set off a bomb in 
Ankara airport, killing 9 people and wounding 70. 

• August 9: Rue des Rosiers, Paris gunning and bombing of Goldenberg restaurant : 6 
killed 22 wounded - Fatah - the Revolutionary Council 
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• September 14: Assassination of Lebanese Prime Minister Bashir Gemayel and twenty-
five others in a car explosion at the Kataeb headquarters. 

• October 14: Direct Action bombs a Litton Industries factory. 
• December 6: Ballykelly disco bombing in which Irish National Liberation Army kills 

seventeen civilians and soldiers in Northern Ireland. 

1983 

• April 18: U.S. Embassy Bombing in Beirut, Lebanon kills 63. 
• July 15: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia bombed a Turkish 

airline counter in the Orly Airport, killing eight people and wounding over 50. 
• September 23: Gulf Air Flight 771 is bombed, killing all 117 people on board. 
• October 9: Rangoon bombing by North Koreans targets South Korean President 

Chun Doo Hwan, killing 21 persons and injuring 48. 
• October 23: Marine Barracks Bombing in Beirut kills 241 U.S. Marines. 58 French 

troops from the multinational force are also killed in a separate attack. 
• December 17: Harrods bomb by the IRA. Six are killed (including three police officers) 

and 90 wounded during Christmas shopping at the West London department store. 
• December 31: On the way to New Year's Eve 7 persons are killed and 70 wounded by 

bombs on the Marseille to Paris TGV and at the St-Charles station in Marseille. The 
attack is attributed to Carlos on behalf of the O.L.A. 

1984 

• October 12: Brighton hotel bombing by the IRA: 5 are killed in an attempt to kill 
members of the British cabinet. 

• October 31: Indian prime minister Indira Gandhi assassinated by her Sikh bodyguards. 
The killing was in retaliation for the Indian army's entry into the Golden Temple at 
Amritsar to flush out Sikh extremists who were using the temple as a base for their 
operations. 

1985 

• February 23: Paris Marks & Spencer shop, 1 bomb, 1 dead, 18 wounded, attributed to 
pro-Iranian Lebanese Hizbollah 

• February 28: IRA mortar attack kills nine Police officers in Newry. 
• March 8: Car bomb explodes in Beirut, killing 80, injuring 175. 
• March 9: Paris, Cinema Rivoli, 18 injured, pro-Iranian Lebanese Hizbollah 
• June 14: TWA Flight 847 skyjacking, Hezbollah, see FBI Most Wanted Terrorists 
• June 22: Air India Flight 182 is blown up by a bomb put onboard the flight from 

Canada by unknown terrorists. All 329 people on board are killed. At the time, the 
most deadly terrorist attack ever. A second Air India flight from Canada was targeted 
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on the same day, but the bomb exploded at the Tokyo airport, in the luggage outside 
the aircraft, killing two baggage handlers, bringing the total death toll of the act to 331. 

• October 7 – October 10: Achille Lauro cruise ship hijacking by Palestinian Liberation 
Front, during which passenger Leon Klinghoffer is shot dead. 

• October 11: Arab anti-discrimination group leader Alex Odeh is killed when a bomb 
explodes in his Santa Ana, California office. 

• November 6: Palace of Justice siege: M-19 guerrillas seize the Supreme Court building 
in Bogotá, Colombia. The next day, an operation to free the hostages leaves some 100 
people dead. 

• November 23: EgyptAir Flight 648 hijacked by Abu Nidal group, flown to Malta, 
where Egyptian commandos storm plane; 60 are killed by gunfire and explosions. 

• December 7: Paris, Galeries Lafayette and Printemps shops, two bombs, 51 injured, 
attributed to pro-Iranian Lebanese Hizbollah 

• December 27: Rome and Vienna Airport Attacks. 
• Investigators associated with the WHO reported that U.S.-funded Contras repeatedly 

destroyed health-care facilities and murdered health-care workers in Nicaraqua. 

1986 

• February 3: Paris, Claridge passage (Champs Élysées) 7 injured, another bombe failed 
to explode in the Eiffel tower, pro-Iranian (Fouad Ali Saleh group) 

• February 4: Paris, Gibert book shop, 7 injured, Fouad Ali Saleh 
• February 5: Paris, FNAC-sports, 15 injured 
• March 17: TGV Paris, 9 injured 
• March 20: Paris, Galerie Point-Show bombed, 2 dead, 21 injured 
• April 2: TWA Flight 840 bombed on approach to Athens airport; four passengers (all 

of them American), including an infant, are killed. 
• April 6: the La Belle discotheque in Berlin, a known hangout for U.S. soldiers, was 

bombed, killing three and injuring 230 people, for which Libya is held responsible. In 
retaliation, the US bombs Libya in Operation El Dorado Canyon and tries to kill 
Colonel Muammar al-Qaddafi. 

• May 3: A bomb explodes aboard a Sri Lankan airliner in Colombo, Sri Lanka, killing 21 
and injuring 40 

• June 14: ANC bombs Why Not Restaurant and Magoo's Bar in Durban, South Africa, 
3 people killed, 73 wounded. 

• July 15: ETA Basque militant group bombs a Guardia Civil police truck, kills 12. 
• September 5: Pan Am Flight 73, an American civilian airliner, is hijacked; 22 people die 

when plane is stormed in Karachi, Pakistan. 
• September 8: Paris town hall's post office bombed, 1 dead, 16 injured 
• September 12: Paris La Défense, Casino Supermarket's restaurant bombed, 43 injured 
• September 14: Paris, pub Renault bombed, 2 dead, 1 injured 
• September 15: Paris, police headquarters bombed, 1 dead, 45 injured 
• September 17: Paris, Rue de Rennes a bomb explodes in the street, 7 dead, 54 injured. 
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• December 25: Iraqi Airways Flight 163 is hijacked. 
• December 31: New Year's Eve fire at the Dupont Plaza Hotel in San Juan, Puerto 

Rico, claimed 97 lives, mainly in the casino area. Fire set by 3 hotel workers, trying to 
make tourists stay away from Puerto Rico as a protest to their working wages. 

1987 

• April 21: Car bomb at bus terminal in Colombo, Sri Lanka kills 110 
• May 8: An assault by an IRA team on Loughgall RUC base is stopped by SAS 

commandoes, who kill eight attackers. See Loughgall Ambush. 
• June 19: ETA Basque militant group bomb in Hipercor Mall's parking in Barcelona, 

kills 21, 45 injured. 
• November 8: Remembrance Day Bombing parade in Enniskillen, County Fermanagh 

by the IRA. 11 are killed and 63 injured. 
• November 29: KAL Flight 858 bombed by North Korea. 
• December 11: ETA Basque militant group bomb a Guardia Civil police bedrooms in 

Zaragoza, kills 11, 40 injured. 

1988 

 

 
 
Wreckage of Pan Am Flight 103 in Lockerbie, Scotland. 

• December 21: Pan Am Flight 103 bombing over Lockerbie, Scotland. At the time, it 
was the worst act of terrorism perpetrated against the United States, and among the 
worst acts of terrorism in European history, see FBI Ten Most Wanted Fugitives 

1989 

• July 9: Two bombs explode in Mecca, killing one pilgrim and wounding 16 others. 
• September 22: Deal barracks bombing: Eleven Royal Marines bandsmen are killed and 

22 injured when base in Deal, Kent, is bombed by the IRA. 
• September 19: Suitcase-bomb destroys UTA Flight UT-772 en route to Paris, killing all 

171 passengers and crew. Lybian intelligence involved. 
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• November 27: Avianca Flight 203 bombed over Colombia. 
• December 6: Truck bomb kills 52 and injures 1,000 outside a security building in 

Bogotá, Colombia; blast is blamed on drug lord Pablo Escobar. 

1990 
1990 

 

• October 24: A series of car bombings directed by the IRA in Northern Ireland leave 7 
people dead and 37 wounded. 

1991 

• May 21: Former Indian prime minister Rajiv Gandhi assassinated in a bomb blast 
believed to be the work of Sri Lankan Tamil terrorists belonging to the LTTE. 

• May 29: Basque ETA group bombs the Guardia Civil police barracks in Vic 
(Barcelona), killing 10. 

1992 

• January 17: Eight Protestant builders killed by an IRA bomb on their way to work at 
an Army base near Omagh. 

• March 17: Israeli Embassy bombing by "Islamic Jihad" in Buenos Aires, Argentina; 29 
killed, 242 injured. 

1993 

• January 25: Mir Aimal Kansi, a Pakistani, fires an AK-47 assault rifle into cars waiting 
at a stoplight in front of the Central Intelligence Agency headquarters. Two CIA 
employees died, see FBI Ten Most Wanted Fugitives 

• February 26: World Trade Center bombing kills 6 and injures over 1000 people, by 
coalition of five groups: Jamaat Al-Fuqra'/Gamaat Islamiya/Hamas/Islamic 
Jihad/National Islamic Front [1], see FBI Most Wanted Terrorists, FBI Ten Most 
Wanted Fugitives, Ramzi Yousef 

• March 12: Mumbai car bombings in India leave 257 dead with 1,400 others injured 
• March 20: IRA bomb in Warrington kills two children (Warrington Bomb Attacks) 
• April 24: IRA detonate a huge truck bomb in the City of London at Bishopsgate, 

killing two and causing approximately £350m of damage. 
• June: Failed New York City landmark bomb plot, see FBI Most Wanted Terrorists 
• June 21: ETA Basque terrorist group bombs a military truck in Madrid, kills 7, 36 

injured. 
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• July 5: the IRA detonate a 1500lb car bomb (the largest used in Northern Ireland) in 
the centre of Newtownards in Northern Ireland, no one is killed but massive property 
damage is caused to the town centre. 

• October 23: the Shankill Road bombing at a fish and chip shop on the Protestant 
Shankill Road, Belfast kills 10 people, including two children. 

• October 30: Seven people killed in the Rising Sun Bar massacre, when Loyalist UFF 
gunmen attack a bar in Greysteel, Co Derry. 

1994 

• June 18: Six Catholic men shot dead by Loyalists in a pub in Loughinisland, Co Derry. 
• July 18: Bombing of Jewish Center in Buenos Aires, Argentina, kills 86 and wounds 

300. Generally attributed to Hezbollah acting on behalf of Iran. 
• July 19: Alas Chiricanas Flight 00901 is bombed, killing 21. Generally attributed to 

Hezbollah. 
• July 26: Israeli Embassy Attack in London and a Jewish charity are car-bombed, 

wounding 20. Attributed by Britain, Argentina, and Israel to Hezbollah. 
• December 11: A small bomb explodes on board Philippine Airlines Flight 434, killing a 

Japanese businessman. Authorities found out that Ramzi Yousef planted the bomb to 
test it for his planned terrorist attack, see FBI Most Wanted Terrorists, FBI Ten Most 
Wanted Fugitives 

• December 24: Air France Flight 8969 is hijacked by GIA members who planned to 
crash the plane on Paris but didn't succeed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/July_5
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Republican_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Newtownards
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/October_23
http://en.wikipedia.org/wiki/Shankill_Road_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chip
http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant
http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast
http://en.wikipedia.org/wiki/October_30
http://en.wikipedia.org/wiki/Rising_Sun_Bar_massacre
http://en.wikipedia.org/wiki/UFF
http://en.wikipedia.org/wiki/June_18
http://en.wikipedia.org/wiki/July_18
http://en.wikipedia.org/wiki/AMIA_Bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Hezbollah
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/July_19
http://en.wikipedia.org/wiki/Alas_Chiricanas_Flight_00901
http://en.wikipedia.org/wiki/Hezbollah
http://en.wikipedia.org/wiki/July_26
http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Embassy_Attack_in_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hezbollah
http://en.wikipedia.org/wiki/December_11
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Airlines_Flight_434
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramzi_Yousef
http://en.wikipedia.org/wiki/FBI_Most_Wanted_Terrorists
http://en.wikipedia.org/wiki/FBI_Ten_Most_Wanted_Fugitives_by_decade%2C_1990%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/FBI_Ten_Most_Wanted_Fugitives_by_decade%2C_1990%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/December_24
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_France_Flight_8969
http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Islamic_Group


1995 

 

 
 
Wreckage of the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City following the April 19 
bombing. 

• January 6: Operation Bojinka plot to bomb 11 U.S. airliners is discovered on a laptop 
computer in a Manila, Philippines apartment by authorities after an apartment fire 
occurred in the apartment, by Jemaah Islamiyah/Konsojaya/Abu Sayyaf 
Group/Ramzi Yousef/Khalid Shaikh Mohammed, see FBI Most Wanted Terrorists 

• March 20: Sarin gas attack on the Tokyo subway by AUM Shinrikyo cultists kills 12 
and injures 6000. 

• April 19: ETA Basque militant group tries to kill José María Aznar (then leader of the 
Popular Party, later a Spanish Prime Minister) bombing his car, kills a woman. 

• April 19: Oklahoma City bombing kills 168 people, 19 of them children; the most 
deadly act of domestic act of terrorism the United States to date. 

• June 14—June 19: Budyonnovsk hospital hostage crisis, 105 civilians and 25 Russian 
troops were killed. 

• July—October: Bombings in France by a GIA unit led by Khaled Kelkal kill eight and 
injure more than 100. 

• August 27: Suicide bomber in Colombo, Sri Lanka kills 24, injures 40. 
• October 9: An Amtrak Sunset Limited train is derailed by anti-government saboteurs 

near Palo Verde, Arizona. 
• November 11: Suicide bombing of army headquarters in Colombo, Sri Lanka kills 15. 
• November 13: Bombing of OPM-SANG building in Riyadh, Saudi Arabia kills 7 
• November 19: Bombing of Egyptian Embassy in Islamabad, Pakistan kills 19. 
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• December 11: ETA Basque militant group bombs a military truck in Madrid, killing 6 
civilian public 

•  

1996 

• January: In Kizlyar, 350 Chechen militants took 3,000 hostages in a hospital. The 
attempt to free them kills 65 civilians and soldiers. 

• January: Provisional Irish Republican Army plants a bomb that police defuse at the 
Canary Wharf towers in London. 

• January 31: Central Bank Bombing in Sri Lanka kills 90 and wounds 1,400. 
• February 9: IRA bombs the South Quay DLR station, killing two people. 
• February 25 - March 4: A series of four suicide bombings in Israel leave 60 dead and 

284 wounded within 10 days. 
• June 15: Manchester bombing by IRA. 
• June 25: Khobar Towers bombing -- In all, 19 U.S. servicemen and one Saudi were 

killed and 372 wounded, by Hizballah Al-Hijaz (Saudi Hizballah) with Iranian support, 
see FBI Most Wanted Terrorists 

• July 24: Bomb on commuter train in Sri Lanka kills 57. 
• July 27: Centennial Olympic Park bombing, killing one and wounding 111. 
• December 17: Japanese embassy hostage crisis begins in Lima, Peru; it ends April 22, 

1997 with the deaths of 14 rebels, two soldiers and a hostage. 

1997 

• February 24: An armed man opens fire on tourists at an observation deck atop the 
Empire State Building in New York City, United States, killing a Danish national and 
wounding visitors from the United States, Argentina, Switzerland and France before 
turning the gun on himself. A handwritten note carried by the gunman claims this was 
a punishment attack against the "enemies of Palestine". 

• February 25: Three bus bombs in Urumqi destroy the No. 2, 10, and 44 buses, killing 
9. 

• November 17: Luxor Massacre – Islamist gunmen attack tourists in Luxor, Egypt, 
killing 62 people, most of them European and Japanese vacationers. 

• December 22: Acteal massacre – 46 killed while praying in Acteal, Chiapas, Mexico. A 
paramilitary group associated with ex-president Salinas is held responsible. 

• Luis Posada Carriles organized a string of bombings at luxury hotels in Cuba in 1997 in 
order to discourage the growth of the tourism industry. One Italian tourist died. 

1998 
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• January : Wandhama Massacre - 24 Kashmiri Pandits are massacred by Pakistan-
backed insurgents in the city of Wandhama in Indian-controlled Kashmir . 

• January 25: Bombing of Sri Dalada Maligawa in Kandy, Sri Lanka kills 17. 
• February 25: Serial bombing in Coimbatore, a southern Indian city, which kill at least 

61 people. 
• August 7: U.S. embassy bombings in Dar es Salaam, Tanzania and Nairobi, Kenya, 

killing 225 people and injuring more than 4,000, by al-Qaeda, see FBI Most Wanted 
Terrorists 

• August 15: Omagh bombing by the so-called "Real IRA" kills 29. 

1999 

• January 3: Gunmen open fire on Shi'a Muslims worshipping in an Islamabad mosque, 
killing 16 people injuring 25. 

• April: David Copeland's nail bomb attacks against ethnic minorities and gays in 
London kill three people and injure over 160. 

• August 31 – September 22: Russian Apartment Bombings kills about 300 people, 
leading Russia into Second Chechen War. 

• December: Jordanian authorities foil a plot to bomb US and Israeli tourists in Jordan 
and pick up 28 suspects as part of the 2000 millennium attack plots 

• December 14: Ahmed Ressam is arrested on the United States–Canada border in Port 
Angeles, Washington; he confessed to planning to bomb the Los Angeles International 
Airport as part of the 2000 millennium attack plots 

• December 24: Indian Airlines Flight 814 from Kathmandu, Nepal to Delhi, India is 
hijacked. One passenger is killed and some hostages are released. After negotiations 
between the Taliban and the Indian government, the last of the remaining hostages on 
board Flight 814 are released. 

2000 
2000 

• Terrorism against Israel in 2000. 
• The last of the 2000 millennium attack plots fails, as the boat meant to bomb USS The 

Sullivans sinks. 
• German police foil Strasbourg cathedral bombing plot. 
• June 8: Stephen Saunders, a British Defense Attaché, was assassinated by 

Revolutionary Organization 17 November in Athens. 
• October 12: USS Cole bombing kills 17 US sailors and wounds 40 off the port coast of 

Aden, Yemen, by al-Qaeda, see FBI Most Wanted Terrorists, the Buffalo Six 
Lackawanna Cell [2] 

• December 30 Rizal Day Bombings, terrorists blow up LRts in Manila killing 22 and 
injuring more than 100 people. 
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2001 
 

 
 
The World Trade Center towers ablaze following the September 11 terrorist attacks. 

• Terrorism against Israel in 2001. 
• February 5: A bomb blast in Moscow's Byelorusskaya metro station injures 15 people. 
• February 18: Gracanica bus bombing, 13 Serbian civilians are killed by a bomb attack 

on a bus in Northern Kosovo. 
• March 24: Twenty people die and 93 are injured in three bomb attacks on Russian 

towns near the border of Chechnya. 
• August 2: The last (at time of writing) IRA bomb on mainland Britain explodes in 

Ealing, West London, though there are no injuries. 
• August 9: A suicide bomber in Jerusalem kills seven and wounds 130 in the Sbarro 

restaurant suicide bombing; Hamas and Islamic Jihad claim responsibility. 
• The attacks on September 11 kill almost 3,000 in a series of hijacked airliner crashes 

into two U.S. landmarks: the World Trade Center in New York City, New York, and 
The Pentagon in Arlington, Virginia. A fourth plane, originally intended to hit The 
White House, crashes in Somerset County, Pennsylvania, by al-Qaeda 

• Paris embassy attack plot foiled. 
• October 1: A car bomb explodes near the Jammu and Kashmir state assembly in 

Srinagar, India killing 35 people and injuring 40 more. 
• Anthrax attacks on the offices the United States Congress and New York State 

Government offices, and on employees of television networks and tabloid. 
• December 13: Terrorist attack on Indian Parliament. 
• Jewish Defense League plot to blow up the King Fahd Mosque in Culver City, 

California, foiled. 
• December 22: Richard Reid, attempting to destroy American Airlines Flight 63, is 

subdued by passengers and flight attendants before he could detonate his shoe bomb. 

2002 

• Terrorism against Israel in 2002. 
• Singapore embassies attack plot foiled. 
• January: Kidnapping and murder of journalist Daniel Pearl. 
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• March 27: A Palestinian suicide bomber kills 30 and injures 140 during Passover 
festivities in a hotel in Netanya, Israel in the Netanya suicide attack. 

• March 31: A Hamas suicide bomber kills 15 and injures over 40 in Haifa, Israel, in the 
Matza restaurant massacre. 

• April 11: A natural gas truck fitted with explosives is driven into a synagogue in Tunisia 
by an al-Qaeda member, killing 21 and wounding more than 30 in the Ghriba 
Synagogue Attack. 

• May 8: May 8 Bus Attack in Karachi kills 11 Frenchmen and two Pakistanis. 
• May 9: A bomb explosion in Kaspiisk in Dagestan kills at least 42 people and injures 

130 or more during Victory Day festivities. 
• May 13: 12 people are killed in the Jaunpur train crash in India, caused when Islamic 

extremists cut the rails. 
• June 14: Car bomb at US Consulate in Karachi kills 12. 
• July 4: An Egyptian gunman opens fire at an El Al ticket counter in Los Angeles 

International Airport, killing 2 Israelis before being killed himself. 
• September 10: A train derailment in India kills 130 people in the Rafiganj rail disaster. 

Naxalite terrorism is suspected. 
• September 25: Two terrorists belonging to the Jaish-e-Mohammed group raid the 

Akshardham temple complex in Ahmedabad, India killing 30 people and injuring many 
more. 

• October 2002: The Beltway Sniper Attacks around the Washington metropolitan area, 
perpetrated by domestic Islamic terrorists, kill 10 people and leave the region paranoid 
for weeks. 

• October 6: Limburg tanker bombing in Yemen. 
• October 12: Bali bombing of holidaymakers kills 202 people, mostly Western tourists 

and local Balinese hospitality staff. 
• October 17: Zamboanga bombings in the Philippines kill six and wounds about 150. 
• October 18: A bus bomb in Manila kills three people and wounds 22. 
• October 19: A car bomb explodes outside a McDonald's Corp. restaurant in Moscow, 

killing one person and wounding five. 
• October 23: Moscow theater hostage crisis begins; 120 hostages and 40 terrorists killed 

in rescue three days later. 
• November 28: Kenyan hotel bombing. 
• December 21: Kurnool train crash, Islamic extremists derail a train and kill 20 people 

in India. 
• December 27: The truck bombing of the Chechen parliament in Grozny kills 83 

people. 
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2003 

• Terrorism against Israel in 2003. 
• Suicide attacks in Iraq in 2003. 
• February 7: Car bomb kills 36 and injures 150 at the El Nogal nightclub in Bogotá, 

Colombia; FARC rebels are blamed. 
• March 4: Bomb attack in an airport in Davao kills 21. 
• March 23: SGT Hasan Akbar, USA, murdered 2 officers and wounded 14 soldiers in a 

grenade attack at an Army base in Iraq. 
• May 12: Bombings of United States expatriate housing compounds in Saudi Arabia kill 

26 and injure 160 in the Riyadh Compound Bombings. Al-Qaeda blamed. 
• May 12: A truck bomb attack on a government building in the Chechen town of 

Znamenskoye kills 59. 
• May 14: As many as 16 die in a suicide bombing at a religious festival in southeastern 

Chechnya. 
• May 16: Casablanca Attacks by 12 bombers on five "Western and Jewish" targets in 

Casablanca, Morocco leaves 41 dead and over 100 injured. Attack attributed to a 
Moroccan al-Qaeda-linked group. 

• July 5: 15 people die and 40 are injured in bomb attacks at a rock festival in Moscow. 
• August 1: An explosion at the Russian hospital in Mozdok in North Ossetia kills at 

least 50 people and injures 76. 
• August 19: Canal Hotel Bombing in Baghdad, Iraq, kills 22 people (including the top 

UN representative Sergio Vieira de Mello) and wounds over 100. 
• August 25: At least 48 people were killed and 150 injured in two blasts in south 

Mumbai - one near the Gateway of India at the other at the Zaveri Bazaar. 
• September 3: A bomb blast on a passenger train near Kislovodsk in southern Russia 

kills seven people and injures 90. 
• October 4: A Palestinian suicide bomber kills 21 and wounds 51 in a Haifa restaurant 

in the Maxim restaurant massacre. 
• October 15: A bomb is detonated by Palestinians against a US diplomatic convoy in 

the Gaza Strip, killing three Americans. 
• November 15 and November 20: Truck bombs go off at two synagogues, the British 

Consulate, and the HSBC Bank in Istanbul, Turkey, killing 57 and wounding 700 in the 
2003 Istanbul Bombings. 

• December 5: Suicide bombers kill at least 46 people in an attack on a train in southern 
Russia 

• December 9: A blast in the center of Moscow kills six people and wounds at least 11. 
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2004 

• Violence in the Israeli-Palestinian conflict 2004. 
• Suicide attacks in Iraq in 2004. 
• February 6: Bomb on Moscow Metro kills 41. 
• February 27: Superferry 14 is bombed in the Philippines by Abu Sayyaf, killing 116. 
• March 2: Ashoura Massacre: Suicide bombings at Shia holy sites in Iraq kill 181 and 

wound more than 500 during the Ashura. 
• March 2: Attack on procession of Shia Muslims in Pakistan kills 43 and wounds 160. 

(See also: Ashoura Massacre in Iraq.) 
• March 9: Attack of Istanbul restaurant in Turkey. 
• March 11: Coordinated bombing of commuter trains in Madrid, Spain, kills 191 people 

and injures more than 1,500. 
• April 21: Bombing of a security building in Riyadh, Saudi Arabia kills five. 
• May 1: 2004 Yanbu attack kills six Westerners and a Saudi in Saudi Arabia. 
• May 29: Al-Khobar massacres, in which Islamic militants kill 22 people at an oil 

compound in Saudi Arabia. 
• August 24: Russian airplane bombings kill 90. 
• August 31: A blast near a subway station entrance in northern Moscow, caused by a 

suicide bomber, kills 10 people and injures 33. 
• September 1 – 3: Beslan school hostage crisis in North Ossetia, Russia, results in 344 

dead. 
• September 9: Jakarta embassy bombing, in which the Australian embassy in Jakarta, 

Indonesia was bombed, killing eight people. 
• October 7: Sinai bombings: Three car bombs explode in the Sinai Peninsula, killing at 

least 34 and wounding 171, many of them Israeli and other foreign tourists. 
• December 6: Suspected al Qaeda-linked group attacks U.S. consulate in Jeddah, Saudi 

Arabia, killing five local employees. 
• December 12: A bombing at the Christmas market in General Santos, Philippines, kills 

15. 
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2005 

 

 
 
The wreckage of a London bus, following the July 7 attacks. 

• Suicide attacks in Iraq in 2005. 
• February 14: A car bomb kills former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 20 

others in Beirut. See also: 2005 Lebanon bombings. 
• February 25: A suicide bomber in Tel Aviv kills five Israelis and undermines a weeks-

old truce between the two sides. 
• March 19: Car bomb attack on theatre in Doha, Qatar, kills one Briton and wounds 12 

others. 
• April: April 2005 terrorist attacks in Cairo – On April 7 a suicide bomber blows 

himself up in Cairo's Khan al Khalili market, killing three foreign tourists and 
wounding 17 others. In two further attacks on April 30, suspected accomplices 
detonate a bomb and spray a tourist coach with gunfire. 

• May 7: Multiple bomb explosions across Myanmar's capital Yangon kill 19 and injures 
160. 

• June 1: A suicide bomber blows up in a mosque in Kandahar, Afghanistan, killing 20 
people. 

• June 12: Bombs explode in the Iranian cities of Ahvaz and Tehran, leaving 10 dead 
and 80 wounded days before the Iranian presidential election. 

• July 5: 2005 Terrorist attack on Ayodhya – Six terrorists belonging to Lashkar-e-Toiba 
storm the Ayodhya Ram Janmbhomi complex in India. Before the terrorists could 
reach the main disputed site, they were shot down by Indian security forces. One 
devotee and two policemen were injured. 

• July 7: 7 July 2005 London bombings – Bombs explode on one double-decker bus and 
three London Underground trains, killing 56 people and injuring over 700, occurring 
on the first day of the 31st G8 Conference. The attacks are believed by many to be the 
first suicide bombings in Western Europe. 

• July 12: Islamic Jihad takes responsibility for a suicide bombing in Netanya, Israel, 
which kills five people at a shopping mall. 
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• July 21: 21 July 2005 London bombings - Small explosions in three London 
Underground stations and one double-decker bus. This was pronounced as a "major 
incident" rather than an attack, and only minor injuries were reported. These 4 bombs 
were designed to cause as much damage as the 7 July 2005 London bombings, but the 
explosives had deteriorated and failed to detonate. 

• July 23: Sharm el-Sheikh bombings – Car bombs explode at tourist sites in Sharm el-
Sheikh, Egypt, killing at least 88 and wounding more than 100. 

• July 28: Jaunpur train bombing: 13 are killed when militants detonate a bomb on a 
communter train in India 

• August 4: Jewish settler in an IDF uniform opens fire on a bus in Shfaram, Israel, 
killing 4 Israeli Arabs and wounding 5. 

• August 17: 17 August 2005 Bangladesh bombings: Around 100 homemade bombs 
explode in 58 different locations in Bangladesh, killing two and wounding 100. 

• October 1: A series of explosions occurs in resort areas of Jimabaran Beach and Kuta 
in Bali, Indonesia. 

• October 13: A large group of Chechen rebels launched coordinated attacks on Russian 
federal buildings, local police stations, and the airport in Nalchik, Kabardino-Balkaria. 
At least 137 people, including 92 rebels, were killed. 

• October 15: Two bombs exploded at a shopping mall in Ahvaz, Khuzestan in Iran. Six 
people died and over 100 were injured. 

• October 24: Multiple car bombs explode outside the Green Zone in Baghdad, Iraq, 
killing at least 11. It is thought that the attacks were targeting journalists inside the 
Palestine Hotel and the Sheraton Ishtar. [5] 

• October 26: A Palestinian suicide bomber detonates a bomb near a falafel stand in 
Hadera, Israel that kills himself and six others. Twenty-six people were also wounded. 
[6] 

• October 29: Multiple bomb blasts hit markets in New Delhi, India, leaving at least 61 
dead and more than 200 injured. 

• November 9: Three explosions at hotels in Amman, Jordan, leave at least 60 dead and 
120 wounded. 

• December 5: A suicide bomb attack kills at least five people in Netanya in north-
western Israel. 

• December 28: Two or more unidentified gunmen open fire at the Indian Institute of 
Science, Bangalore, India, killing a retired professor of mathematics and wounding four 
others. 

2006 

• Suicide attacks in Iraq in 2006. 
• February 22: Al Askari Mosque bombing ignites sectarian strife in Iraq. 
• March 2: Bombing in Karachi, Pakistan kills four, including a U.S. diplomat. 
• March 3: An Iranian-born graduate of the University of North Carolina at Chapel Hill 

drives an SUV onto a crowded part of campus, injuring nine. 
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• March 7: Bombings in the Hindu holy city of Varanasi, India, leave at least 15 people 
dead. 

• April 11: A suicide bomber explodes himself in Karachi, Pakistan kills 57 Sunni 
worshippers. 

• April 17: Sami Hammad, a Palestinian suicide bomber, detonates an explosive device 
in Tel Aviv, Israel, killing eleven people and injuring 70. 

April 24: Bombings at three locations in Dahab, Egypt killed 20 Egyptians, 3 foreigners, and 
injured 62 others. 
 
 
Το ΝΑΤΟ και η Πολιτική Κατά της Τρομοκρατίας 

Σε λιγότερο από 48 ώρες από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Η.Π.Α, μετά και τις πρώτες 
ουσιαστικές πληροφορίες για τα γεγονότα και τις πρώτες αντιδράσεις350, το ΝΑΤΟ για πρώτη 
φορά στην 50χρονη ιστορία του, χρησιμοποίησε το άρθρο 5 της Συμμαχίας, κηρύσσοντας τον 
πόλεμο στην τρομοκρατία351.  

Τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 2001 στις Η.Π.Α, ήταν αφορμή ώστε να προσδιοριστούν οι νέοι 
στόχοι, νέες προκλήσεις, νέες απειλές και νέες προοπτικές στο ΝΑΤΟ του 21ου αιώνα.  

Η Συμμαχία σήμερα εμπλέκεται ενεργά σε γεωγραφικές περιοχές πέραν και των παραδοσιακών 
της ορίων. Η πολιτική αυτή είναι απόφαση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Υπουργών 
Εξωτερικών, όπου τα τότε 18 κράτη-μέλη σε κοινή τους δήλωση το 2002, αναφέρουν πως το 
ΝΑΤΟ «θα εμπλέκεται όποτε και όταν χρειαστεί ώστε να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία»352. Θα 
μπορούσε έτσι κανείς να πει πως η Συμμαχία αποτελεί σήμερα όχι το παραδοσιακό συλλογικό 
οργανισμό άμυνας που κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γνώρισαν καλύτερα, αλλά μια 
ριζοσπαστικά ανανεωμένη συλλογική συμμαχία, που ανταποκρίνεται ενεργά στις νέες προκλήσεις 
και απειλές, βάσει όμως της πολιτικής της κατά της τρομοκρατίας. 

Με αυτά τα δεδομένα, η Συμμαχία ενεπλάκη πολιτικά αλλά και στρατιωτικά σε έναν αγώνα 
δρόμου για την πάταξη της τρομοκρατίας. Επιστρατεύτηκαν όλα τα μέσα που διέθετε και 
διαθέτει.  

Βραχυπρόθεσμα, μετά τα τρομοκρατικά γεγονότα στις Η.Π.Α, στις 12 Σεπτεμβρίου 2001, το 
ΝΑΤΟ έδωσε τόσο την πλήρη του υποστήριξη πολιτικά αλλά και στρατιωτικά, με ομόφωνη 
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απόφαση των τότε 18 κρατών-μελών του. Στις 13 Σεπτεμβρίου, παρείχε πλήρη υποστήριξη η 
Ρωσία και στις 14 η Ουκρανία.  

Στις 4 Οκτωβρίου 2001, το ΝΑΤΟ, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της Συμμαχίας, αποφάσισε να 
στηρίξει τις Η.Π.Α σε 8 σημεία: 

• «to enhance intelligence sharing and co-operation, both bilaterally and in appropriate 
NATO bodies, relating to the threats posed by terrorism and the actions to be taken 

against it; 

• to provide, individually or collectively, as appropriate and according to their 
capabilities, assistance to Allies and other states which are or may be subject to 
increased terrorist threats as a result of their support for the campaign against 

terrorism; 

• to take necessary measures to provide increased security for facilities of the United 
States and other Allies on their territory; 

• to backfill selected Allied assets in NATO’s area of responsibility that are required to 
directly support operations against terrorism; 

• to provide blanket overflight clearances for the United States and other Allies’ 
aircraft, in accordance with the necessary air traffic arrangements and national 

procedures, for military flights related to operations against terrorism; 

• to provide access for the United States and other Allies to ports and airfields on the 
territory of NATO nations for operations against terrorism, including for refueling, in 

accordance with national procedures; 

• that the Alliance is ready to deploy elements of its Standing Naval Forces to the 
Eastern Mediterranean in order to provide a NATO presence and demonstrate 

resolve; and 

• that the Alliance is similarly ready to deploy elements of its NATO Airborne Early 
Warning Force to support operations against terrorism»353. 
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Μακροπρόθεσμα όμως το ΝΑΤΟ έπρεπε να μεταμορφωθεί. Σύντομα ήρθαν στο φώς τόσο οι 
ελλείψεις όσο και οι ανάγκες της Συμμαχίας για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. 
Διαπιστώθηκε πως το ΝΑΤΟ έπρεπε να κατορθώσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του 21ου 
αιώνα. Αποτέλεσμα ήταν η σύνοδος της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002, όπου αποφασίστηκε 
μεταξύ άλλων και ένα πακέτο μέτρων σχετικά με την πάταξη της τρομοκρατίας354. Το πακέτο 
μέτρων της Πράγας περιείχε: 

�  a new Military Concept for Defence against Terrorism; 
�  a Partnership Action Plan on Terrorism; 

� five nuclear, biological and chemical defence initiatives: a deployable nuclear, biological and 
chemical analytical laboratory, a nuclear, biological and chemical event response team, a virtual 
centre of excellence for nuclear, biological and chemical weapons defence, a NATO biological 

and chemical defence stockpile, and a disease surveillance system; 
�  protection of civilian populations, including a Civil Emergency Planning Action Plan; 

�  missile defence: Allies are examining options for addressing the increasing missile threat to 
Alliance territory, forces and population centers in an effective and efficient way through an 

appropriate mix of political and defence efforts, along with deterrence; 
�  cyber-defence: efforts are underway within the Alliance to better protect against and prepare 

for a possible disruption of NATO and national critical infrastructure assets, including 
information and communications systems; 

� cooperation with other international organisations; 
�  improved intelligence sharing/Create the NATO Response Force. 

 

 

Μεταγενέστερα στην σύνοδο της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2004 αποφασίστηκαν τα εξής 
μέτρα355: 
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• Τhey agreed to improve intelligence sharing through a review of current intelligence 
structures at NATO and through the Terrorist Threat Intelligence Unit at NATO 
Headquarters in Brussels. 

• ΝATO’s Airborne Warning and Control System (AWACS) aircraft and multinational 
chemical, biological, radiological and nuclear defence battalion can be made available 
to any member country requesting such assistance. 

• Establish weapons procurement chiefs of NATO member countries - to develop new, 
advanced technologies to defend against terrorist attack (Βασισμένο στο DAT 
programme –Defence Against Terrorism-356. 

 

Σήμερα το ΝΑΤΟ θεωρείται πως είναι έτοιμο να αναλάβει νέους αλλά και περισσότερους ρόλους. 

Οι νέοι ρόλοι του ΝΑΤΟ είναι αισθητοί από το 2001. Τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι τα μέσα 
Μαΐου 2002, το ΝΑΤΟ με την εμπλοκή του στην προστασία των Η.Π.Α κατά οποιασδήποτε 
νέας τρομοκρατικής απειλής με την επιχείρηση «Eagle Assist» επιχείρησε να προσφέρει τα 
μέγιστα, θέτοντας σε ισχύ το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Μέσω των 5 AWACS (Airborne Warning 
and Control Systems) από τα συνολικά 24 που διέθετε μέχρι τότε το ΝΑΤΟ357, στελεχωμένα 
από 830 πολυεθνικά μέλη του ΝΑΤΟ από 13 χώρες το ΝΑΤΟ παρείχε αεροπορική προστασία 
στις Η.Π.Α358. 

Ταυτοχρόνως, μέσω της επιχείρησης «Active Endeavour» που τέθηκε σε ισχύ από τις 26 
Οκτωβρίου 2001, Νατοϊκές ναυτικές δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή και απεστάλησαν στην 
Ανατολική Μεσόγειο ώστε να αποτρέψουν οποιαδήποτε τρομοκρατική κίνηση μέσω θαλάσσης. 
Από το 2001, σε τακτική βάση η επιχείρηση αυτή ανανεώνεται βάσει αξιολόγησης. Με τη νέα 
διοικητική και σε υποδομές αναδιοργάνωση του ΝΑΤΟ, η επιχείρηση αυτή παίζει βασικό ρόλο 
στην προστασία της Μεσογείου με συγκεκριμένες αποστολές359, καθώς αποτελεί και στρατιωτικό 
μέτρο συνεργασίας τόσο με τα μη-κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και με πολλά από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση (Βλέπε Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία). Με κέντρο το πρώην NAVSOUTH 
(σημερινό AFSOUTH) στην Νάπολη της Ιταλίας, στα τότε ναυτικά μέλη που συμμετείχαν στην 
Άσκηση «Destined Glory 2001» κοντά στα παράλια της Ισπανίας, ανατέθηκε νέα αποστολή, ώστε 
η παρουσία τους να γίνει αισθητή στην ανατολική Μεσόγειο. 
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Τον Μάρτιο του 2003, η επιχείρηση αυτή επεκτάθηκε, ώστε να παρέχει σε εμπορικά πλοία «safe 
passage» από τα στενά του Γιβραλτάρ. Ένα χρόνο αργότερα, με απόφαση του Βόρειο-
Ατλαντικού Συμβουλίου, η επιχείρηση επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Στις αποφάσεις 
της Συνόδου κορυφής της Κωνσταντινούπολης, οι Σύμμαχοι αποφάσισαν να επεκτείνουν την 
επιχείρηση σε περισσότερους τομείς, να ενισχύσουν την παρουσία των ναυτικών πολεμικών πλοίων 
και να ενισχύσουν την συνεργασία με άλλα κράτη από την Μεσόγειο καθώς επίσης την Ουκρανία 
και την Ρωσία. Τον ίδιο χρόνο η επιχείρηση συμμετείχε ενεργά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας.  

Το 2006, χρονιά σταθμός τόσο για το ΝΑΤΟ αλλά και για την Ρωσία, απετέλεσε την απαρχή 
κοινών ασκήσεων με την προοπτική αποτροπής τρομοκρατικών φαινομένων360. Το ίδιο πλέον 
ισχύει και για την Ουκρανία που με την υπογραφή συμμετοχής στις 21 Απριλίου 2006, η 
Ουκρανία θα λαμβάνει μέρος στην επιχείρηση, μέσω μετάδοσης και μεταφοράς πληροφοριών, ή 
άλλων συγκεκριμένων στρατιωτικών αποστολών361. 

Με την καθοδήγηση των Αμερικανικών κυρίως δυνάμεων, το ΝΑΤΟ από το 2003 μέσω της 
ΙSAF, ενεπλάκη σε μια εκτός της παραδοσιακής σφαίρα ελέγχου του επιχείρηση, με σκοπό την 
πάταξη της τρομοκρατίας αλλά και τη σταθεροποίηση της περιοχής του Αφγανιστάν362. Αρχικά, 
με την προοπτική να ελέγχει την περιοχή της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, σήμερα το 
ΝΑΤΟ ελέγχει περίπου το 50 % της συνολικής εθνικής τους περιοχής. Στις 8 Δεκεμβρίου του 
2005, το Συμβούλιο σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, αποφάσισε τη δημιουργία 
ενός στρατηγικού πλάνου που θα ενισχύσει την επιχείρηση της ISAF σε επίπεδο στρατηγικό και 
διοικητικό363. 

Με την εμπλοκή του, το ΝΑΤΟ αρχικά στο Κόσοβο το 1999364, έκανε αισθητή την παρουσία 
του στα Βαλκάνια. Πέρα από την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή το 1999 
και μετέπειτα στην ΠΓΔΜ, μέσω των τριών επιχειρήσεων (Operation Allied Harmony, 
Operation Amber Fox και Essential Harvest365, το ΝΑΤΟ μαζί και με την επιχείρηση στην 
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Βοσνία-Ερζεγοβίνη από το 1996-2004366 εμπλέκεται ενεργά σε επίπεδο καταστολής συνδέσμων 
τρομοκρατικών ομάδων στα Βαλκάνια. 

Κατά τη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας ενισχύθηκε 
περαιτέρω. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι: 

• «Countering improvised explosive devices, such as car and road-side bombs, through 
their detection and destruction or neutralisation. (leader is Spain) 

• Reducing the vulnerability of wide-body civilian and military aircraft to man-portable 
air defence missiles. 

• Reducing the vulnerability of helicopters to rocket-propelled grenades (Bulgaria lead). 

• Protecting harbors’ and ships from explosive-packed speedboatsand underwater 
divers using sensor-nets, electro-optical detectors, and rapid reaction capabilities and 
unmanned water vehicles (Italy lead). 

• Detection, protection and deafer of chemical, biological, radiological and nuclear 
weapons. (France lead) 

• Explosive ordinance disposal, with the objective of preventing existing stockpiles of 
munitions from falling into the hands of terrorists and of improving NATO’s 
technological and operational capabilities to dispose of such stockpiles (Slovakia 
lead)367. 

Ουσιαστικά, το ΝΑΤΟ μέσω των επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική ατζέντα, 
η οποία στηρίζεται στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.  

Στην σύνοδο της Ρίγα, όλα τα παραπάνω αναφερθέντα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν. Σε 
συνδυασμό με την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει το ΝΑΤΟ το 2006 τόσο στο Darfur, όσο 
και στο Πακιστάν, η Συμμαχία θεωρείται πως θα υιοθετήσει μια σταθερά ανοδική πορεία 
εμπλοκής σε περισσότερα μέρη. Το ερώτημα προς τα πού οδεύει το ΝΑΤΟ με την παρούσα 
στρατηγική, θα επιχειρηθεί να απαντηθεί ποικιλοτρόπως, στα επόμενα συνοπτικά κεφάλαια της 
έρευνας αυτής. 
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8.4 Τα Όπλα Μαζικής Καταστροφής. 

Η ιστορία των όπλων μαζικής καταστροφής, είναι από τα χαρακτηριστικά φαινόμενα 
τεχνολογικής ανάπτυξης του 20ου αιώνα. Πέραν του γεγονότος αυτού όμως, συνέβαλαν και 
αρνητικά τόσο με την χρησιμοποίησή τους (χημικά) στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και 
στον Δεύτερο (χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο Η.Π.Α-Ιαπωνία), καθώς και ως 
χαρακτηριστικό του ψυχρού πολέμου (γνωστό ως «arms race policy» μεταξύ Η.Π.Α-ΕΣΣΔ) και 
της μοντέρνας τρομοκρατίας (τρομοκρατικό χτύπημα με anthrax στις Η.Π.Α το 2001), κατά 
γενική ομολογία. Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν πρέπει να βρεθούν στα χέρια τρομοκρατών 
και κρατών με τάσεις καταστροφής. 

Στο Στρατηγικό Πλάνο του ΝΑΤΟ που δημοσιεύτηκε το 1999, οι κίνδυνοι ασφαλείας που 
αντιμετωπίζει η Συμμαχία περιγράφονται ως «πολύπλοκοι και απρόβλεπτοι». Ωστόσο, 
καθορίστηκαν τόσο τα καθήκοντα όσο και οι υποχρεώσεις των κρατών-μελών του. Όπως αναφέρει 
δημόσιο έγγραφο του ΝΑΤΟ «τα θεμελιώδη καθήκοντα ασφάλειας της Συμμαχίας 
προσδιορίζονται ως εξής: 

• Να λειτουργεί ως ένα θεμέλιο σταθερότητας στον Ευρώ-Ατλαντικό χώρο. 

• Να λειτουργεί ως ένα φόρουμ για διαβούλευση πάνω στα θέματα ασφάλειας. 

• Να αποτρέπει και να υπερασπίζει οποιοδήποτε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ από 
οποιαδήποτε απειλή επίθεσης εναντίον του. 

• Να συνεισφέρει στην αποτελεσματική πρόληψη μιας σύγκρουσης και να 
εμπλέκεται ενεργά στην διαχείριση κρίσεων και 

• Να προωθεί ευρέως φάσματος συνεταιρισμούς, συνεργασίες και διαλόγους με 
άλλα κράτη του Ευρώ-Ατλαντικού χώρου»368. 

Με τα δεδομένα αυτά, η Συμμαχία ουσιαστικά αποδέχθηκε να συμμετάσχει σε όλες τις νέες πλέον 
προκλήσεις όσο και υποχρεώσεις της στον 21ου αιώνα. Στον τομέα της πολιτικής κατά της 
διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και των βαλλιστικών πυραύλων, το ΝΑΤΟ υιοθέτησε  τους 
παραπάνω αναφερθέντες όρους. 

Με σκοπό να εμπλέκεται ως θεμέλιο σταθερότητας στα θέματα που αφορούν την αποτροπή 
εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής ή της τεχνογνωσίας για να δημιουργηθούν νέα όπλα 
μαζικής καταστροφής, το ΝΑΤΟ λειτουργεί, ως ένα φόρουμ συνεχούς διαβούλευσης, με στόχο 
την αποτροπή και ταυτοχρόνως την υπεράσπιση οποιασδήποτε απειλής προκύψει από το 
συγκεκριμένο θέμα ασφάλειας.  

Η πολιτική της Συμμαχίας θεωρείται αποτελεσματική στην πρόληψη. Το 1999, στη σύνοδο 
κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, συμφωνήθηκε η δημιουργία κέντρου μελέτης της 
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πολιτικής των όπλων μαζικής καταστροφής σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο369. Η απόφαση 
αυτή γνωστή ως «Weapons of Mass Destruction Initiative», είχε και έχει ως σκοπό 1) την 
καλύτερη κατανόηση θεμάτων που αφορούν τα όπλα μαζικής καταστροφής,, 2) την ανάπτυξη 
μέσων αποτροπής του φαινομένου 3) την ενίσχυση συνεργασίας σε θέματα πληροφοριών, 4) την 
ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων υποδομών και ταυτόχρονης προετοιμασίας των Νατοϊκών 
δυνάμεων, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον όπου έχουν χρησιμοποιηθεί όπλα 
μαζικής καταστροφής370.  

Δύο βασικά αποτελέσματα προκύπτουν από την πολιτική πρόληψης από την Συμμαχία: η 
δημιουργία 5 πυρηνικών πρωτοβουλιών εναντίον μιας πυρηνικής, χημικής, βιολογικής επίθεσης 
και η δημιουργία πολυεθνικού τάγματος στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας πιθανότητας. 

Το 2002 στη σύνοδο κορυφής της Πράγας, αποφασίστηκαν τα εξής πέντε σημεία: 

• «a Joint Assessment Team that can assess the effects of a nuclear, biological or 
chemical event, advise NATO commanders on how to deal with it, and allow 
them to "reach back" to national experts for technical advise; 

• a deployable analytical laboratory which can be transported rapidly and easily 
into theatre to investigate, collect and analyse samples for identification of 
nuclear, biological or chemical agents; 

• a nuclear, biological and chemical defence virtual stockpile shared amongst 
Alliance members consisting of items which can be moved quickly into theatre; 

• enhanced nuclear, biological and chemical training; and 
• A disease surveillance system which can collect information on any outbreak of 

disease, fuse data and other information sources and alert NATO commanders 
of unusual biological outbreaks»371. 

Σκοπός μέσω της σταδιακής ενίσχυσης, είναι η καλύτερη αξιολόγηση και προετοιμασία εναντίον 
μιας πιθανής επιθέσεως με όπλα μαζικής καταστροφής. Μέσω του μόνιμου ελέγχου της ποιότητας 
θεωρείται πως εξασφαλίζεται καλύτερη διαλειτουργικότητα που θα παρέχει υψηλής ποιότητας 
προστασία τόσο στα κράτη-μέλη όσο και τα στρατεύματα που θα λαμβάνουν μέρος σε ανάλογες 
επιχειρήσεις372. 

Η δημιουργία πολυεθνικού τάγματος για την αντιμετώπιση χημικών βιολογικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών επιθέσεων είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη λειτουργικότητά του, 
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τον Δεκέμβριο του 2003. Η λειτουργία του τάγματος δουλεύει σε επίπεδο «Rotation». 
Αρχικώς όπως αναφέρεται από το ΝΑΤΟ «προσφερθήκανε 13 χώρες στην πρώτη Rotation 
μεταξύ του Δεκεμβρίου 2003 και Δεκεμβρίου 2004. Από τα τέλη 2004 προσφέρεται νέος 
κύκλος συμμετοχής κρατών στο πολυεθνικό τάγμα»373. Μια από τις γνωστές επιχειρήσεις του 
πολυεθνικού τάγματος ήταν κατά την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων, όταν ανατέθηκε η 
μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση της Χαλκίδας, για πιθανή αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής επίθεσης. 

Στην σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης, αποφασίστηκε η αντιμετώπιση τριών 
προκλήσεων: «disarmament, arms control and non-proliferation». Οι αποφάσεις ήταν: 

• «commitment to reinforce the Nuclear Non-Proliferation Treaty and to 
ensure full compliance with it by all states party to the Treaty; 

• underlining the importance of related international agreements, 
including the Biological and Toxin Weapons Convention, the Chemical 
Weapons Convention and the Hague Code of Conduct against the 
Proliferation of Ballistic Missiles; 

• strongly supporting United Nations Security Council Resolution 1540, 
which calls on all states to establish effective national export controls, to 
adopt and enforce laws to criminalise proliferation, to take cooperative 
action to prevent non-state actors from acquiring weapons of mass 
destruction, and to end illicit trafficking in such weapons and related 
materials; 

• resolving to strengthen their common efforts to reduce and safeguard 
nuclear and radiological material; 

• resolving to prevent and contain proliferation of weapons of mass 
destruction and their means of delivery, and to work together to achieve 
these objectives; and 

• Welcoming the adoption by the G-8 of its Action Plan on Non-
Proliferation adopted in June 2004»374. 

 

 

Συνεργαζόμενη ταυτόχρονα η Συμμαχία και με μη κράτη-μέλη, το ΝΑΤΟ ευελπιστεί στην 
καλύτερη συνεργασία, ώστε να καταπολεμηθεί τόσο η εξάπλωση των όπλων μαζικής 
καταστροφής όσο και των βαλλιστικών πυραύλων όσο και η χρήση τους από τρομοκράτες ή 
μη δημοκρατικά και σταθερά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κράτη.  
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Στην περίπτωση των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας, κομβικό σημείο της συνεργασίας των δύο, 
είναι οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Ρώμης τον Μάιο του 2002, σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Στη σύνοδο αποφασίστηκε 
η δημιουργία ενός «Ad hoc Working group», με σκοπό τον διάλογο και την συνεργασία στα 
θέματα αποτροπής δημιουργίας και διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Η επιτροπή 
αξιολόγησης «NATO-Russia Advisory Group» θα εξετάζει τα αποτελέσματα τρομοκρατικών 
επιχειρήσεων μέσω χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών επιθέσεων. 

Τόσο σε επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας όσο και άτυπα σε διμερές εθνικό επίπεδο κρατών  μελών 
του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, γίνεται διάλογος βασισμένος στις διεθνείς συνθήκες που διέπουν 
το θέμα [the Non-Proliferation Treaty (NPT)375, the Chemical Weapons Convention 
(CWC)376, the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)377 and the Proliferation 
Security Initiative (PSI)378], ώστε να αναπτυχθούν τεχνικές και νέες έρευνες για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Δεδομένων και των διμερών σχέσεων Η.Π.Α-Ρωσίας379 στα 
θέματα αυτά, η Ρωσία συνεργάζεται πλήρως τόσο με τις Η.Π.Α όσο και με το ΝΑΤΟ για τα 
από κοινού ωφέλιμα αποτελέσματα380. 
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Κεφάλαιο 9: Η Ρωσία του 21ου αιώνα. Το ΝΑΤΟ και οι Νέες Προκλήσεις. 

Σήμερα θεωρείται δεδομένο ότι, οι αλλαγές στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι εμφανείς. Η Ρωσία 
και το ΝΑΤΟ εργάζονται σταθερά για την προώθηση ενός μοντέλου συνεργασίας, ώστε να 
προσφέρει μια μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα.  

Το ΝΑΤΟ επεκτείνεται. Έχει υιοθετήσει νέους ρόλους και τολμάει να προχωρήσει εκτός του 
παραδοσιακού πλαισίου άμυνας. Οι πιθανές διαδρομές επέκτασης της συμμετοχής του ΝΑΤΟ 
είναι η Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και η περιοχή της Ευρασίας. 

Η παρουσία του ΝΑΤΟ είναι εμφανής στις περιοχές αυτές. Μέσω του προγράμματος 
Μεσογειακού Διαλόγου, ή της Σύμπραξης της Ειρήνης, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε ένα διεθνή 
διάλογο σε θέματα ασφαλείας και στρατιωτικής πολιτικής.  

Το Αφγανιστάν, όσο και το Ιράκ, είναι μερικές από τις περιοχές που το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Η Ρωσία σε αυτά τα θέματα δεν μένει απλός θεατής. Μέσω του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, 
συμμετέχει στον ευρύτερο διάλογο σε επίπεδο 27 κρατών μελών, και προσφέρει την συνδρομή 
της όπου αποφασιστεί, κυρίως σε σημεία όπου ο κοινός παράγοντας συνεργασίας είναι η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Η Ρωσία εκτιμά, πως θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων επεκτατικής πολιτικής της 
Συμμαχίας (Βλέπε Αλβανία, ΠΓΔΜ, Κροατία), όπως και τελικά έγινε κατά την σύνοδο της Ρίγας. 
Με μια πιθανή και σταθερή χρονική ένταξη των χωρών στο ΝΑΤΟ, πιστεύεται πως τα κράτη 
αυτά θα επιδιώξουν σταδιακά και να διαπραγματευτούν την ένταξή τους στην  Ε.Ε 

Μια παραγωγική συνεργασία του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας σε όλα τα επίπεδα, θα είναι αποτέλεσμα 
της καλής γειτονίας των χωρών και ποιοτικής διαπραγματευτικής πολιτικής των ηγετών του 
ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν οι ηγέτες των κρατών, θα 
διαμορφώσουν το τελικό στάδιο συνεργασίας.  

Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, διαμορφώνεται από τις προθέσεις του προέδρου της. 
Διατηρώντας τον παραδοσιακό τρόπο διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής επί ΕΣΣΔ, η 
σημερινή Ρωσική εξωτερική πολιτική, είναι σταθερή και «συνεργάσιμη» με τον δυτικό κόσμο. 
Συνεργαζόμενη η Ρωσία με το ΝΑΤΟ στα θέματα της καταστολής της διεθνούς τρομοκρατίας, η 
Ρωσία επιδιώκει την διαμόρφωση ενός νέου ισοζυγίου δύναμης που θα είναι αποτέλεσμα της 
εποικοδομητικής συνεργασίας. Δεδομένων, και των εξελίξεων στην τεχνολογία πρέπει να 
πραγματοποιούνται σταθερά βήματα συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την Ρωσία στα θέματα εναέριας, 
αεροναυτικής πολιτικής.. 

Στο παρακάτω κεφάλαιο εξετάζονται: 1) Η προσωπικότητα του Προέδρου της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. 2) Η Ρωσική πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής πριν και μετά της 
πτώσης της ΕΣΣΔ 3)Εξετάζεται η συνεργασία του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας ενάντιας της 
τρομοκρατίας 4) Εξετάζεται η περίπτωση δημιουργίας νέου ισοζυγίου δύναμης. Και 5) η 
συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην πολιτική του διαστήματος. 

 



9.1 Η Ρωσία σε ένα Πρόσωπο: το Φαινόμενο Vladimir Putin. 

Από τα τέλη του 1999, όπου ανέλαβε ο Vladimir Vladimirovich Putin τα ηνία της προεδρίας της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, το δημόσιο πρόσωπο της Ρωσίας μεταλλάχθηκε.  

Για πολλούς Ρώσους πολίτες, ίσως ο Πρόεδρος της, να εκφράζει μια ευκαιρία τόσο για τις παλαιές 
γενιές όσο και τις νέες. Για τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς Οργανισμούς, ο Putin αποτελεί 
εγγύηση για σταθερότητα και συνεργασία. «Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του είναι 
αυτά τα οποία έχουν επαναπροσδιορίσει την προσωπικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας» ανέφερε 
αξιωματικός στο ΝΑΤΟ. Θεωρείται απλοϊκός και σταθερός σε σχέση με τους προκατόχους του. 
Ο πρώην πράκτορας της KGB, αποτέλεσε την προσωπική επιλογή του Yeltsin, ώστε να τον 
διαδεχτεί στην προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας381. 

Η σημερινή στρατηγική της Ρωσίας που αποτελεί και επίτευγμα της προσωπικότητας του Putin, 
θεωρείται «συντονισμένη και επαγγελματική»382. Και αυτό γιατί τόσο η δημόσια εικόνα του 
Προέδρου όσο και η διατήρηση ισοζυγίου στα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, 
κατατάσσουν την χώρα και πάλι, στην ομάδα των ισχυρών κρατών. Η σταθερή στρατηγική στην 
διατήρηση ίσων σχέσεων ταυτοχρόνως, με τις Η.Π.Α και το Ιράν, αποτελεί αποτέλεσμα 
προμελετημένης πολιτικής εξέτασης, σε αντίθεση με τις ανορθόδοξες πολιτικές επιλογές της 
πρώτης δεκαετίας της μετασοβιετικής περιόδου, του πρώην προέδρου Υeltsin. Θα μπορούσαμε 
να υποστηρίξουμε πως η Ρωσική εξωτερική πολιτική δεν είναι ακόμα σταθερή και δεδομένη. 
Διακρίνεται, ωστόσο, από μια έντονα διαμορφωμένη υποδομή, και επιδεικνύει σταθερές απόψεις 
στα ποικίλα διεθνή θέματα. 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε πως βρισκόμαστε στην απαρχή διαμόρφωσης μιας νέας 
χρόνιας στρατηγικής πολιτικής της Ρωσίας, η οποία θα είναι βασισμένη στην προώθηση εθνικών 
συμφερόντων, που να αναγνωρίζεται η συμβολή της Ρωσίας στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα. 
Βραχυπρόθεσμα, στόχος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος της 
και η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής συνεργασίας, που θα στηρίζεται σε ποικίλους διεθνείς 
παράγοντες. 

Το αίσθημα της ανασφάλειας που διέκρινε τη Ρωσική Ομοσπονδία, σχετικά με την εξελικτική 
πορεία του ΝΑΤΟ, δεν φαίνεται να αποτελεί πλέον βασικό θέμα για την ηγεσία της Ρωσίας, τόσο, 
όσο στο παρελθόν.  

Για τα δεδομένα της Συμμαχίας και των Δυναμικών Κρατών, μια πιθανή συνεργασία μεταξύ 
κρατών-μελών εντός της Οργάνωσης και μη κρατών-μελών με τη Συμμαχία, πρέπει να στηρίζεται 
σε σταθερές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και στρατιωτικές βάσεις. Τα συνεργαζόμενα 
μεταξύ τους κράτη πρέπει να ξέρουν το ρόλος τους και τί αποζητούν. 

Στη δεκαετία του 1990, οι Ρώσοι δεν γνώριζαν ακόμα το αποτέλεσμα που θα επέφερε η πτώση 
της Σοβιετικής Ένωσης. Σε επίπεδο εθνικής ταυτότητας η Ρωσία ταλαντεύτηκε για μια δεκαετία 
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μεταξύ μιας φιλελεύθερης οικονομικής Δημοκρατίας ή του απολυταρχικού κράτους. Όπως 
αναφέρει και ο Knusden, οι Ρώσοι έχουν τάσεις ευρωπαϊκής πορείας,383ή αναγνωρίζουν στην 
εθνικότητά τους μιας διαφορετική ταυτότητα (Ευρασιατική, Ασιατική) όπως αναφέρει και η 
θεωρία του Gumilev για την Ενδογένεση384 ή ακόμα πιστεύουν πως η Ρωσική ταυτότητα είναι μια 
ένωση των παραπάνω δύο αναφερθέντων, μεταξύ δυτικής και μη δυτικής ταυτότητας (γνωστός ως 
Ευρώ-ασιατισμός –Eurasianism-). Όπως αναφέρει ο Dmitri Trenin «οι Ρώσοι προσπαθούν να 
συμπληρώσουν το κενό (εθνικής ταυτότητας) με μια νέα Ρωσία που θα ενώνει την Ευρώπη, την 
Ανατολική κεντρική Ασία και τον Καύκασο385». 

Στον 21ο αιώνα, η διαμόρφωση της Ρωσικής εθνικής ταυτότητας θα μπορούσαμε να πούμε πως 
εκφράζεται με τη σημερινή πολιτική της χώρας, εναρμονισμένης με το μοντέλο Δυτικής 
Δημοκρατίας. Η νέα πολιτική συνεργασίας αντανακλά, το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας το οποίο 
είναι κοινό μ’ αυτά Δύσης και συνεπώς με αυτό της Συμμαχίας. Δεδομένων των πολιτικών και 
γεωστρατηγικών αλλαγών αλλά και νέων προκλήσεων και απειλών386, η Ρωσία όπως αναφέρουν 
επιστήμονες και αξιωματούχοι «επανέρχονται στο πολιτικό προσκήνιο» με νέες συνεργασίες και 
νέες προοπτικές. 

 

Η Αρχή της Ανανέωσης. Ο Putin Πρόεδρος. 

Βασικό θέμα επιλογής του Yeltsin στη τοποθέτηση του ως Προέδρου, ήταν η ανάγκη για 
ανανέωση. Οι προγενέστεροι ηγέτες Gorbachev και Yeltsin, ήταν αποτελέσματα του 
Κομμουνιστικού κόμματος. Ο Putin δεν ήταν. Ο ρόλος του σημερινού προέδρου της Ρωσίας έως 
τότε, ήταν τεχνοκρατικός ή πολιτικός αλλά όχι και κομματικός. Ο ρόλος του ήταν πρακτικός. Με 
καριέρα στην KGB, με αποστολές σε καίριες περιοχές όπως αυτή του Ανατολικού Βερολίνου387, 
αργότερα ως Αντιδήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης και ύστερα υπεύθυνος της Υπηρεσίας 
Ασφαλείας και Γραμματέας του Προεδρικού Συμβουλίου Ασφάλειας καθώς και το 1999 ως 
Πρωθυπουργός της χώρας, ο Putin πέρασε από όλα τα βασικά στάδια πρακτικής αξιολόγησης 
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σχετικά με τις ικανότητές του, την ικανότητα ηγεσίας του και τον τρόπο αντιμετώπισης 
σημαντικών θεμάτων388.  

Ο δρόμος προς την Προεδρία, δεν ήταν βεβαίως εύκολος. Δεν θα ήταν εύκολη όμως και η νέα 
πλέον σταδιοδρομία του Προέδρου Putin. Στις 31 Δεκεμβρίου 1999 εκτέλεσε χρέη Προέδρου 
της Ρωσίας και στις 26 Μαΐου του 2000 εξελέγη Πρόεδρος της χώρας. Στις 7 Μαΐου 2000, 
ορκίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον 21ο αιώνα. Στις 14 Μαρτίου 
2004 επανεξελέγη για ακόμα μια θητεία. 

Παρακάτω γίνεται βιογραφική αναφορά της σταδιοδρομίας του Προέδρου Putin: 

 
«Vladimir Putin was born in Leningrad on October 7, 1952. 

In 1975, he graduated with a degree in law from Leningrad State University. He 
later earned a Ph.D. degree in economics. 

After graduation, Mr. Putin was assigned to work in the KGB. From 1985 to 1990, he 
worked in East Germany. 

In 1990, he became assistant to the rector of Leningrad State University responsible 
for international affairs. 

His next position was an advisor to the chairman of the Leningrad City Council. 

In June 1991, he became chairman of the St. Petersburg City Council’s International 
Relations Committee and,  starting with 1994, he combined this post with the 

position of First Deputy Chairman of the St. Petersburg City Government (First 
Deputy Mayor). 

In August 1996, he was appointed deputy head of the President’s Administrative 
Directorate (Property Management Directorate). 

In March 1997, he became deputy head of the Executive Office of the President 
(Presidential Administration) and head of the Central Supervision and Inspections 
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Directorate. 

In May 1998, he was promoted to first deputy head of the Presidential 
Administration. 

In July 1998, he was appointed director of the Federal Security Service and, as of 
March 1999, he combined this position with that of Secretary of the Security 

Council. 

In August 1999, he was appointed Prime Minister. 

On December 31, 1999, he became acting President. 

On March 26, 2000, he was elected President of Russia and was inaugurated as 
president on May 7, 2000. 

On March 14, 2004, he was elected President of Russia for the second term»389. 

Οι πολιτικές ενέργειες του Putin, διαφέρουν κατά πολύ από αυτές του πρώην Προέδρου Yeltsin, 
καθώς τόσο οι προσωπικότητες όσο και οι εμπειρίες των δύο, διαφέρουν πολύ. Ο τρόπος 
συμπεριφοράς του σημερινού προέδρου και ο τρόπος ομιλίας του, σηματοδοτούν τον χαρακτήρα 
και κατ’επέκταση την πολιτική του άποψη για την ανάπτυξη της Ρωσίας390. 

Τα τρία βασικά δόγματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας,391 το 
Στρατιωτικό Δόγμα392 και η Στρατηγική Εξωτερικής Πολιτικής393, αποτελούν προεργασία της 
πλέον πραγματιστικής και ρεαλιστικής πραγματικότητας που διακρίνει τόσο την πολιτική της 
Ρωσίας στον κόσμο, όσο και του ηγέτη της394. Τα τρία αυτά πλάνα αξιολογώντας την κατάσταση 
στην Ρωσία, δέχονται τα υπάρχοντα προβλήματα σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και 
στρατιωτικό επίπεδο και διαμορφώνουν ένα νέο πλάνο ανάπτυξης της χώρας σε επίπεδο 
γεωοικονομικό παρά γεωπολιτικό395.  

                                                 
389 Vladimir Vladimirovich Putin http://president.kremlin.ru/eng/articles/V_Putin_eng.shtml  
390 Russia: Putin Says Russia Should Become 'Great Power'  

http://www.rferl.org/nca/features/2003/05/16052003173811.asp  «Putin’s style and speeches indicate 
something about his view of himself, as well as what he expects or what he feels Russia is or should be» 

391 English translation of the National Security Concept from Rossiiskaya Gazeta, January 18, 2000 
http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/gazeta012400.htm  

392 Russia’s military Doctrine http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/991009-draft-doctrine.htm  
393 Russia’s Foreign Policy Concept http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm  
394 Οι αναφορές που γίνονται στα πλάνα εθνικής στρατηγικής, άμυνας και εξωτερικών, σχετικά με τις επιδιώξεις του 
ΝΑΤΟ και τις ανασφάλειες της Ρωσίας, δεν αντανακλούν πλήρως την σημερινή εικόνα. Αφορούν μια περίοδο όπου 
οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας ήταν τεταμένες (περιοδος από το 2000-2002). Σήμερα οι αναφορές αυτές δεν αποτελούν 
παρά μόνο την πάγια πολιτική της Ρωσίας απέναντι στην επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ, που όμως πλέον είναι, 
όπως διαφαίνεται υπό διαπραγματευση. 

395 Article by Graeme P. Herd & Ella Akerman from the Security Dialogue journal, vol33, number 3 Sept 2002, 
p365.  
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Ο πρόεδρος Putin έχει την αίσθηση των προβλημάτων που υπάρχουν στην χώρα και «γι’ αυτό 
πιστεύει», όπως ανέφερε Ρώσος, αξιωματικός «σε ένα δυνατό κράτος». Αν και κατηγορήθηκε και 
κατηγορείται συνεχώς για λανθασμένες κινήσεις και αποφάσεις396, έχει θεωρηθεί φιλοδυτικός397 
και έχει αυτοαποκαλεστεί «πατριώτης»398. Συνεπώς, πιστεύει και στην μεγαλοσύνη της Ρωσίας για 
την συνεισφορά της στη Διεθνή Κοινότητα όπως στην παροχή βοήθειας, στρατιωτικής, πολιτικής, 
οικονομικής, ως προς την πάταξη της τρομοκρατίας399 αλλά και στην μεγαλοσύνη της χώρας του, 
σχετικά με την προσφορά στην Δύση αλλά και την Ανατολή των φυσικών της πόρων400. 
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398 Documentary on Vladimir Putin http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/profile/putin.shtml, «Putin’s 
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Βλέπε αντιδράσεις αναφορικά με τρομοκρατικά επεισόδια στο Beslan  
399 Elefterotipia newspaper of Athens dated 17 May 2003. Article By Aygerinos, journalist for the Eleutherotipia 

from Moscow “The Russian Europeanisation”. 
400 From an interview with the chief editors of newspapers Komsomolskaya Pravda, Izvestia, Moskovsky 

Komsomolets and Trud Moscow, March 20, 2001 http://president.kremlin.ru/eng/articles/article70791.shtml  
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9.2 H Ρωσική Πολιτική Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής. Άλλοτε και Σήμερα. 

Οι «Kievan Rus» πιστεύεται πως ήταν το πρώτο Ρωσικό κράτος από το οποίο δημιουργήθηκαν 
και αποικίες των Ανατολικών Σλάβων. Όπως αναφέρει ο Αlexander Chubarov, ήταν: «οι Μεγάλοι 
Ρώσοι, οι Ουκρανοί και οι Λευκό-Ρώσοι». Σύμφωνα με το συγγραφέα, οι Kievan Rus 
εμφανίστηκαν τον 9ο αιώνα και υιοθέτησαν τον Χριστιανισμό το 988 μΧ. «Σε αντίθεση με την 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την θρησκεία τους δεν αποτελούσε ο Καθολικισμός αλλά η 
Βυζαντινή Ορθοδοξία»401. Από το 988 και μετέπειτα, η Ρωσία με επιρροές και ανακατανομές 
τόσο γεωγραφικές όσο και πληθυσμιακές, από τον 12ο αιώνα μέσω του Batu, εγγονού του 
Genghis Khan, τον 15ο αιώνα ανακηρύχθηκε η Μόσχα πρωτεύουσα της Ρωσίας. Τον 17ο αιώνα 
που επεκτάθηκε η Ρωσία στην Σιβηρία και κατέκτησε την Ουκρανία, όσο και τον 18 αιώνα που 
προσάρτησαν τα σημερινά Βαλτικά κράτη και μέρος της Πολωνίας, υπό την ηγεσία του Πέτρου 
του Ι και της Μεγάλης Αικατερίνης, διαμορφώθηκε η σύγχρονη Ρωσία.  

Tο 1800, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολή, η Ρωσία κατέκτησε την Κριμαία. Αποτέλεσμα 
αυτού η διάνοιξη διόδου προς την Μαύρη Θάλασσα. Κατά την περίοδο των Ναπολεονιών 
Πολέμων, η Ρωσία κατέκτησε τη σημερινή Φινλανδία (που αργότερα απέκτησε την ανεξαρτησία 
της), και την περιοχή της Bessarabia (σήμερα γεωγραφική τοποθεσία της ηπειρωτικής 
νοτιοανατολικής Ευρώπης). Μέχρι το 1860 η Ρωσία προσάρτησε την περιοχή του Vladivostok 
ανοίγοντας δίοδο στον Ειρηνικό Ωκεανό, και τις περιοχές των τότε Καζάκων και της σημερινής 
Κεντρικής Ασίας το 1885402. Οι περιοχές αυτές αποτελούσαν περισσότερο από το 1/8 της 
παγκόσμιας γεωγραφικής γης του πλανήτη που είναι σήμερα η Ρωσία και αριθμούσαν περίπου στα 
178 εκατομμύρια ανθρώπους το 1914403.  

Το 1917, έγινε η μεγάλη επανάσταση των Μπολσεβίκων. Η επανάσταση αυτή έμελε να αλλάξει 
την ιστορία της Ρωσίας. Το τέλος της Τσαρικής Ρωσίας ήταν γεγονός. Τα φαινόμενα όπως 
εξελίχθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα την «λαϊκή κομμουνιστική κυριαρχία». Μια κυριαρχία που 
διατηρήθηκε μέχρι το 1989, όταν και άρχισε ο διαμελισμός της ΕΣΣΔ.  

Συνοπτικά, η ιστορία της ΕΣΣΔ θα μείνει γνωστή: 1) για την καίρια συμμετοχή της στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, 2) για τον διαμελισμό της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, και 3) 
κατά, της θεωρητικά φιλελεύθερης επεκτατικής πολιτικής με στρατιωτικά και οικονομικά μέσα της 
Δημοκρατίας των Η.Π.Α.  
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Η Ρωσική Πολιτική Ασφάλειας και Εξωτερικών Θεμάτων της Άλλοτε ΕΣΣΔ. 

Η εξωτερική πολιτική και πολιτική της ασφάλειας της άλλοτε ΕΣΣΔ διαμορφωνόταν  βάσει ενός 
θεωρητικού πλάνου που όριζε την πρακτική πλευρά των θεμάτων που θα ακολουθούσε η ηγεσία. 
Όπως αναφέρει και η Margot Light, η θεωρία αποτελούσε σημαντικό παράγοντα της 
διαμόρφωσης της Εξωτερικής πολιτικής (Μαρξιστικής-Λενινιστικής), κάτι το οποίο αμελούσαν οι 
πολιτικοί της Δύσης στη χάραξη της δικής τους πολιτικής404. Χαρακτηριστικά, ο Λένιν, όπως 
ανέφερε η συγγραφέας αναφέρει το 1902 ότι «χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρχει 
επαναστατικό κίνημα»405.  

Το στοιχείο αυτό, όπως είναι κατανοητό, ήταν και είναι ακόμα υπαρκτό στη μοντέρνα 
διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ρωσίας. Ο Μαρξ, ο Engels, o 
Lenin, o Stalin και πολλοί διανοούμενοι της άλλοτε ΕΣΣΔ όπως ο Sokolovskiy o Shakhnazarov, 
o Snakoyev, o Varga και ο Ermolenko, πίστευαν στην ισχύ της θεωρίας και της πρακτικής και την 
ισχύ των δύο στην Εξωτερική πολιτική της τότε ΕΣΣΔ406.  

Ο Thornton Anderson, πίστευε πως τόσο η κατάκτηση της Ρωσίας από τους Μπολσεβίκους όσο 
και η συνεχής ροή της ιστορίας της ΕΣΣΔ, από τους μετέπειτα αρχηγούς της, ήταν αποτέλεσμα 
συγκυριών και συγκεκριμένα γεγονότων που αφορούσαν τα διεθνή θέματα.407. Υποστηρίζει 
εμμέσως, πως η Εξωτερική πολιτική δεν είχε συνέχεια, αλλά διέπετο από ένα πλαίσιο 
συμφερόντων, βάσει του οποίου δημιουργούσαν θεωρίες (πχ. Το οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης 
της Σοβιετικής Ένωσης του Λένιν). Ωστόσο, είναι δεδομένο πως η πρώην ΕΣΣΔ, έδινε μεγάλη 
έμφαση στη διαμόρφωση θεωρητικών πλάνων. Δημιουργούσαν έτσι τα πολιτικά και στρατιωτικά 
πλαίσια πρακτικής αντιμετώπισης των θεμάτων, τόσο σε επίπεδο εξωτερικής όσο και εσωτερικής 
πολιτικής.  

Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της πρώην ΕΣΣΔ, θα μπορούσε κανείς να πει, πως ήταν 
αλληλένδετη και με τα εσωτερικά τεκταινόμενα της χώρας. Εξετάζοντας την πολιτική ιστορία που 
διαμόρφωσε η προσπάθεια για οικονομική και πολιτική μεταρρύθμιση της πρώην ΕΣΣΔ ο 
Γκορμπατσόφ, αποδεικνύει  ότι οι ανάγκες αλλά και οι προκλήσεις της άλλοτε ΕΣΣΔ, ήταν 
άμεσα συνδεδεμένες με την εξωτερική πολιτική της χώρας408. 

Κατά συνέπεια, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η αποτυχία της 
μόνιμης προσπάθειας που κυριαρχούσε, για μεταρρύθμιση σε όλους τους τομείς. Στον τομέα 
εξωτερικής πολιτικής, τόσο οι θέσεις όσο και οι απόψεις σταδιακά θα άλλαζαν, καθώς θα 
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διαμορφωνόταν ένα νέο πλάνο στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και πολιτικής 
ασφάλειας πλέον, για την νεοσύστατη Ρωσική Ομοσπονδία.  

 

Η δεκαετία του Yeltsin που χωρίστηκε σε δύο στάδια (Yeltsin years I & II)409 θα αποτελούσε το 
στάδιο μεταξύ της σταθερότητας και μη σταθερότητας. Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας κατά 
την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, διεκρίνετο από ποικίλα χαρακτηριστικά αστάθειας, από 
την προσωπικότητα του πρώην Προέδρου της όσο και από τις επιλογές της εκάστοτε Ρωσικής 
κυβέρνησης, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής (Βλέπε Κόσοβο 1999).  

Πολλοί επιστήμονες ήταν αυτοί που προσπάθησαν να καθορίσουν το νέο γεωστρατηγικό ή 
γεωπολιτικό πλάνο της εξωτερικής πολιτικής της μοντέρνας Ρωσίας. Για τις πρώην Σοβιετικές 
χώρες αποκάλεσαν το πλάνο αυτό «το κοντινό μακρύ» «Near Abroad», διατηρώντας τις 
επιφυλάξεις τους για τις μελλοντικές κινήσεις της Ρωσίας, σχετικά με τις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης410. 

Στις σημερινές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και τις πρώην «μητροπολιτικές» χώρες (υπό την 
εξουσία της πρώην ΕΣΣΔ) του τρίτου κόσμου (όπως τις αποκαλούσαν μέχρι προσφάτως, σήμερα 
πια αποκαλούνται αναπτυσσόμενες χώρες), οι πολιτικοί επιστήμονες επιχείρησαν να 
διαμορφώσουν μια νέα γεωπολιτική θεωρητική σκακιέρα. Κύριοι παίκτες θα ήταν οι Η.Π.Α, η 
Ε.Ε και ίσως η Κίνα. Η αδυναμία της Ρωσίας να παίξει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις 
μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, υποβίβαζε τη χώρα σε περιφερειακό παίκτη411.  

 

Η Ρωσική Πολιτική Ασφάλειας και Εξωτερικών Θεμάτων Σήμερα. 

Το 1999 ο ως τότε Πρωθυπουργός της Ρωσίας Vladimir Putin, εκτελούσε χρέη Προέδρου στη 
θέση του τότε προέδρου Yeltsin. Ως τη στιγμή που ο νυν πρόεδρος παρέλαβε τα ηνία της 
ηγεσίας, οι σχέσεις Ρωσίας και Δύσης ήταν ήδη τεταμένες. Τα γεγονότα τόσο στο Κόσοβο με την 
εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή των Βαλκανίων, όσο και η συμπεριφορά των Ρωσικών 
δυνάμεων για τον έλεγχο του αεροδρομίου της Πρίστινα, υπό την ηγεσία του πρώην Προέδρου 
Yeltsin, ήταν τα δύο στοιχεία για τα οποία οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία είχαν φτάσει στο 
Ναδίρ. 
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Ο Πρόεδρος Putin, διαφαινόταν στα μάτια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως ο ψυχρός πρώην 
πολεμοχαρής πράκτορας, που πίστευε πως η δύναμη μιας χώρας βρίσκεται στα θέματα 
στρατιωτικής και εξωτερικής πολιτικής αλλά όχι και οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης412. 
Με την Εθνική στρατηγική του 2000 όπου κύριες προτεραιότητες ήταν τα θέματα ασφαλείας και 
γεωπολιτικής για «ένα γεωπολιτικά πολύ-πολικό κόσμο» και με τις επισκέψεις του Putin στην 
Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και Κούβα413,οι ανασφάλειες αυτές ενισχύθηκαν, θέτοντας τα θεμέλια 
μιας υποθετικά συνεχιζόμενης ανταγωνιστικής στρατηγικής θεωρίας, εναντίον των συμφερόντων 
των Η.Π.Α και συνεπώς των Δυτικών Συμμάχων. Χαρακτηριστική ήταν και η άποψη του 
Προέδρου Putin: 

«We believe that the problem that we have is because this organization [NATO] 
Often ignores the opinion of the international community and the provisions of 

Documents of international law when adopting its decisions. This is the cause of 
the main problem»414. 

Σε δευτερογενές επίπεδο ανάλυσης όμως, η πολιτική στάση της Ρωσίας δεν ήταν η αναμενόμενη. 
Μετά και τα τραγικά γεγονότα στις Η.Π.Α το 2001 και τον ως τότε πόλεμο στην Τσετσενία (η 
δεύτερη σύρραξη άρχισε το 1999), ο Πρόεδρος της Ρωσίας αποφάσισε τον επαναπροσδιορισμό 
των σχέσεων Η.Π.Α-Ρωσίας και κατ’επέκτασην ΝΑΤΟ-Ρωσίας415. Χαρακτηριστική είναι η 
αναφορά του: 

«We are taking part in devising a new security system; maintain[ing] permanent 
dialogue with the United States, work[ing] to improve the quality of our relations 

with NATO416». 
Η νέα πολιτική πρόκληση του 21ου αιώνα, οι ασύμμετρες απειλές,  αντανακλούν στην από κοινού 
εξασφάλιση κοινών στόχων και κοινών απειλών. Τώρα πλέον η πολιτική εναντίον της 
τρομοκρατίας, αποτελεί τον κοινό παράγοντα συνεργασίας τόσο με τις Η.Π.Α όσο και με το 
ΝΑΤΟ. Η αναφορά του Προέδρου Putin πριν από την σύνοδο κορυφής της Πράγας το 2002, 
ενισχύει την έντονη αλλαγή πολιτικής εικόνας: 

                                                 
412 Vladimir Putin, Russia’s Cold Warrior, The Economist 8 January 2000 p45. 
413 Putin’s visit to China: http://www.chinadaily.com.cn/highlights/putin/721over.html (07/21/2000) 

Putin’s visit to North Korea: http://www.chinadaily.com.cn/highlights/putin/19depart.html (07/19/2000) 
Putin’s visit to Cuba: Putin to visit Russia's former Cold War ally Cuba December 12, 2000  

http://www.cnn.com/2000/WORLD/americas/12/12/cuba.russia.reut/    
414 Annual Address by President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly of the Russian 
Federation, the Kremlin, Moscow, April 3, 2001. (loaded 12.18.2002)  
http://www.russiaeurope.mid.ru/RussiaEurope/speech7.html 
415Dale R. Herspring & Peter Rutland: Putin and Russian Foreign Policy, “Putin’s priorities were: to attempt to 

rationalize foreign policy. He redesigned Russian Foreign policy in order for Moscow to be seen as an active 
global player. He also decided that US-Russo relations had to be improved”.  

416Annual Address by President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly of the Russian 
Federation, the Kremlin, Moscow, April 18, 2002 (loaded 11.10.2002) 
http://www.russiaeurope.mid.ru/RussiaEurope/speech16.html  

http://www.chinadaily.com.cn/highlights/putin/721over.html
http://www.chinadaily.com.cn/highlights/putin/19depart.html
http://www.cnn.com/2000/WORLD/americas/12/12/cuba.russia.reut/
http://www.russiaeurope.mid.ru/RussiaEurope/speech16.html


«if the relations with NATO develop as positively as they do now, if NATO 
transforms itself, carries out an appropriate reform within itself, if our 

cooperation meets the national interests of the Russian Federation, and if this is 
the instrument with the aid of which we will be able to realize our national 

interests, then cooperation with NATO will expand, will alter and will be more 
full-format and more complete417». 

Η Ρωσική εξωτερική πολιτική είναι πλέον συγκεκριμένη. Δεδομένων και των συνεχόμενων 
αλλαγών στο οικονομικό πλάνο ανάπτυξης της χώρας με την Ε.Ε καθώς και τις Η.Π.Α418, η 
Ρωσία έχει αναπτύξει μια «φιλική» προς τη Δύση, στάση. Έχοντας ως διαπραγματευτικό «όπλο», 
τους φυσικούς πόρους ενέργειας, η Ρωσία τείνει να επανεγκατασταθεί ως βασικός περιφερειακός 
παίκτης, με άποψη και έμμεσο ρόλο, στα διεθνή θέματα. Μέσω του πολυμερούς διαλόγου και της 
αποδεκτής διεθνούς της πλέον συμπεριφοράς, η Ρωσία τείνει να διατηρήσει την τοπική δυναμική 
της και ταυτοχρόνως σπεύδει να αποδείξει την επανένταξή της στην δυτική κοινωνία419.  

Το κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί το «ισοζύγιο του 21ου αιώνα» μεταξύ Η.Π.Α-Ρωσίας και 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι ένα ερώτημα. Είναι στα χέρια τόσο της Δύσης όσο και της Ρωσίας να 
κτίσουν μια πολιτικά διαχρονική, ουσιαστική και μακροπρόθεσμη, στρατηγική κοινά αποδεκτής 
πολιτικής, βασισμένης στα κοινά εθνικά συμφέροντα με απώτερο σκοπό την μελλοντική 
συνεργασία. Το πώς θα διαμορφωθεί η συνεργασία αυτή, αποτελεί θέμα μελέτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
417 Remarks and Answers to Questions by Russian President Vladimir Putin at Joint Press Opportunity Following 
(loaded 12.11.2002) 
Meeting with George Robertson, Brussels, November 11, 2002. Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
http://www.ln.mid.ru  
418 Βλέπε Υπ. Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας  http://www.users.globalnet.co.uk/~chegeo/ 
419 Kommersant-Daily, November 20,2002. In his article he wrote: “…..relations with Europe, in particular with 
the US and NATO, or in the Russian-American relations, not to speak of closest partners – the CIS countries, 
China and India.” Βλέπε όλο το άρθρο στην ιστοσελίδα του Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας http://www.ln.mid.ru  



9.3Η Διεθνής Τρομοκρατία, η Ρωσία και το ΝΑΤΟ. 

Ο John Grey αναφέρει: 

«ο σύγχρονος πόλεμος που έχει κηρυχθεί, είναι ένα υποπροϊόν του σύγχρονου κράτους»... «Η επομένη της 
11ης Σεπτεμβρίου έχει γεννήσει μια νέα μορφή πολέμου χωρίς όρια. Η Χομπσιανή αναρχία που απορρέει από 
τα αδύναμα κράτη παρέχει την δυνατότητα σε στρατούς χωρίς κράτος να χτυπήσουν μέσα στην καρδιά της 
μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου. Σε απάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα άλλα φιλελεύθερα καθεστώτα 
μετατρέπονται σε Χομπσιανά κράτη επιτήρησης». Οι επιθέσεις αυτές «συνιστούν πράξεις πολέμου αλλά όχι 
συμβατικού». Είναι πράξεις ασύμμετρου πολέμου στον οποίο χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα μη στρατιωτικού 

περιεχομένου «για να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες ενός ισχυρού κράτους»420. 

Σε αυτά τα δύο ανωτέρω στοιχεία βρίσκεται και η τομή των σχέσεων μεταξύ Η.Π.Α-Ρωσίας και 
κατ’ επέκταση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ο κοινός πλέον στόχος, του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, και 
γενικότερα των ασύμμετρων απειλών, είναι αυτός που έφερε τα δύο μέρη Η.Π.Α (ΝΑΤΟ)-Ρωσία 
κοντά. Οι ως τότε σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας, ήταν σταδιακά βήματα για μια πιθανή 
συνεργασία αλλά όχι αυτά που να προσδώσουν μια διαφορετική δυναμική.  

Βασικό σημείο αναφοράς των νέων πλέον σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι η σύνοδος 
κορυφής της Ρώμης το Μάιο του 2002, η οποία βασίζεται στους στόχους και τα ιδεώδη του 1997 
Founding Act on Mutual Relations co-operation and Security between NATO and Russia και 
η οποία αντικαθιστά το Permanent Joint Council. Σήμερα, το ΝRC, δουλεύει ως ένα φόρουμ 
συνεργασίας και διαλόγου για θέματα Ευρώ-Ατλαντικής ασφάλειας και κοινών συμφερόντων.  

Βασισμένο πλέον στον κύριο κορμό του, τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», έχει αναπτυχθεί 
μια αλυσιδωτή σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν φέρει τη Ρωσία με το ΝΑΤΟ και 
συνεπώς τη Ρωσία με τις Η.Π.Α, σε επίπεδο συνεργασίας, όπως έχουμε προαναφέρει και σε 
προηγούμενο κεφάλαιο.  

Θα μπορούσε κανείς να πει πως επιχειρείται η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου «ισοζυγίου 
δυνάμεων», όχι με τον κλασσικό τρόπο (επίδειξη δυνάμεων), αλλά μέσω, αρχικώς, της 
διαπραγματευτικής πολιτικής οδού για συνεργασία.  

Γνωρίζοντας τα δεδομένα της Συμμαχίας για τα επόμενα 15 χρόνια421, η Ρωσία διατηρεί τη 
συνεργασία της τόσο με τους Συμμάχους, αλλά και με αυτούς, που έχει εθνικό συμφέρον (π.χ. 
Ιράν)422. Κατ’ επέκταση, διατηρεί το ρόλο της ως περιφερειακού παίκτη, προσδίδοντας 
ταυτόχρονα μέσω της πολιτικής διόδου και της εμπορικότητας, νέους ρόλους, κυρίως ως 

                                                 
420 John Grey (2004), «Η Αλ Καϊντα και η Εσωτερικότητα της. Αναμετρήσεις με τον 21ο αιώνα». Αθήνα, Μετάφραση 
από το Μεταίχμιο, από την εκδοτική Faber and Faber.σελ.140, 136-140. 

421 Rand Corporation project book: «NATO looks South» 
422 «Russia to supply air defense systems to Iran» - Defense Minister 

http://www.america-russia.net/eng/news/119135325  

http://www.america-russia.net/eng/news/119135325


συνεργάτης της διεθνούς κοινότητας σε εμπόλεμες περιοχές, (Αφγανιστάν, Ιράκ), και σε άλλες, ως 
διαπραγματευτής αποτροπής ενός προληπτικού πολέμου (Ιράν)423. 

Εάν αποβάλλουμε δύο σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τις προθέσεις της Ρωσίας για  ένταξή 
της, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και ταυτοχρόνως την προσπάθεια προώθησης νέων 
σχεδίων στον τομέα της ενέργειας, η πολιτική συνεργασία της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και τις 
Η.Π.Α θεωρείται ώριμη. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε επίπεδο στρατιωτικό, οικονομικό 
και πληροφοριών ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. 
Η απειλή της τρομοκρατίας, έχει γίνει μοχλός πολιτικής επαναπροσδιορισμού των σχέσεων 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας και έμμεσα Η.Π.Α-Ρωσίας. 

Μολονότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί για τους Δυτικούς τον περιφερειακό παίκτη, 
εξακολουθεί μέσω της εμπορικότητας των φυσικών της πόρων, να διαπραγματεύεται πάγιες 
επιδιώξεις της. Η δυσαρέσκεια πολλών Ρώσων για την απώλεια ισχύος της διεθνούς επιρροής, δεν 
επηρεάζει πλέον την εξωτερική πολιτική της χώρας.  

Δύο θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα πως είναι οι κινητήριοι μοχλοί της Εξωτερικής πολιτικής 
και Ασφάλειας της Ρωσίας: 1) η αλληλεξάρτηση της Δύσης με την Ρωσία στις ασύμμετρες απειλές, 
και 2) η αναπάντεχη συμμετοχή της Ρωσίας στην ενεργειακή σκακιέρα. Διλήμματα που 
παραδοσιακά αντιμετώπιζε η Ρωσία εάν και πώς θα πρέπει να συνεργαστεί με την Δύση και 
συνεπώς με τους Δυτικούς Οργανισμούς, αποτελούν πλέον, χαρακτηριστικά του παρελθόντος.  

Οι ανάγκες ανάπτυξης οικονομικά της Ρωσίας και ταυτοχρόνως, η εξασφάλιση της ασφάλειας και 
της σταθερότητας, έχουν διαμορφώσει μια νέα πολιτική εικόνα της Ρωσίας. Οι ανάγκες αυτές 
προσφέρουν ένα νέο επίπεδο πολιτικού παιγνίου με τη Δύση. Οι προτεραιότητες της Ρωσίας δεν 
είναι πλέον ο προσδιορισμός των «νεοσύστατων» συνόρων της, αλλά η αντιμετώπιση των 
φαινομένων αστάθειας που διατυπώνεται μέσω της τρομοκρατίας. Έτσι το φαινόμενο αυτό γίνεται 
χαρακτηριστικός κρίκος συνεργασίας, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και τις Η.Π.Α. Τα γεγονότα της 11 
Σεπτεμβρίου, αργότερα της Beslan424, της Μαδρίτης425 και του Λονδίνου426, αποδίδουν την 
ανάγκη για συνεργασία και ομοψυχία.  

                                                 
423 Ο.Π.395 σελ 83-96. και Russia hails U.S. readiness for direct talks with Iran 

 http://www.america-russia.net/eng/news/119666031?user_session=c60a7a9e461b3c41b2d4d599d66859e9  

Iran Six rule out use of force against Iran - Russian FM Lavrov 

http://www.america-russia.net/eng/news/119758306  
424 Βeslan hope: http://www.beslanhope.org/   

 ΒΒC «Beslan Siege» http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/04/russian_s/html/1.stm  

«Defenceless Targets», Time Magazine http://www.time.com/time/europe/html/040913/story.html  
425 «Μadrid train attacks»  11/09/2004  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/europe/2004/madrid_train_attacks/default.stm  

 «A year After Madrid Attacks, Europe Stalled in terror fights http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/articles/A25047-2005Mar10.html  

http://www.america-russia.net/eng/news/119666031?user_session=c60a7a9e461b3c41b2d4d599d66859e9
http://www.america-russia.net/eng/news/119758306
http://www.beslanhope.org/
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/04/russian_s/html/1.stm
http://www.time.com/time/europe/html/040913/story.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/europe/2004/madrid_train_attacks/default.stm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A25047-2005Mar10.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A25047-2005Mar10.html


Τα αποτελέσματα συνεργασίας στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια ποικίλουν. Σε συνέχεια με 
προηγούμενο κεφάλαιο στα αποτελέσματα του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, σε επίπεδο 
πληροφοριών, η Ρωσία συμμερίζεται ότι χρειάζεται, ώστε να ενισχυθεί με το ΝΑΤΟ η αποτροπή 
φαινομένων κατά της τρομοκρατίας. Ο στρατός της είναι πλέον σε διαρκή εκσυγχρονισμό427, 
όπως ανέφερε Ρώσος αξιωματικός. Τα πλάνα συνεργασίας τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και 
επιστημονικό επίπεδο μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας, ενισχύονται και πιθανώς να είχα αξιολογηθεί για 
ακόμα μια φορά κατά τη σύνοδο της Ρίγα το εφόσον υπήρξε τελικώς διμερείς πολιτική ατζέντα 
συζήτησης. Κινήσεις που θεωρούνται καλής θέλησης γίνονται, όπως η απόφαση για απόσυρση των 
Ρωσικών βάσεων της Ρωσίας στη Γεωργία, που ενισχύει τους όρους «καλής γειτονίας»428. 
Ταυτοχρόνως, ενισχύει μέσω πρωτοβουλιών της σε πρωτότυπα προγράμματα συνεργασίας όπως ο 
Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)429και ο Συλλογικός Οργανισμός Ασφάλειας 
(CSTO)430,  την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο431. 

                                                                                                                                                  
March 11, 2004: European Parliament statement on the Madrid attacks http://europa-eu-

un.org/articles/el/article_3282_el.htm  
426 London Bombings July 7 2005  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2005/london_explosions/default.stm  
427 Αναφορά σε έκθεση του Πανεπιστημίου του Harvard από το Ινστιτούτο Wheatherhead αναφέρει πως:  

«The instability of the Russian economy in the 1990s reflected in military spending. As a result of this, the capacity 
of both Russian military personnel and equipment have decreased dramatically over the last ten years. The 
equipment of the Russian armed forces is rapidly going out of date, and according to many estimations, large-scale 
procurements of new equipment cannot be launched before the beginning of the next decade. And the 
precondition for this is that the Russian economy grows as fast as it has been doing during the last few years. 
Russia’s official defence budget in 2002 was about 14.5 % of the state budget and since 1998 defence expenditures 
have increased steadily, from $52bil on 2000 to $65bil on 2001, based on purchasing-power parity (PPP) has 
increased. In spite of inflation, the real value of Russian military expenditures has increased. In 2001 the share of 
the military expenditures, including all military-related expenditures, was about 27% of the state budget and about 
4.2% of Russia’s GNP. A significant share, 40 % of the annual state defence orders between 2002 and 2005, will 
be used on research and development projects that will create the preconditions for new acquisition programs». 
Βάσει του περιοδικού Military Balance 2002-2003, σελ 273-276 ο προϋπολογισμός της Ρωσικής Εθνικής Άμυνας για 
το 2001 ήταν περίπου τα 7,5 δις. δολλάρια.  
428 Withdrawal of Russian Bases from Georgia is Possilbe only on Compromise 

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2005/russia-050322-rianovosti04.htm  

Russian Defense Minister names the cost of military bases withdrawal from Georgia 

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2005/russia-050322-rianovosti01.htm  
429 Shangai Co-operation Organisation μεταξύ Κίνας-Ρωσίας-Κεντρικής Ασίας  

http://www.sectsco.org/home.asp?LanguageID=2  
430 Πρώην Collective Security Treaty που εμπλέκει όλες τις πρώην Σοβιετικές χώρες και νύν ανεξάρτητες χώρες της 
κοινοπολιτείας (CIS Commonwealth of Independent States) 

431 Russia Country Report on terrorism 2005  

http://moscow.usembassy.gov/embassy/section.php?record_id=report_terrorism_2005 :«Russia used its position 
in international fora to build cooperative mechanisms and programs to counter terrorism. For example, Russia 

http://europa-eu-un.org/articles/el/article_3282_el.htm
http://europa-eu-un.org/articles/el/article_3282_el.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2005/london_explosions/default.stm
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2005/russia-050322-rianovosti04.htm
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2005/russia-050322-rianovosti01.htm
http://www.sectsco.org/home.asp?LanguageID=2
http://moscow.usembassy.gov/embassy/section.php?record_id=report_terrorism_2005


Σε επίπεδο στρατιωτικό, οι Ρωσικές Ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται σταδιακά όλο και 
περισσότερο σε κοινές ασκήσεις με τη Συμμαχία, όπως στην επιχείρηση Active Endeavour στην 
Μεσόγειο. Απώτερος σκοπός είναι η συντονισμένη αντιμετώπιση καίριων φαινομένων ασύμμετρων 
απειλών ή επιθέσεων με ασύμμετρο τρόπο.  

Το 2006, για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι όπως προαναφέραμε, χρόνος σταθμός. Το άτυπο 
Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας είχε την καθορισμένη πλέον συνάντησή του, σε επίπεδο Υπουργών 
Άμυνας στην Ταορμίνα της Ιταλίας στις 10 Φεβρουαρίου του 2006, με προκαθορισμένη πολιτική 
ατζέντα της συζήτησης προτεραιοτήτων για τη συνεργασία για το τρέχον έτος.  

Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η συνεργασία των Ρωσικών ναυτικών δυνάμεων που θα 
συμμετείχαν για πρώτη φορά στις ασκήσεις της επιχείρησης Active Endeavour, για το 2006, αλλά 
επίσης οι συζητήσεις για θέματα διεθνούς ασφάλειας. Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ: 

«This session will allow ΝΑΤΟ to discuss current operations, including Russian support to our 
maritime surveillance operation in the Mediterranean, Active Endeavour, to address other 

current international security issues, and to explore possibilities for additional practical 
cooperation»432. 

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές από το ΝΑΤΟ, βασικότερο θέμα συζήτησης ήταν τα θέματα 
περί του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Τα θέματα συζήτησης θα περιείχαν: 

«the exchange of intelligence and analysis, joint threat assessments in areas of interest to both 
Russia and NATO, a joint initiative to monitor airspace, and ongoing preparations by Russian 

naval forces for their contribution to NATO's maritime anti-terrorist operation in the 
Mediterranean, Operation Active Endeavour»433. 

Επομένως, η τρομοκρατία αποτελεί τον κύριο πολιτικό μοχλό διαπραγματεύσεων, σε επίπεδο 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Είναι δεδομένες οι ανάγκες της Συμμαχίας, καθώς και της Ρωσίας, να ενισχύσουν 
τη συνεργασία τους. Πολλοί το ονομάζουν έναν έμμεσο τρόπο ενεργητικότερης συμμετοχής της 
Ρωσίας στο ΝΑΤΟ με την προοπτική ένταξής της στην «Συμμαχική οικογένεια». Αυτό δεν 
μπορεί όμως να θεωρηθεί ως δεδομένο. Είναι πρώιμο το στάδιο δημιουργίας πιθανών σεναρίων 
για την μετεξέλιξη της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η Ρωσία μαζί με το ΝΑΤΟ έχει ορίσει ως 
σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαλειτουργικότητας ώστε να συμπεριλαμβάνεται η Ρωσία στα 
συνεργάσιμα πολιτικά και επιχειρησιακά μη-κράτη-μέλη. Από αυτό η Ρωσία έχει μόνο να 
κερδίσει. Εκσυγχρονίζει το στρατό της και ενισχύει τη θέση της ως περιφερειακή δύναμη με 
πολιτική άποψη στα διεθνή θέματα. Αποκτά ξανά το κύρος αλλά και το πολιτικό σθένος να 

                                                                                                                                                  
led efforts to make counterterrorism cooperation a key element in the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) and the Collective Security Treaty Organization (CSTO)». 
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433 NATO-Russia defense ministers discuss priorities for 2006  http://www.nato.int/docu/update/2006/02-
february/e0210c.htm  
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διαπραγματεύεται παραδοσιακά θέματα ασφαλείας, από τα οποία απείχε παντελώς τη δεκαετία 
του 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4 Το Ισοζύγιο Δύναμης ΝΑΤΟ-Ρωσίας στον 21ο αιώνα. 

Οι τελευταίες εκλογές το 2004, ανέδειξαν για ακόμα μια φορά τον Vladimir Putin. Όπως 
αναφέρει και ο Dmitri Trenin τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα όσο και η διαδικασία των εκλογών 
ήταν αυτή που άφησε άφωνη την διεθνή γνώμη434. 

Για τα δεδομένα του 21ου αιώνα, η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, μπορεί να θεωρηθεί ως η 
πολιτική της «συνεργασίας». Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες εκλογές, η κατάσταση στη Ρωσία 
έχει πάρει τη μορφή δυτικού «Εθνικισμού». Πολλοί, έχουν ήδη αποφανθεί πως η κατάσταση στη 
χώρα δημιούργησε ένα «νέο-Εθνικισμό» που χαρακτηρίζεται από φεουδαρχικό και κεντρικό-
κρατούμενο μοντέλο διακυβέρνησης.  

Είναι γεγονός επίσης πως στη Ρωσία, μέσω του ηγέτη της, επιτυγχάνεται η διαμόρφωση μιας, 
όπως και προαναφέραμε, σταθερής και βιώσιμης εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας 
έχει αναγνωριστεί ως πραγματιστής και ρεαλιστής435, καθώς αξιολογεί και εξευρίσκει λύσεις στα 
περισσότερα καθημερινά προβλήματα των πολιτών της χώρας. 

Ωστόσο, εάν τα παραπάνω θεωρούνται αληθή, η ανάπτυξη ενός φεουδαρχικού και κεντρικό-
κρατούμενου μοντέλου διακυβέρνησης δεν μπορεί παρά να επιβαρύνει μόνο τον ηγέτη της χώρας. 
Έτσι, σωστά επιρρίπτονται οι ευθύνες του Economist στον Πρόεδρο της Ρωσίας ως «ψυχρό 
πολεμιστή»436. 

Το ερώτημα συνεπώς που εύλογα τίθεται είναι: Εάν τα παραπάνω ισχύουν, η Ρωσία μπορεί να 
διατηρεί σταθερή και συμμετρική εξωτερική πολιτική;  

Δεδομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων τόσο στις Η.Π.Α όσο και στη Ρωσία, όπως π.χ. στο 
Beslan, που προ-αναφέραμε στην παραπάνω ενότητα, δημιουργήθηκε ένα κοινός πολιτικός 
μηχανισμός σε επίπεδο συνεργασίας με κοινό κίνητρο, όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά 
και παγκόσμιο. Παραδοσιακά πλέον προβλήματα, όπως η Τσετσενία, η βόρεια και η Νότια 
Οσσέτια καθώς και οι νότιο-ανατολικές περιοχές της Ρωσίας όπου η χώρα συνορεύει με την Κίνα, 
διαμορφώθηκαν στη Ρωσική πολιτική ατζέντα ως θέματα ασφαλείας. Η αποτροπή της «διεθνούς» 
τρομοκρατίας στα μέρη αυτά έγινε πολιτικός σκοπός της Ρωσικής κυβέρνησης και του προέδρου 
της.  

Σε τακτικό επίπεδο ωστόσο, η πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα αποτροπής της 
τρομοκρατίας δεν άλλαξαν. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Η.Π.Α αποτέλεσαν όπως και 
προαναφέραμε, το πολιτικό κίνητρο επαναπροσδιορισμού συνεργασίας των δύο χωρών στα 
θέματα αυτά.  

Οι πολιτικές αποφάσεις των Η.Π.Α σχετικά με τον πόλεμο ενάντιας της τρομοκρατίας, τη 
δημιουργία του γνωστού ως «Patriot Act» και της δημιουργίας του «Homeland Security» επέφερε 

                                                 
434 Dmitri Trenin: «What you see is what you get», από The World Today, April 2004 p13-14. 
435 Bobo. Lo, (2002), Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Reality-Illusion and Myth-making, New York, 
Published by Macmillan Press.  
436 Ο.Π. 409. 



μια νέα πολιτική πραγματικότητα, όσο αναφορά την εξωτερική και στρατιωτικής τους πολιτική 
αλλά και όσο αναφορά τις διμερείς σχέσεις Η.Π.Α-Ρωσίας και Η.Π.Α-ΝΑΤΟ-Ρωσίας.  

Σε διμερές επίπεδο, είτε μέσω ΝΑΤΟ-Ρωσίας ή Η.Π.Α-Ρωσίας, πιστεύεται πως η Ρωσία 
επωφελείται της συνεργασίας για την προώθηση νέων αλλά και προάσπισης υπαρχόντων τακτικών 
ενάντιας της τρομοκρατίας. Το 2001, ο Barry Posen πρότεινε σε άρθρο του τις τακτικές 
προώθησης στρατιωτικής πολιτικής των Η.Π.Α, που μερικά χρόνια μετά επαληθεύεται, εν μέρει, 
καθώς οι τακτικές αυτές και σε επίπεδο συνεργασίας με την Ρωσία ταυτίζονται: 1) 
Επαναπροσδιορισμός τακτικής μυστικών υπηρεσιών  2) Νέα διοικητική οργάνωση ενόπλων 
δυνάμεων για την αποτροπή της τρομοκρατίας 3) Επιθετική εξωγενής στρατιωτικό-πολιτική 
στάση των Η.Π.Α ενάντιας των τρομοκρατικών ομάδων (τότε μόνο η Al’Qaeda 4) Συνεχής 
πολιτική βούληση και χρονική υπομονή και οικονομική προσφορά στην επιχειρησιακή προτροπή 
των ενόπλων δυνάμεων των Η.Π.Α437. 

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο συνεργασίας στο πόλεμο ενάντιας της τρομοκρατίας και 
συνεργασίας Η.ΠΑ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας, που υιοθετήθηκε κατά την σύνοδο της Πράγας το 2002 στο 
ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, είναι η 
στρατιωτική τακτική πολιτική, της γνωστής ως διαλειτουργικότητας ενόπλων δυνάμεων. Μέσω της 
ανοχής και σε πολλές περιπτώσεις συνεργασίας και των Η.Π.Α μετά το 2001, η Ρωσία, μέσω των 
κοινών πληροφοριών και ασκήσεων, αλλά και εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων επιτυγχάνει 
1) τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων της, του Ρωσικού, στρατού, ναυτικού, 
αεροπορίας, δηλαδή της κοινής συμμετοχής των δυνάμεων αυτών, σε στρατηγικό και τακτικό 
επίπεδο επιχειρησιακού πολέμου. 2) Τη διαλειτουργικότητα-συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων 
της  με το ΝΑΤΟ όσο και τις Η.Π.Α επιχειρησιακά (τακτικό-στρατηγικό επίπεδο) και σε επίπεδο 
πληροφοριών.  

Συνεπώς, τα γεγονότα που ακολούθησαν πριν το 2001 στην Τσετσενία ως παράδειγμα, δηλαδή η 
επιδρομή των δυνάμεων της Ρωσίας σε ανοιχτή σύρραξη το 1999 ενάντιας των εξτρεμιστών 
τσετσένων, γνωστού ως «δεύτερου πολέμου της Τσετσενίας» όσο και οι μετέπειτα πράξεις τακτικής 
μετά το 2001 της Ρωσίας ενάντιας των εξτρεμιστών, ως και σήμερα438, αποδεικνύουν 1) την 
τακτική των Ρώσων ως πλέον αποδεκτή από τις Η.Π.Α 2) Συνεργασία, συμμετοχή και ανοχή 
τόσο των Η.Π.Α όσο και του ΝΑΤΟ μετά το 2001 στις τακτικές πολέμου της Ρωσίας. Με 
κίνητρο την σημαντικότητα του θέματος ως ύψιστης εθνικής ασφάλειας, ενισχύεται συνεπώς η 
τακτική αυτή, που σημειωτέο ως το 2001 ήταν κατακριτέα, για τα μέσα αποτροπής «στοιχείων» 
τρομοκρατίας.  

Πέραν του τακτικού ρόλου όμως της στρατιωτικής πολιτικής της Ρωσίας ενάντιας της 
τρομοκρατίας, τα γενικότερα εθνικά της συμφέροντα συγκλίνουν σε δύο τομείς: 1)τη δημόσια 
εικόνα και 2)την εμπορική εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων, κυρίως του αερίου και του 

                                                 
437 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Barry R. Posen (2001), The struggle against terrorism, Grand Strategy, strategy, tactics, 

Massachusetts, Published by International Security Journal,  Vo. 26, No. 3 winter 2001, pp38-55. 

Or see website at http://bcsia.ksg.harvard.edu/BCSIA_content/documents/posen_winter_01_02.pdf  

438 Για περισσότερες πληροφορίες για την Τσετσενία βλέπε: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/chechnya2.htm  

http://bcsia.ksg.harvard.edu/BCSIA_content/documents/posen_winter_01_02.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/chechnya2.htm


πετρελαίου. Βάσει και αυτών των επιδιώξεων της, διαμορφώνεται το συνολικό γεωστρατηγικό 
πλάνο εξελικτικής πορείας της Ρωσικής Εξωτερικής πολιτικής. 

Η εξελικτική της πορεία δεν μπορεί παρά να είναι εθνικά συμφέρουσα για τους Ρώσους. Δεν είναι 
από όλους αποδεκτό το γεγονός πως η Ρωσία υποβιβάστηκε σε περιφερειακό παίκτη. Όπως 
διαπιστώνεται από συζητήσεις με αξιωματούχους των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, πολλοί είναι 
αυτοί που θεωρούν πως ένα νέο ισοζύγιο σε επίπεδο δυνάμεων, πολιτικό, οικονομικό και 
στρατιωτικό, να πρέπει να επανεγκατασταθεί, ώστε να σταματήσει η μονοπωλιακή πολιτική, της 
«εκάστοτε» υπερδύναμης. 

Η Ρωσία βρίσκεται σε ανοδική πορεία πλήρους ενσωμάτωσης με το δυτικό κόσμο και τα 
Δυναμικά Κράτη επειδή ακολουθεί την πολιτική «ορθολογική» πραγματικότητα. Συμμετέχοντας 
στην ομάδα των 8 δυναμικότερων κρατών του κόσμου439, το μόνο στοιχείο που λείπει για τον 
επαναπροσδιορισμό της Ρωσίας ως βασικού πολιτικού και στρατιωτικού παίκτη, είναι η ένταξή της 
στον Οργανισμό Παγκόσμιου Εμπορίου440. Για τις μεγάλες γεωγραφικά και πληθυσμιακά χώρες, 
είναι σημαντικό να αποτελούν μέρος όλων των μεγάλων οργανισμών. Καθιστούν τις χώρες τους 
γεωστρατηγικούς παίκτες, σε διαφορετικά επίπεδα κάθε φορά, καθώς εκπροσωπούνται παντού. Οι 
επιτυχίες, είτε είναι αυτές σε επίπεδο ιδιωτικού διμερούς συμφωνητικού, είτε επιτυχούς αποτροπής 
πολέμου ως παράδειγμα, μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων, είναι επιτυχία και θεωρείται επιτυχία 
από την Ρωσία.  

Στην ερώτηση αν υπάρχει συνέχεια ή ασυνέχεια του ισοζυγίου δύναμης, θα απαντούσαμε πως μια 
παραδοσιακά δυναμική χώρα με την τόσο μεγάλη γεωγραφική της έκταση441 και τα 

                                                 
439 G8 information Center http://www.g7.utoronto.ca/ .Last Summit was the G8 Summit in St. Petersburg 

http://en.g8russia.ru/  
440 Status of Russian Federation into the World Trade Organisation (WTO), 

http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm  
441 Ο.Π Αναφορά στην Γεωγραφική τοποθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας: 

«The Russian Federation is situated in eastern Europe and northern Asia. It occupies an area of 17,075,400 sq 

km, equivalent to one-third of the Eurasian continent and 11% of the world’s landmass.  

The combined length of Russia’s borders is 61,031.29 km (1.5 times the length of the equator). Russia’s 

territorial waters occupy an area of 9 million sq km.Russia borders 16 countries (no other state has a greater 

number of neighbors). In the west, Russia shares borders with European countries, namely Norway, Finland, 

Estonia, Latvia, Lithuania and Poland (the latter two border Kaliningrad). In the west, Russia shares borders 

with Ukraine and Belarus (CIS countries). In the Caucasus, Russia borders Georgia and Azerbaijan (CIS 

countries). Russia’s border with Kazakhstan, which is also a CIS country, runs eastwards from the Caspian Sea. 

It is the world’s longest unbroken land border (about 7,000 km long). In the east, Russia borders Mongolia, 

China and North Korea (DPRK). About 19 km long, the Russian-Korean border is the shortest of the Russian 

borders. Russia has maritime borders with Japan and the United States. 

Russia’s westernmost point is near Kaliningrad (38  ْ 38  Eَ), and its easternmost points are on Ratmanov 

http://www.g7.utoronto.ca/
http://en.g8russia.ru/
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm


                                                                                                                                                  
Island (169  0ْ2  Wَ) and on the continent at Cape Dezhnev (160  4ْ0  Wَ). The country’s northernmost 

points are Cape Fligeli  (81  5ْ0  Nَ) on Rudolf Island, part of the Franz Josef Land archipelago, and on the 

continent at Cape Chelyuskin (77   ْ43  Nَ). Russia’s southernmost point is on the border with Azerbaijan, on 

the crest of the Great Caucasian Range (41  1ْ0   َS). Most of Russia lies in midlatitudes, though the north of 

the country is within the Arctic Circle and a small area around the Black Sea is subtropical. Russia’s 

geographical location explains its severe natural conditions: nearly 64% of the country is covered in permafrost. 

(Half of the world’s northern landmass is in Russia.) In winter, snow falls everywhere in Russia. 

The country borders three oceans: the Arctic Ocean in the north, the Pacific Ocean in the east, and the Atlantic 

Ocean in the west. The country borders 13 seas, including the inland Caspian Sea (sea-lake). 

European Russia is divided from Asian Russia by the Urals mountain range. Russia is mostly a lowland country, 

with mountainous areas in the east and south. In the south there are the Northern Caucasus. The highest 

elevation in the range is Mount Elbrus (5,642 m). In the northwest there are the Khibiny Mountains. East of 

the Urals lies the vast West Siberian Plain, which is bordered in the southeast by the Altai Mountains (the 

highest elevation of which is Mount Belukha at 4,506 m). The Central Siberian Plateau, composed of ancient 

rock, lies between the Yenisei and Lena Rivers. In the south, it joins the Western and Eastern Sayan ranges. 

Between the Lena and the Pacific there are numerous mountain ranges and plateaus belonging to the East-

Asian mountain system. Along the Pacific coast in the Russian Far East there are the Kamchatka Mountains 

(including the 4,750 meter high Klyuchevskaya Sopka volcano) and the Kuriles, which have active volcanoes. 

There are more than 2.5 million rivers in Russia. They flow into the basins of the three oceans and the inland 

drainage basin of the Caspian Sea. About two-thirds of Russia drains into the basin of the Arctic Ocean. Large 

rivers that flow into the Artic include the Ob (with the tributary Irtysh), the Yenisei (with the tributaries 

Angara, the Lower Tunguska and the Stony Tunguska) and the Lena (with the tributaries Vilyui and Aldan). 

About four-fifths of Russia’s remaining territory drains into the Pacific basin. The Amur and the Anadyr are 

the largest rivers flowing into the Pacific. Rivers that flow into the Atlantic cover about 5% of Russia. The Don 

is the longest of these.  The Volga is the biggest river flowing into the inland basin of the Caspian Sea. The 

Lena (2,400,000 sq km) and the Yenisey (2,580,000 sq km) have the biggest basins in the country.  Spring 

floods affect most of the rivers in Russia’s flatlands. Heavy rains cause high waters in summer and fall. Summer 

floods caused by glaciers melting, precipitation, and late alpine snow thawing, are common in the mountains of 

the Baikal region, on the Kamchatka Peninsula, and in the alpine regions of the Caucasus, Altai and 

northeastern Siberia. Summer floods are also frequent in the Far East with its monsoon climate. Summer rains 

cause the Amur River and its tributaries to flood.   

Almost all types of minerals can be found in Russia. The sedimentary mantle of the ancient platform of the east European flatlands 

contains an abundance of minerals. Limestone, glass and building sands, chalk and gypsum are extracted in the central Russian 

and Volga uplands. Iron ore deposits are found on the crystal foundation of the ancient platforms. They are particularly plentiful in 



«διαπραγματευτικά της όπλα» δεν μπορεί παρά να έχει σταθερή εξελικτική πορεία και συνεπώς να 
επαναπροσδιορίσει ένα νέο ισοζύγιο σταθερότητας βασισμένο στις εμπορικές της ανάγκες και τις 
τακτικές, καθώς και λειτουργικές ανάγκες για σταθερότητα και ασφάλεια.  

Γεγονός είναι πως τα πρώτα δέκα χρόνια μετά τη πτώση της Σοβιετικής ένωσης, κατέστησαν την 
Ρωσία έρμαιο της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης της χώρας, που ήταν εμφανές και 

                                                                                                                                                  
the Kursk Magnetic Anomaly where high quality ores are extracted from open pits. Iron, copper and nickel ores are found on the 

Baltic shelf of the Kola Peninsula. The same area contains non-ferrous minerals, such as apatite and nephelite ores. The Ural 

Mountains remain an important iron ore mining area even though their reserves have already been substantially depleted. Siberia 

and the Far East are also rich in iron ores. There are extensive coal reserves in the south of Western Siberia. Vast coalfields are is 

located in the Kusnetsk Basin. The Kuznetsk coalfields are the most heavily mined in Russia today. The southeastern part of the 

Donetsk coalfields (the majority of which are in Ukraine) also belongs to Russia. The Pechora coalfields (Vorkuta and Inta in the 

Komi Republic) are in the northeast of European Russia. The Central Siberian uplands (the Tunghuz watershed) and Yakutia 

(the Lena watershed) contain rich coal reserves, but these deposits remain virtually untouched due to the difficult natural and 

climatic conditions and the lack of infrastructure. They will be developed in the future. The oil deposits of the North Caucasus are 

closely linked with the oil-bearing basins in the northern part of the Caspian Sea region in Kazakhstan, as well as on the 

Apsheron Peninsular in Azerbaijan. Oil and gas deposits started to be developed in the Volga and Ural areas in the 1940s. Then 

the Timan-Pechora region in the northeast of European Russia was developed. Russia’s most extensive gas deposits are concentrated 

in the north of Western Siberia (Yamal-Nenetsk Autonomous Region), while the central region of Western Siberia (Khanty-

Mansi Autonomous Region) has the largest oil reserves. Oil and gas are piped from here to other regions of Russia and to the CIS 

and Europe. New deposits have recently been discovered in Russia. Natural gas was found on the shelf of the Barents Sea, oil-

dissolved gas on the shelf of the Kara Sea, and oil on the shelf of the Pechora Bay. Granite intrusions in the Aldan shelf contain 

gold (loose deposits in the watersheds of the Vitim, Aldan, Yenisey and Kolyma rivers), iron ores, mica, asbestos and a number of 

rare metals. Diamonds are mined commercially in Yakutia. Stannic ores are found in the Yanek Highlands, Pevek, Omsukchan, 

and the Far East. There are also many polymetallic ores. Most of Russia is covered in forest. The Russian forest zone extends as 

an uninterrupted mass from its western borders to the Pacific coast. The main timber reserves are in Siberia and the Far East, but 

the forests in European Russia are processed more intensively, especially in the watersheds of the Northern Dvina, Pechora and 

Kama rivers. The Russian landmass occupies one eighth of the Earth’s land area. But only 13% of this is productive agricultural 

land (plowed fields, hayfields and pastures). The main pastures are in European Russia, as well as in the southern Urals and 

Siberia. The hayfields are concentrated in the north of European Russia, primarily in flooded meadows. There are a lot of pastures 

and hayfields in the “non-black-soil zone” in European Russia to the north of the forest steppe area. The main pastures are mostly 

found in the southeast of the Russian Plain, the Caucasian foothills and other alpine areas of Russia, as well as on the southern 

fringes of the West Siberian Plain. There are numerous deer pastures in the tundra of Siberia and the Far East». Russia a country 

study Federal Research Division Library of Congress Edited by Glenn E. Curtis «Research Completed July 1996». 

 



μέσω της εξωτερικής της πολιτικής. Δεδομένων των οικονομικών εξελίξεων και των στρατηγικών 
αποφάσεων για συγκεκριμένη εσωτερική και εξωτερική πορεία, η χώρα δεν μπορεί παρά να 
προσβλέπει στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης συνέχειας δύναμης που σταδιακά θα 
αξιολογηθεί, ώστε να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο σταθερότητος μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.  

Τόσο η Ε.Ε όσο και οι Η.Π.Α αλλά και το ΝΑΤΟ θα συναινέσουν τελικά για την πορεία που 
χάραξε η Ρωσία για να ολοκληρώσει την ένταξή της στον δυτικό κόσμο και στα δυτικά πρότυπα 
και «δυτικές πολιτικές πραγματικότητες». Ωστόσο, κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε, χώρες της 
ανατολικής σήμερα Ευρώπης, είναι σκεπτικές για την περαιτέρω συμμετοχή και συνεργασία της 
Ρωσίας στα δρώμενα του δυτικού κόσμου.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος, συνέβαλε σε νέα 
κατασκευαστικά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά πλάνα επαναπροσδιορισμού της Ευρωπαϊκής 
Ιδέας, τα οποία συνέβαλαν στο επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Ε.Ε-Η.Π.Α. Η απαρχή της 
«νέας εποχής» για την Ρωσία, συνέβαλε στην οικονομική και πολιτική ανόρθωση της Ε.Ε που  
ακόμα αναζητά ένα ρόλο ξεχωριστό, σε βαθμό συνεχούς συνεργασίας, αλλά ανεξάρτητο σε 
επίπεδο αποφάσεων από τις Η.Π.Α.  

Από την άλλη μεριά οι Η.Π.Α στήριξαν και στηρίζουν σε ποικίλες περιπτώσεις την εντονότερη 
συμμετοχή των πρώην ανατολικών χωρών στην Ε.Ε αλλά και το ΝΑΤΟ ώστε: 1) να 
εξασφαλίσουν σταθερή υποστήριξη υπέρ των αμερικανικών θέσεων 2) καθώς οι Η.Π.Α 
αντιλαμβάνονται πως ο ρόλος της Ε.Ε είναι ανερχόμενος ίσως περιφερειακός, ίσως παγκόσμιος, 
αλλά εν τέλει αυτόνομος, ίσως και ανεξάρτητος με αυτόν των Η.Π.Α.  

Η Ρωσία συμμετέχει σε αυτά τα πλάνα ως φορέας αποσταθεροποίησης με την πτώση του 
σοβιετικού καθεστώτος και σήμερα ως σταθεροποιητής μιας νέας γεωπολιτικής και 
γεωστρατηγικής πραγματικότητας που τείνει να προσδιορίσει την νέα πολιτική πραγματικότητα, 
την νέα πολιτική σκακιέρα. Οι κύριοι συμμέτοχοι του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού παιγνίου 
Η.Π.Α-Ρωσία-Ε.Ε, το ΝΑΤΟ αλλά και ο Ο.Η.Ε αποτελούν και θα αποτελούν τους παράγοντες 
που θα ορίσουν το νέο ισοζύγιο της πολιτικής πραγματικότητας της γεωπολιτικής σκακιέρας της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5 Η Ρωσία, Το ΝΑΤΟ, και η Πολιτική Διαστήματος. 

Μελετώντας τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, διαμορφώνεται μια πληρέστερη εικόνα στο πολιτικό και 
στρατιωτικό επίπεδο. Ένα βασικό θέμα των σχέσεων το οποίο θα αναλύσουμε στην ενότητα αυτή 
είναι και η πολιτική του διαστήματος. Μελετώντας την γενικότερη πολιτική του διαστήματος, θα 
επιδιώξουμε να καθορίσουμε τους ρόλους του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας σχετικά με την πολιτική 
αυτή. Η αναφορά στην ενότητα αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς η πολιτική της αεροναυτικής 
και γενικότερα των θεμάτων περί του διαστήματος, θα παίξουν πιο καθοριστικό ρόλο στα θέματα 
διεθνών σχέσεων και πολιτικής της ασφάλειας στο εγγύς μέλλον.  

Η ιστορία της πολιτικής του διαστήματος δεν είναι πρόσφατη. Ο Ψυχρός Πόλεμος, ήταν αυτός 
που ανέδειξε κατά την δεκαετία του 50 αυτή την νεοσύστατη πολιτική. Αν και τα χρόνια μέχρι την 
πτώση της Σοβιετικής Ένωσης χαρακτηρίστηκαν από τις εχθρικές σχέσεις και πολεμικές τάσεις 
των δύο αντιπάλων (Η.Π.Α-ΕΣΣΔ), το σύγχρονο σήμερα διαστημικό πρόγραμμα 
χαρακτηρίζεται από διμερή και πολυμερή συνεργασία κρατών, και οργανισμών442.  

Η ιστορική πραγματικότητα της εξελικτικής πορείας της αεροναυτικής και διαστημικής πολιτικής 
είναι αποτέλεσμα των πρώτων τεχνολογικών καινοτομιών είτε από τις Η.Π.Α είτε από την ΕΣΣΔ. 
Η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας με radars, πυραύλους πυρηνικούς ή μη, μακρινού βεληνεκούς, και 
δορυφόρων ήταν οι βασικοί λόγοι ανάπτυξης πολιτικών συσχετιζόμενων με την εναέρια προστασία 
και άμυνα των δύο αντιπάλων. Η αρχική ανάπτυξη των πρώτων στρατιωτικών κατασκοπευτικών 
αεροπλάνων από τις Ή.Π.Α, όσο και η πρώτη αποστολή των Σοβιετικών στο διάστημα, είχαν ως 
αποτέλεσμα την αμοιβαία ανάπτυξη μιας αεροναυτικής και διαστημικής πολιτικής. Μέσω του 
ανταγωνισμού εξοπλισμού βαλλιστικών πυραύλων, μια κρίση ήταν αναπόφευκτη. Τόσο τα 
γεγονότα στην Κούβα το 1962, όσο και μετέπειτα η δημιουργία της ΝASA από την Αμερικανική 
Κυβέρνηση ως απάντηση της πρώτης Ρωσικής επανδρωμένης αποστολής στο διάστημα, συνέβαλε 
στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για εκμετάλλευση του διαστήματος από τα κράτη. Οι 
μυστικές υπηρεσίες και ταυτοχρόνως οι αεροπορίες των δύο ανταγωνιστικών κρατών Η.Π.Α-
Ρωσίας, ανέπτυξαν επίσης προγράμματα εναέριας αντικατασκοπείας με απώτερο σκοπό την 
αποτελεσματική πολιτική διαστήματος443.  

Στο ΝΑΤΟ το 1966, τα τότε μέλη του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου, υπέγραψαν μνημόνιο 
συνεργασίας444 σχετικά με την «ειρηνική χρήση του διαστήματος» σε συνέχεια της ανάλογης 
απόφασης από την επιτροπή διαστήματος των Ηνωμένων Εθνών445. Πρωτεύων σκοπός της 
απόφασης αυτής ήταν η περαιτέρω επαγρύπνηση όλων των μελών κρατών για συνεχή προσπάθεια 

                                                 
442 Βλέπε National Aeronautics Space Agency ΝΑSA, European Space Agency ESA, Russian Space Agency RKA, 

VKS Russian space forces, UN committee of Outer Space, NATO SatCom program, NATO-Russia Council 
443 Για μια ολοκληρωμένη ιστορική αναφορά σχετικά με τα διαστημικά προγράμματα βλέπε Αλέξανδρος Κολοβός, 

(2003), Διάστημα και Εθνική Ασφάλεια, πολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα σελ. 93-107. 
444 Resolution on International Technological co-operation. http://www.nato.int/docu/comm/49-

95/c661215c.htm  
445 Ministerial Communique, final Communique between the member states of the (then) Atlantic Council Paris 

15-16 december 1966. http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c661215a.htm  
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πολυμερών διαπραγματεύσεων με την τότε Σοβιετική Ένωση. Σε δευτερεύουσα κλίμακα, το 
πρόγραμμα αυτό έμελλε να διαμορφώσει την πολιτική και στρατιωτική σκακιέρα στην εναέρια 
κάλυψη της Ευρώπης και ίσως αργότερα διαστημικής, από πιθανή επίθεση των Σοβιετικών. 
Έμμεσος σκοπός ήταν ταυτοχρόνως η ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής της Συμμαχίας με 
καθοδηγητή τις Η.Π.Α, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον «ανταγωνιστικό» ψυχρό πόλεμο 
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.  

 

Στα θέματα ασφαλείας, η επίδραση της τεχνολογίας είναι σημαντική. Όπως αναφέρει ο 
Αλέξανδρος Κολοβός, «η ικανότητα ενός κράτους να καινοτομεί στο τεχνολογικό επίπεδο και να 
ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες αποδείχτηκε ιστορικά ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες τόσο για την επιβίωση του, όσο και για τον καθορισμό της θέσης ισχύος του στο 
διεθνές σύστημα446». 

Σήμερα, η τεχνολογία έχει κάνει πολλά βήματα προόδου. Τόσο τα κράτη όσο και οι οργανισμοί 
περιφερειακοί και μη, έχουν οργανωθεί. Ο ρόλος της τεχνολογίας στον τομέα της πολιτικής, είτε 
αυτό είναι σε διοικητικό, στρατιωτικό, ή οικονομικό πεδίο είναι ενεργός. Η τεχνολογία σήμερα 
βρίσκεται παντού και αποτελεί μέρος της ζωή μας.  

Τόσο οι μεγάλες προκλήσεις όσο και οι ασύμμετρες απειλές, επιτάσσουν αναγκαία την ανάπτυξη, 
μέσω παγκόσμιας συνεργασίας, μιας ολοκληρωμένης αεροναυτικής και διαστημικής πολιτικής. 
Σήμερα, η εναέρια στρατηγική που ενδιαφέρει τα κράτη και σε συλλογικό επίπεδο (π.χ. NATO 
και Ε.Ε), αποτελεί μέρος της ευρύτερης διεθνούς στρατηγικής πολιτικής ασφαλείας εναντίον της 
τρομοκρατίας. 

Η χρήση της τεχνολογίας στο διάστημα όμως όπως είναι κατανοητό, διέπεται και αυτή από 
συγκεκριμένες νομικές διατάξεις και συνθήκες (πέντε) για τα βασικά πολιτικά θέματα (στρατιωτική 
χρήση, περιβαλλοντική και γεωγραφική μελέτη) και (πέντε) για εμπορικούς λόγους  που 
αναφέρονται παρακάτω(χρονολογικά από τη πιο πρόσφατη): 

«Τreaties and agreements»: 

• «The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (the "Outer Space 
Treaty", adopted by the General Assembly in its resolution 2222 (XXI)), opened for 
signature on 27 January 1967, entered into force on 10 October 1967, 98 ratifications 
and 27 signatures (as of 1 January 2006);  

• The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return 
of Objects Launched into Outer Space (the "Rescue Agreement", adopted by the 
General Assembly in its resolution 2345 (XXII)), opened for signature on 22 April 
1968, entered into force on 3 December 1968, 88 ratifications, 25 signatures, and 1 
acceptance of rights and obligations (as of 1 January 2006); 

                                                 
446 Αλέξανδρος Κολοβός, (2003), Διάστημα και Εθνική Ασφάλεια, πολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις,Αθήνα, Εκδόσεις 
Ποιότητα  
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• The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (the 
"Liability Convention", adopted by the General Assembly in its resolution 2777 
(XXVI)), opened for signature on 29 March 1972, entered into force on 1 September 
1972, 83 ratifications, 25 signatures, and 3 acceptances of rights and obligations (as of 
1 January 2006); 

• The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (the 
"Registration Convention", adopted by the General Assembly in its resolution 3235 
(XXIX)), opened for signature on 14 January 1975, entered into force on 15 
September 1976, 46 ratifications, 4 signatures, and 2 acceptances of rights and 
obligations (as of 1 January 2006); 

• The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial 
Bodies (the "Moon Agreement", adopted by the General Assembly in its resolution 
34/68), opened for signature on 18 December 1979, entered into force on 11 July 
1984, 12 ratifications and 4 signatures (as of 1 January 2006)»447. 

«Declarations and legal principles»: 

• «The Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Uses of Outer Space (General Assembly resolution 1962 (XVIII) of 
13 December 1963);  

• The Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for 
International Direct Television Broadcasting (resolution 37/92 of 10 December 1982); 

• The Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space (resolution 
41/65 of 3 December 1986);  

• The Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space 
(resolution 47/68 of 14 December 1992);  

• The Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer 
Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account 
the Needs of Developing Countries (resolution 51/122 of 13 December 1996)448». 

                                                 
447United Nations Treaties and Principles on Space law  

http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/treaties.html  

«The international legal principles in these five treaties provide for non-appropriation of outer space by any one 
country, arms control, the freedom of exploration, liability for damage caused by space objects, the safety and 
rescue of spacecraft and astronauts, the prevention of harmful interference with space activities and the 
environment, the notification and registration of space activities, scientific investigation and the exploitation of 
natural resources in outer space and the settlement of disputes. Each of the treaties lays great stress on the 
notion that the domain of outer space, the activities carried out therein and whatever benefits might accrue 
therefrom should be devoted to enhancing the well-being of all countries and humankind, and each includes 
elements elaborating the common idea of promoting international cooperation in outer space activities». 

448 Ο.Π. « Τhe five sets of legal principles adopted by the United Nations General Assembly provide for the 
application of international law and promotion of international cooperation and understanding in space 
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Η Ολομέλεια των κρατών μελών της διαστημικής πολιτικής449 έχουν επίσης πάρει ορισμένες 
επιμέρους αποφάσεις, σχετικά με τα θέματα διαστημικής πολιτικής που αναφέρονται παρακάτω: 

• «International cooperation in the peaceful uses of outer space 8/12/05. 

•  International cooperation in the peaceful uses of outer space 10/12/04. 
•  Application of the concept of the "launching State"10/12/04. 
•  Prevention of an arms race in outer space 3/12/04. 
•  Review of the implementation of the recommendations of the Third United Nations 

Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space 20/10/04. 
• Review of the implementation of the recommendations of the Third United Nations 

Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space 09/12/03. 
• International cooperation in the peaceful uses of outer space 09/12/03 
• Towards a nuclear-weapon-free world: a new agenda 17/12/03 
• Prevention of an arms race in outer space 08/12/03. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 11/12/02. 
• Prevention of an arms race in outer space22/11/03. 
• International cooperation in the peaceful uses of outer space10/12/01. 
• Prevention of an arms race in outer space 26/11/01. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 08/12/00. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 20/11/00. 
• Third United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer 

Space 06/12/99. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 06/12/99. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 01/12/99. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 04/12/98. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 03/12/98. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space10/12/97. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space09/12/97. 

                                                                                                                                                  
activities, the dissemination and exchange of information through transnational direct television broadcasting 
via satellites and remote satellite observations of Earth and general standards regulating the safe use of nuclear 
power sources necessary for the exploration and use of outer space». 

449 Από το 2004 τα μέλη είναι τα εξής σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης General Assembly 
Resolution 59116 Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, 
Cameroon, Canada, Chad, Chile, China, Colombia, Cuba, Czech Republic, Ecuador, Egypt, France, Hungary, 
Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Libyan Arab 
Jamahiriya, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco, Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, the Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, 
Sierra Leone, Slovakia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Syrian Arab Republic, Thailand, Turkey, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Ukraine, Uruguay, Venezuela & 
Viet Nam http://www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/members.html  
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• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space13/12/96. 
• Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space 

for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the 
Needs of Developing Countries 13/12/96. 

• Prevention of an Arms Race in Outer Space 10/12/96. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space12/12/95. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 6/12/95. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 15/12/94. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 09/12/94. 
• Enlargement of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 09/12/94. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 16/12/93. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 10/12/93. 
• Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space 

for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the 
Needs of Developing Countries 13/12/96. 

• Prevention of an Arms Race in Outer Space 10/12/96. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 12/12/95. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 6/12/95. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 15/12/94. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 09/12/94. 
• Enlargement of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 09/12/94. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 16/12/93. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 10/12/93. 
• Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space 14/12/92. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 14/12/92. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 9/12/92. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 09/12/91. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 6/12/91. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 11/12/90. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 4/12/90. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 15/12/89. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 08/12/89. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 7/12/88. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 06/12/88. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 02/12/87. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 30/11/87. 
• Question of the review of the Convention on Registration of Objects Launched into 

Outer Space 03/12/86. 
• Principles relating to remote sensing of the Earth from outer space 3/12/86. 



• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 03/12/86. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 3/12/86. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 12/12/85. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 16/12/85. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space14/12/84. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space 12/12/84. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 15/12/83. 
• Prevention of an Arms Race in Outer Space13/12/83. 
• Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International 

Direct Television Broadcasting 10/12/82. 
• Question on the review of the Convention on International Liability for Damage 

Caused by Space Objects 10/12/82. 
• Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer 

Space 10/12/82. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 10/12/82. 
• Monitoring of international disarmament agreements and strengthening of 

international security: proposal for the establishment of an international satellite 
monitoring agency 09/12/82. 

• Prevention of an arms race in outer space 09/12/81. 
• International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 18/11/81. 
• Enlargement of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 03/11/80 

Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer 
Space 03/11/80.International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 
03/11/80. 

• Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 
05/12/79. 

• Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer 
Space05/12/79. 

• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 05/12/79. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 10/11/78. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 20/12/77. 
• Tenth anniversary of the entry into force of the Treaty on Principles Governing the 

Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon 
and Other Celestial Bodies 20/12/77. 

• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 08/11/76. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 18/11/75. 
• Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space 12/11/74. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 12/11/74. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 18/12/73. 



• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 09/11/72. 
• Preparation of an international treaty concerning the Moon 29/11/71. 
•  Convening of the Working Group on Remote Sensing of the Earth by Satellites 

29/11/71. 
• Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 29/11/71. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 29/11/71. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 16/12/70. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 16/12/69. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 16/12/69. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 20/12/68. 
• Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of 

Objects Launched into Outer Space 19/12/67. 
• United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space 

3/11/67. 
• Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 3/11/67. 
• Postponement of the United Nations Conference on the Exploration and Peaceful 

Uses of Outer Space 23/5/1967. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 19/12/66. 
• Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 

Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 19/12/66. 
• United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space 

19/12/66. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 21/12/65. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 13/12/63. 
• Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration 

and Use of Outer Space 13/12/63. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 14/12/62. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 20/12/61. 
• International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space 12/12/59. 
• Question of the Peaceful Use of Outer Space13/12/58450». 

Βάσει των παραπάνω αναφερθέντων συμβάσεων και συνθηκών, διαμορφώνονται οι εθνικές 
πολιτικές κρατών αλλά και της Ε.Ε, που εμπλέκονται στην πολιτική του διαστήματος451. 

                                                 
450Index of Online United Nations General Assembly Resolutions Relating to Outer Space from the UN office 

for outer space affairs. http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/index.html#ga_55_122  
451 Για οποιαδήποτε χρήση του διαστήματος τα κράτη μέλη κάνουν γραπτή αναφορά και ενγράφονται με την ανάλογη 
υπηρεσία. http://www.unoosa.org/oosa/en/SORegister/index.html  

http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/index.html#ga_55_122
http://www.unoosa.org/oosa/en/SORegister/index.html


Σε διμερές επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η συνεργασία και στον τομέα της εναέριας ασφάλειας, 
αποτελεί βασικό ρόλο. Από το  2001 και μετέπειτα, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει 
αποτελέσει τον κοινό πολιτικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των δύο. Μέσω της αναγκαιότητας 
για συνεργασία, το NRC αποδίδει αποτελέσματα αναφορικά με την διαστημική και αεροναυτική 
πολιτική, μέσω του προγράμματος της εναέριας συνεργασίας και διοίκησης (Airspace 
management) καθώς επίσης και του «Theatre Missile Defence452» 453. Τα αποτελέσματα αυτά σε 
επίπεδο Συμμαχικό αλλά και ΝΑΤΟ-Ρωσίας, στοχεύουν στον καλύτερο συντονισμό και την 
διαλειτουργικότητα των δυνάμεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχουν 
οριστεί454. 

Ανεξάρτητα από τις διμερείς σχέσεις, το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει το πρόγραμμα για ανεπτυγμένο 
σύστημα επικοινωνίας (SatCom Satellite communications). Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει τις 
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ εκτός του παραδοσιακού βεληνεκούς, όπου δηλαδή εμπλέκεται σήμερα 
με ενεργό ρόλο η Συμμαχία, ώστε να αποδοθούν τα μέγιστα και σε επίπεδο επικοινωνιών. Για το 
λόγο αυτό, το πρόγραμμα ονομάστηκε και Satcom Post 2000. Μέσω ενός Memorandum of 
Understanding μεταξύ της Ιταλικής Sistema Italiano di Communicazioni Riservate Ed Alarmi, 
Γαλλικής French Syracuse και Βρεταννικής Skynet, το ΝΑΤΟ αντικατέστησε το πρόγραμμα 
επικοινωνιών ΝΑΤΟ IV το αντίστοιχο του 1991 και 1993 που είχαν αντικαταστήσει τους 
δορυφόρους του 1970 και 1973.  

Το SatCom Post-2000 είναι αποτέλεσμα του ΝΑΤΟ Command and Control Agency (NC3A) 
όπου ορίστηκαν και μετά από σχεδιασμό από το ΑCO, οι προτάσεις της Γαλλίας, Βρετανίας και 
Ιταλίας, ώστε να παρέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ IV το 
οποίο ήταν σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο για 10 χρόνια. Ταυτοχρόνως, και δεδομένων των 
νέων προκλήσεων του ΝΑΤΟ, ο δορυφόρος αυτός θα ενισχύσει το επιχειρησιακό στρατιωτικό 
κέντρο και το ανάλογο πληροφοριακών συστημάτων, για τον καλύτερο συντονισμό των 
επιχειρήσεων στις ευρύτερες περιοχές του παραδοσιακού άξονα της Συμμαχίας. 

                                                 
452 A TMD Command Post Exercise was held from 8 to 12 March 2004 in Colorado Springs, United States, where 

a computer-simulated situation allowed NATO and Russian staffs to exercise, examine and test their jointly 
developed, experimental TMD Concept of Operations. The second in a series of joint NATO-Russia TMD 
Command Post Exercises - 'Collaborative Arrow 05' - from 14-23 March 2005 was at the Airbase De Peel, the 
Netherlands. 

453 O.Π258. «Airspace management: The Cooperative Airspace Initiative is one of the first major cooperation 
programmes to have been launched in the NRC framework. The fundamental objective of the initiative is to 
foster cooperation on air-traffic management and air surveillance. Underlying goals are to enhance air safety and 
transparency, while seeking to counter the threat of the potential use of civilian aircraft for terrorist purposes.  
Methods and procedures are being developed for the reciprocal exchange of situation data on civil and military air-
traffic pictures between Russia and NATO member countries. The aim is for this to lead to the implementation of 
an appropriate capability in Russia to allow a seamless flow of relevant air-situation data to and from NATO 
systems in compliance with international standards».  
«Theatre missile defence: Cooperation in theatre missile defence (TMD) is addressing the unprecedented threat 
posed by the increasing availability of ever more accurate ballistic missiles. A study was launched in 2003 to assess 
possible levels of interoperability among the theatre missile defence systems of Russia and NATO member states». 
454 Improving NATO’s Capabilities http://www.nato.int/issues/capabilities/index.html  

http://www.nato.int/issues/capabilities/index.html


Η Ρωσία τέλος, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Διαστήματος455, κατέχει βασικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της διαστημικής σκακιέρας. Η δράση πλέον της Ρωσίας συσχετίζεται με τον 
παγκόσμιο ρόλο που κατέχει μέσω των προγραμμάτων της (Soyuz και Progress αλλά και του 
Clipper456). Το πιο γνωστό πρόγραμμα σε διεθνές επίπεδο που εμπλέκεται η Ρωσία είναι η 
κατασκευή του διεθνούς διαστημικού σταθμού. 

Μέχρι το 2000, όπου η Ρωσία υιοθέτησε την «πολιτική του τουρισμού»457 στο διάστημα, οι 
οικονομικοί της πόροι δεν ήταν οι ανάλογοι για τη συνεργασία της είτε σε διμερές επίπεδο μεταξύ 
κρατών είτε σε επίπεδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Όμως, με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την 
ένταξή της στο πρόγραμμα του διεθνούς διαστημικού σταθμού, η Ρωσία διατηρεί σταθερά το 
ρόλο της ως πρωτεργάτη της διαστημικής πολιτικής. To Βασικό κοσμοδρόμιο (εμπορικό) της 
Ρωσίας είναι το Βaikonur το οποίο βρίσκεται στο Καζακστάν458  

Το αντίστοιχο της Ρωσικής ομοσπονδίας στρατιωτικό σκέλος που ασχολείται με την πολιτική 
διαστήματος είναι το Military Space forces (VKS). Ελέγχει το Plesetsk Cosmodrome459, το 
οποίο είναι το στρατιωτικό ρώσικο κοσμοδρόμιο περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας. 
Γνωστό για τις φήμες του 1950 και την ανάπτυξη των ICBM (intercontinental  Ballistic Missiles) 
με προοπτική την εκτόξευση πυρηνικών πυραύλων, σήμερα το κοσμοδρόμιο χρησιμοποιείται 
κυρίως για την εκτόξευση κατασκοπευτικών δορυφόρων460. Το κοσμοδρόμιο αυτό, αποτελεί τη 
βασική δομή της Αεροναυτικής τεχνολογίας στη Ρωσία, καθώς το δεύτερο μεγαλύτερο 
κοσμοδρόμιο βρίσκεται στο Kazakhstan. Για λόγους ασφαλείας οι πιθανότητες είναι να αυξηθούν 
οι εκτοξεύσεις από το Plesetsk. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, το ΝΑΤΟ με την Ρωσία δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τη 
συνεργασία τους στον τομέα της διαστημικής πολιτικής. Τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας είτε μέσω 
της Ε.Ε είτε ανεξάρτητα από τις Η.Π.Α, έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο διαστημικής ανάπτυξης το 
οποίο καταγράφεται από την επιτροπή διαστήματος του Ο.Η.Ε. Η συνεργασία στον τομέα της 
διαστημικής πολιτικής της Ρωσίας είναι μεγαλύτερη με τις Η.Π.Α παρά με το ΝΑΤΟ. Η 
διαφορά αυτή είναι βασική και πρέπει να γίνει κατανοητή. Υπάρχουν πολλοί τομείς συνεργασίας 
μεταξύ Η.Π.Α και Ρωσίας που δεν αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή. Ωστόσο, η ενότητα αυτή 
ερευνά τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας και όχι Η.Π.Α-Ρωσίας σε επίπεδο διαστημικής πολιτικής.  

                                                 
455Ρωσική Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος http://www.federalspace.ru/index.asp?Lang=ENG  
456 O.Π. 
457 Βλέπε «ο πρώτος τουρίστας του διαστήματος» http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1302318.stm  και  

http://www.spaceadventures.com/   
458 Baikonur Cosmodrome http://www.russianspaceweb.com/baikonur.html  
459 Plesetsk Cosmodrome http://www.russianspaceweb.com/plesetsk.html  
460 Το αντίστοιχο Αμερικάνικο είναι το U.S. Air Force's Vandenberg Air Force Base στην California. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_spacecraft
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_spacecraft
http://www.federalspace.ru/index.asp?Lang=ENG
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1302318.stm
http://www.spaceadventures.com/
http://www.russianspaceweb.com/baikonur.html
http://www.russianspaceweb.com/plesetsk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Air_Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
http://en.wikipedia.org/wiki/California


Δεδομένων των προσπαθειών για περαιτέρω ενίσχυση του NRC ίσως θα πρέπει να αξιολογηθεί και 
η περίπτωση το ΝΑΤΟ να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες σχετικά με κοινά προγράμματα που θα 
απασχολούσαν μια κοινή ατζέντα στα θέματα εναέριας πολιτικής συνεργασίας.  

Μέσα στα πλαίσια ενός κοινού αμυντικού πληροφοριακού κέντρου όπως προτάθηκε το Δεκέμβριο 
του 2005 στο Journal of Information Warfare461 και ενισχύθηκε η πρόταση αυτή μέσω πολιτικής 
τοποθέτησης της επιτροπής Βόρειου-Ατλαντικού Συμφώνου462 για εγκατάσταση στο Moleworth 
του Ηνωμένου Βασιλείου463 στις 18 Ιανουαρίου του 2006, οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα 
μπορούσαν να ενισχυθούν. Έχοντας ως κοινό στόχο την πάταξη της τρομοκρατίας, θα μπορούσαν 
να αναπτυχθούν προγράμματα συνεργασίας για την από κοινού εκμετάλλευση ενός μελλοντικού ή 
μελλοντικών κατασκοπευτικών δορυφόρων που θα χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τόσο των 
Συμμάχων όσο και των Ρώσων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
461 Marios P. Efthymiopoulos, (2005), «Ιs NATO in need of a New Security Concept» Journal of Information 

Warfare, vol. 4, no. 3, 2005, pp. 49-58. 
462 Βλέπε εφημερίδα Pravda: http://english.pravda.ru/world/20/91/365/16760_NATO.html, καθώς και «New 

Intelligence Centre Opens in Britain», από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπ. Άμυνας της Μεγάλης 
Βρετανίας:http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/NewNatoIntellig
enceCentreOpensInBritain.htm  

463 British Royal Airforce station, Base of US air force Μοleworth UK.  

http://english.pravda.ru/world/20/91/365/16760_NATO.html
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/NewNatoIntelligenceCentreOpensInBritain.htm
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/NewNatoIntelligenceCentreOpensInBritain.htm


Κεφάλαιο 10: Προτάσεις για την Συμμαχία του 21ο αιώνα. 

Η συμμετοχή του ΝΑΤΟ στην «διατήρηση της ειρήνης» όπως αναφέρει ο Bruno Tetrais, 
συμβάλλει στην «διατήρηση της Συμμαχίας» στον 21ο αιώνα464. Δεδομένων των εξελίξεων αρχικά 
με το Κόσοβο το 1999, στο Αφγανιστάν το 2001 και ταυτόχρονα την χρήση του άρθρου 5 της 
Συμμαχίας, στο Ιράκ το 2003 και την ανθρωπιστική βοήθεια στο Darfur και Πακιστάν το 2005 
και 2006, το ΝΑΤΟ αναζητά νέους ρόλους και νέες προοπτικές. 

Το ΝΑΤΟ διατηρεί πλέον το δικαίωμα εμπλοκής σε εδάφη πέραν της ελεγχόμενης περιοχής του. 
Το στοιχείο αυτό συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός νέου στρατηγικού πλάνου εμπλοκής για τον 
21ο αιώνα. Η δημιουργία του πλάνου αυτού, απαιτεί την αποσαφήνιση των πολιτικών που θα 
ακολουθήσει η Συμμαχία, όπως αναφέρει ο Pavel Necas465. Πέραν αυτού όμως θα πρέπει ίσως να 
καθορίσει και τον ρόλο το οποίο στοχεύει να διαδραματίσει στην γεωπολιτική διεθνή σκακιέρα.  

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι ο καθορισμός των ρόλων που μπορεί να διαδραματίσει η 
Συμμαχία στον 21ο αιώνα. Στην πρώτη ενότητα θα αναλύσουμε την παγκοσμιοποίηση της 
πολιτικής της Συμμαχίας. Στην δεύτερη ενότητα θα εξετάσουμε τη πρόταση στρατηγικής 
πολιτικής της, ως οντότητα αυτόνομη των κρατών-μελών της. Στην τρίτη ενότητα θα εξετάσουμε 
τη πρόταση διαμόρφωσης μιας ανεξάρτητης πολιτικής από τα κράτη-μέλη. Στην τέταρτη ενότητα 
θα ερευνήσουμε την πιθανότητα παύσης λειτουργίας της Συμμαχίας. Τέλος θα εξετάσουμε 
ξεχωριστά τους εξωτερικούς πολιτικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική 
της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
464 Bruno Tetrais, (Spring 2004), The Changing Nature of Military Alliances, The Washington Quarterly. 
465 Necas P, (2004) Beyond Tradition: New Alliance’s Strategic Concepts, NATO Defense College, Rome, pp9-156. 
 



10.1 Η Συμμαχία και η Παγκοσμιοποίηση της Πολιτικής της. 

Στην σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ υιοθετήσανε νέα 
μέτρα σχετικά με την πολιτική της ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά τα αποκάλεσαν ως «Πρωτοβουλία 
της Κωνσταντινούπολης466». Σκοπός των μέτρων αυτών είναι η περαιτέρω συμμετοχή του ΝΑΤΟ 
στην πολιτική «διατήρησης της ειρήνης».  

Οι όροι εμπλοκής δικαιολογούν την παρέμβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές ώστε: 

• Να αποτραπεί η τρομοκρατία. 

• Να αποτραπεί το εμπόριο όπλων μαζικής καταστροφής. 

• Να αποτραπεί το εμπόριο όπλων (light όπως αναφέρεται)  και του παράνομου 
trafficking. 

Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει κατά τα λεγόμενα του ΝΑΤΟ, πιθανότητες συνεργασίας με νέα 
κράτη εκτός των παραδοσιακών συνεργασιών με μη κράτη μέλη. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά: 

• Συνεργασία στο τομέα τεχνογνωσίας και αμυντικού προγραμματισμού. 

• Συνεργασία στο τομέα διαλειτουργικότητας και ανάπτυξης νέων στρατιωτικών 
ικανοτήτων μεταξύ των νέων κρατών που θα συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ. 

• Συνεργασία στο προγραμματισμό κοινών ασκήσεων με σκοπό τον συντονισμό και την 
διαλειτουργικότητα. 

• Συνεργασία στον προγραμματισμό κοινών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
φυσικών καταστροφών467. 

                                                 
466 Istanbul Co-operation Initiative http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm  

28 June 2004.  
467 Τα παραπάνω αναφέρονται συνοπτικά στην Πρωτοβουλία της Κωνσταντινούπολης Ο.Π. : 

Content of the initiative including priority areas 
7. The initiative’s aim would be essentially achieved through practical cooperation and assistance in the 
following priority areas, and illustrative menu of specific activities: 

a. providing tailored advice on defence reform, defence budgeting, defence planning and civil-military 
relations. 

b. promoting military-to-military cooperation to contribute to interoperability1 through participation in 
selected military exercises and related education and training activities that could improve the ability of 

http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm#FN1


Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει των τελευταίων εξελίξεων σε επίπεδο διμερών σχέσεων 
μεταξύ του ΝΑΤΟ της Αυστραλίας468, της Νέας Ζηλανδίας469 και της Ιαπωνίας470, επιδιώκεται 

                                                                                                                                                  
participating countries’ forces to operate with those of the Alliance in contributing to NATO-led 
operations consistent with the UN Charter:  

o invite interested countries to observe and/or participate in selected NATO/PfP exercise 
activities as appropriate and provided that the necessary arrangements are in place; 

o encourage additional participation by interested countries in NATO-led peace-support 
operations on a case-by-case basis;  

c. fighting against terrorism including through information sharing and maritime cooperation:  
o invite interested countries, in accordance with the procedures set out by the Council for 

contributory support from non-NATO nations, to join Operation Active Endeavour (OAE) in 
order to enhance the ability to help deter, defend, disrupt and protect against terrorism through 
maritime operations in the OAE Area of Operations;  

o explore other forms of cooperation against terrorism including through intelligence exchange 
and assessments as appropriate.  

d. contributing to the work of the Alliance on threats posed by weapons of mass destruction (WMD) and 
their means of delivery: 

e. promoting cooperation as appropriate and where NATO can add value in the field of border security, 
particularly in connection with terrorism, small arms & light weapons, and the fight against illegal 
trafficking:  

o offer NATO-sponsored border security expertise and facilitate follow-up training in this 
respect; 

o access to appropriate PfP programmes and training centres. 
f. promoting cooperation in the areas of civil emergency planning:  

o offer NATO training courses on civil emergency planning, civil-military coordination, and crisis 
response to maritime, aviation, and surface threats; 

o invitations to join or observe relevant NATO/PfP exercises as appropriate and provision of 
information on possible disaster assistance. 

 
468 Sec. General of NATO to visit Australia  

http://www.foreignminister.gov.au/releases/2005/joint_hill_050330.html  Joint Press of Sec. General of NATO 
and the Foreign Minister of Australia 

     http://www.nato.int/docu/speech/2004/s040519a.htm  Speech of the Sec. General of NATO at the 
Australian Defence Colleg in Camberra http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050401b.htm  «Αustralia has 
provided a C-17-Globemaster military transport airplanes in support of NATO operations»  Dr. Karl-Heinz 
Kamp Security policy Co-ordinator στο Konrad Adenauer Foundation. Nr. 29/2006 Analysen und Argumente 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 

469 Secretary General to travel to new Zealand http://www.nato.int/docu/pr/2005/p05-042e.htm  Secretary 
General Discusses Security co-operation in New Zealandhttp://www.nato.int/docu/update/2005/03-
march/e0329a.htm Speech of the Sec. General to Victoria University New Zealand 
http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050331a.htm , «Νew Zealand has provided a Provincial 
Reconstruction Team (PRT) during NATO’s Mission to Afghanistan» Dr. Karl-Heinz Kamp Security policy 
Co-ordinator στο Konrad Adenauer Foundation. Nr. 29/2006 Analysen und Argumente der Konrad-
Adenauer-Stiftung 

470 NATO Sec. General Visit Japan http://www.nato.int/docu/update/2005/04-april/e0403a.htm  Sec. General 
to Travel to Japan http://www.nato.int/docu/pr/2005/p05-045e.htm Speech of Sec. General in Tokyo Japan 

http://www.foreignminister.gov.au/releases/2005/joint_hill_050330.html
http://www.nato.int/docu/speech/2004/s040519a.htm
http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050401b.htm
http://www.nato.int/docu/pr/2005/p05-042e.htm
http://www.nato.int/docu/update/2005/03-march/e0329a.htm
http://www.nato.int/docu/update/2005/03-march/e0329a.htm
http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050331a.htm
http://www.nato.int/docu/update/2005/04-april/e0403a.htm
http://www.nato.int/docu/pr/2005/p05-045e.htm


συνεπώς η παγκοσμιοποίηση της πολιτικής του ΝΑΤΟ. Τόσο η συνεργασία με το Πακιστάν471 ή 
και με την Νότιο Κορέα  αλλά και την Σιγκαπούρη472 αποτελούν την προοπτική περαιτέρω 
διαλόγου στο ΝΑΤΟ473.  

H σύνοδος κορυφής Υπουργών Εξωτερικών στην Σόφια της Βουλγαρίας474, ανέδειξε την 
προοπτική μιας τέτοιας παγκόσμιας εξελικτικής πολιτικής πορείας της Συμμαχίας, η οποία θα 
ολοκληρωθεί με την σύνοδο κορυφής της Πράγας. Όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ Jaap de Hoop Scheffer, το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με νέα κράτη, χωρίς ωστόσο να 
υιοθετήσει μια νέα, παγκόσμιας εμβέλειας, πολιτική για το ΝΑΤΟ. Θεωρεί πως η συμμετοχή του 
ΝΑΤΟ σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ μη-παραδοσιακών κρατών συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, 
αποτελεί μια νέα ‘ευρύτερη πολιτική συνεργασίας της Συμμαχίας με παγκόσμιους παίχτες’. 
Θεωρεί πως η Συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη να συνεργαστεί και με άλλα κράτη, ως προς την 
προσφορά τους σε επιχειρήσεις, όπως η ΙSAF, που τελεί υπό καθεστώς των Ηνωμένων Εθνών475. 

Ο Karl-Heinz Kamp στα αποτελέσματα έρευνάς του, τον Μάιο του 2006, υποστηρίζει την άποψη 
πως το ΝΑΤΟ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πολιτική συνεργασίας σε παγκόσμια 
κλίμακα. Ωστόσο, θεωρεί πως η πρόταση για μια νέα και ευρύτερη πολιτική συνεργασίας της 
Συμμαχίας με παγκόσμιους παίχτες, είναι ιδεολογικό δημιούργημα των Η.Π.Α. Πιστεύεται πως 
οι Η.Π.Α θα επεδίωκαν τον καθορισμό μιας νέας πολιτικής ατζέντας του ΝΑΤΟ στην σύνοδο 
κορυφής της Ρίγα.  

Πιστεύεται ότι αυτό θα ενισχύει τον ρόλο του ΝΑΤΟ σε παγκόσμια κλίμακα και θα αναθεωρήσει 
τα υφιστάμενα φόρουμ διαλόγου μεταξύ του ΝΑΤΟ και των μη-κρατών μελών όπως είναι το 
EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council476). Ταυτοχρόνως, θα ορίσει νέο φόρουμ το οποίο θα 
βασίζεται σε ουσιαστικά θέματα ασφάλειας όπως η παροχή στρατιωτικής βοήθειας των κρατών 
στο ΝΑΤΟ. Σε αντάλλαγμα, το ΝΑΤΟ θα επιτρέψει την δημιουργία ενός φόρουμ παγκοσμίου 
διαλόγου, όπου τα κράτη θα λαμβάνουν μέρος βάσει των συμφερόντων τους, αλλά και ανάλογα με 
την προσφορά τους.  

                                                                                                                                                  
http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050404a.htm Visi of Foreign Minister of Japan May 2006 
http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-046e.htm  

471 Βοήθεια στο Πακιστάν http://www.nato.int/issues/pakistan_earthquake/index.html  
472 Αναφορά από τον Dr. Karl-Heinz Kamp Security policy Co-ordinator στο Konrad Adenauer Foundation. Nr. 

29/2006 Analysen und Argumente der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
473 Βλέπε ΝΑΤΟ Looks to Global Partnerships http://www.nato.int/docu/update/2006/04-april/e0427c.htm  
474 Sofia meeting lays the groundwork for Riga Summit http://www.nato.int/docu/update/2006/04-

april/e0427a.htm  
475 NATO: Ministers To Discuss Future Role Of Alliance Radio Free Europe/ Radio Liberty  

     http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/04/6cb4926a-0d2c-4661-9db0-b28723e5a7b0.html  
476 EAPC website http://www.nato.int/issues/eapc/index.html ή βλέπε φυλλάδιο «Ασφάλεια Μέσω Σύμπραξης» 
από το ΝΑΤΟ Public Diplomacy Division. Ταμέλη είναι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τα εταιρικά κράτη 
Αλβανίας, Αρμενίας, Αυστρίας, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Κροατία, Φινλαδνία, Γεωργία, Ιρλανδία, Καζακστα΄ν, 
Δημοκρατία της Κιργισίας (Kurgustan), Μολδαβία, Ρωσία, Σουηδία, Ελβετία, Τατζικιστάν, ΠΓΔΜ, 
Τουκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν. 

http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050404a.htm
http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-046e.htm
http://www.nato.int/issues/pakistan_earthquake/index.html
http://www.nato.int/docu/update/2006/04-april/e0427c.htm
http://www.nato.int/docu/update/2006/04-april/e0427a.htm
http://www.nato.int/docu/update/2006/04-april/e0427a.htm
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/04/6cb4926a-0d2c-4661-9db0-b28723e5a7b0.html
http://www.nato.int/issues/eapc/index.html


Η πρόταση όμως αυτή δεν θα είναι αποδεκτή από όλους. Αναφέρεται πως τα κράτη που θα 
αντιδράσουν στη πρωτοβουλία αυτή είναι κυρίως αυτά της «παλαιάς Ευρώπης». Θεωρείται πως 
τελικά, η σύνοδος κορυφής της Ρίγα τον Νοέμβριο του 2006 και τα αποτελέσματά της, να 
ξεκαθαρίσουν χρονικά, σταδιακά, το τοπίο σχετικά με τις προθέσεις και την ανάγκη για ένα ακόμα 
νέο φόρουμ διαλόγου477.  

Υπάρχουν συνεπώς θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την στρατιωτική και πολιτική 
επιτροπή καθότι: 1) δεν υπάρχει σαφής εξήγηση για τις αρμοδιότητες του φόρουμ, 2) για τα 
κράτη που θα συμμετέχουν, 3) τα κριτήρια ένταξης των κρατών 4) το μέλλον του Συμβουλίου 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 

Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με την πρόταση αυτή είναι η θετική πολιτική στάση 
των Η.Π.Α στο θέμα αυτό478, η προτροπή για αξιολόγηση της πρότασης, βάσει της προσφοράς 
των κρατών αυτών στον αγώνα ενάντιας της τρομοκρατίας και την στρατιωτική ικανότητα τους να 
συμβάλλουν σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση χρειαστεί479. 

Όπως ανέφερε και ο James Shea, η επιτυχία της πολιτικής του ΝΑΤΟ είναι θέμα ρίσκου. Για να 
σταθεί αντάξια η Συμμαχία πρέπει να ρισκάρει μέσω κινήσεων με τις οποίες να προάγει νέες 
πολιτικές480. Οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Darfur και το Πακιστάν 
δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πολιτικό ρίσκο. Συνεπώς η πρόταση αυτή δεν θα είναι τίποτα άλλο 
παρά ένα πολιτικό ελιγμό, με σκοπό την επιτυχία της πολιτικής του ΝΑΤΟ. 

Η Συμμαχία συνεπώς πρέπει να σταθεί αντάξια σε όσες προκλήσεις έχουν παρουσιασθεί. Από το 
2002, έως και σήμερα, μια βασική πρόκληση είναι η αναγκαία μετάλλαξη. Με το τέλος της 
συνόδου της Ρίγα, το ΝΑΤΟ καλείται να συμμετάσχει σε έναν ευρύτερο διάλογο για το 
«ευρύτερο» μέλλον της Συμμαχίας. Όπως ανέφερε η Julian Lindley-French, ήρθε η ώρα των 
αποφάσεων για μια «μεγάλη απόφαση, για ένα μεγάλο ΝΑΤΟ»481.  

 

 

 

 

 

                                                 
477 Ο.Π 457 σελ. 5. 
478 Σύμφωνα με τον Συγγραφέα, η νέα Πρέσβης των Η.Π.Α, Ms. Victoria Nuland, στο ΝΑΤΟ, σε δήλωση της στο 

Oberammergau (ΝΑΤΟ School) τον Ιανουάριο του 2006 εξέφρασε την πεποίθηση πως ένα τέτοιο συμβούλιο θα 
γίνει. Αν και η αμερικάνική κυβέρνηση σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα δεν το επιβεβαίωσε δεν το διέψευσε. 

479 Ο.Π 457 σελ. 4-5. 
480Article by By: Dr. Jamie Shea, Director of Policy Planning in the Private Office of NATO’s Secretary General. 

Article at the Atlantic Treaty Association education website http://www.ataedu.org/article_new.php?id=109  
481 Julian Lindley-French is a senior Scholar at the Center for applied Policy, University of Munich, article at the 

international Herald Tribune «For the Crucial Alliance, a day of decision» 

http://www.ataedu.org/article_new.php?id=109


10.2 Η Συμμαχία ως Αυτόνομος Οργανισμός. 

Μέσα από την υλοποίηση μιας μακροχρόνιας και παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας, η Συμμαχία θα 
αναλάβει νέους ρόλους ως πρωταγωνιστής στα διεθνή πολιτικά θέματα ασφάλειας. Αυτό κατά 
συνέπεια σημαίνει πως το ΝΑΤΟ θα μπορεί πολιτικά αλλά και στρατιωτικά να αναλάβει 
πρωτοβουλίες στα θέματα αυτά. 

Βάσει της μελέτης και όπως διαπιστώνεται στα παραπάνω κεφάλαια, παρουσιάζονται στοιχεία τα 
οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για μια αποτελεσματικότερη πολιτική, η Συμμαχία θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως αυτόνομος ή ανεξάρτητος οργανισμός τόσο από τους πολιτικούς 
μηχανισμούς του Ο.Η.Ε, όσο και από τα κράτη-μέλη του.  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από τα παραπάνω κεφάλαια, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να 
υλοποιήσει αυτόνομα πολιτικές, αλλά και στρατιωτικές αποφάσεις των εθνικών-κρατών. Βασισμένη 
σε μια αυτόνομη διοικητική ιεραρχία, όπως προωθείται σήμερα, τουλάχιστον σε στρατιωτικό 
επίπεδο θεωρείται πως το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευχέρεια, πολιτική 
και στρατιωτική, όταν του ζητηθεί482.  

Η ανώτερη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να λαμβάνει αποφάσεις 
βάσει αυτόνομου σχεδιασμού, χωρίς την έγκριση των κρατών-μελών. Σε επίπεδο διοικητικό-
στρατιωτικό, τα εθνικά στρατόπεδα δηλωμένα ως Νατοϊκά, θα υπάγονται στην αυτόνομη ιεραρχία 
του ΝΑΤΟ, υπό την ηγεσία του ACO και θα χρησιμοποιούνται όταν και όπου χρειαστεί με 
ομόφωνη αποδοχή των Υπουργών Άμυνας των χωρών, υπό τον όρο χρήσης σε νόμιμη άμυνα από 
προσβολή εξωτερικού παράγοντα483. 

Οι οικονομικοί πόροι του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να ορίζονται από τα εθνικά-κράτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πόροι αυτοί θα κατατίθενται με τον ετήσιο προϋπολογισμό, βάσει όμως των 
κυμαινόμενων αναγκών της Συμμαχίας, στον αγώνα για την διατήρηση της ασφάλειας. Οι πόροι 
αυτοί θα αντανακλούν τις οικονομικές ανάγκες τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής 
ηγεσίας αποτρέποντας Συμμαχίες των προθύμων484. Τα κράτη θα οφείλουν να προσκομίσουν όχι 
παραπάνω αλλά και όχι λιγότερο από αυτό που θα διαπραγματευτούν.  

Η πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ θα συγκαλεί συμβούλια σε επίπεδο Ηγετών και Υπουργών 
Εξωτερικών, Άμυνας, ώστε να ενημερώνει τα κράτη-μέλη της, της εξελικτικής πορείας της 
Συμμαχίας, στα θέματα ασφαλείας.  

                                                 
482 Βλέπε και σελ. 17-22. 
483 Συμφωνία ελεύθερης στρατιωτικής δράσης του ΝΑΤΟ (και) στην Ελλάδα μετατρέπεται σε νόμο 30/04/06 

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=702307&lngDtrlID=244 ,Όπως αναφέρει το Ιn.gr και 
σημειώνει η κυριακάτικη Ελευθεροτυπία «οι ρυθμίσεις αυτές της συμφωνίας θα λάβουν ισχύ διεθνούς σύμβασης... 
Το Μνημόνιο Κατανόησης» επικυρώνεται και από άλλες χώρες-μέλη και χρησιμοποιείται ως ομπρέλα  για σειρά 
δράσεων...Θα παρέχονται στο στρατιωτικό διοικητή της Συμμαχίας υπερεξουσίες: από τη χρησιμοποίηση –χωρίς 
ειδική άδεια- εδάφους, εγκαταστάσεων, πολεμικών και εμπορικών σκαφών, μέχρι τη δέσμευση ιδιωτικών 
περουσιών». 

484 Βλέπε σελ 146. 

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=702307&lngDtrlID=244


Τα κράτη μέσω των αντιπροσώπων τους σε επίπεδο Πρέσβεων θα λαμβάνουν μέρος στα 
συμβούλια (πολιτικό και στρατιωτικό). Οι Πρέσβεις θα επιτελούν ρόλο μόνο συμβούλου και όχι 
διπλωματικού διαμεσολαβητή, σε αντίθεση με σήμερα. Τα εθνικά κράτη θα μπορούν να 
προτείνουν νέες πολιτικές με την προοπτική έγκρισης από το ανώτατο πολιτικό Συμβούλιο του 
ΝΑΤΟ. Εάν αυτές οι προτάσεις αφορούν το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θα εγκρίνονται από 
την στρατιωτική ηγεσία μόνο.  

Η πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ θα απαρτίζεται από μόνιμους αντιπροσώπους όλων των κρατών-
μελών, που θα ορίζονται από τα κράτη-μέλη αντιστοίχως. Η θέση των αντιπροσώπων θα είναι 
μόνιμη και θα ανταποκρίνεται στα πλαίσια λειτουργίας του ΝΑΤΟ.  

Στις συζητήσεις της πολιτικής ατζέντας θα περιλαμβάνονται θέματα γενικής φύσεως αλλά και άλλα 
ειδικά και συγκεκριμένα. Ειδικότερα, τα θέματα αυτά θα ανταποκρίνονται στα γενικότερα θέματα 
ασφαλείας: 1)την ειρήνη 2) την σταθερότητα 3) την ασφάλεια 4) την προστασία. Τα συγκεκριμένα 
θέματα θα απορρέουν από τα γενικής φύσεως θέματα και θα αφορούν την προστασία από 
εξωγενείς συμμετρικούς και ασύμμετρους παράγοντες και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε 
οποιαδήποτε περιοχή θεωρείται σωστό ως προς την αποφυγή ανοιχτής σύρραξης. Τα θέματα 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης φυσικών καταστροφών θα αποτελέσουν ένα σημαντικό σημείο 
αναφοράς, καθώς το ΝΑΤΟ θα λαμβάνει μέρος μετά από εισήγηση τόσο των εθνικών κρατών 
όσο και του Ο.Η.Ε. 

Η στρατιωτική ηγεσία θα αποτελείται από στρατιωτικούς που θα έχουν οριστεί από τα ανώτατα 
κλιμάκια ιεραρχίας των εθνικών στρατευμάτων. Θα πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία τόσο 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ΝΑΤΟ, με σαφή γνώση ξένων γλωσσών (κυρίως των 
Συμμαχικών), όσο και εμπειρία από θητεία τους σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι θέσεις τους θα 
είναι μόνιμες και θα απέχουν από οποιαδήποτε μορφή πολιτικής σκοπιμότητας και συμφερόντων. 
Η στρατιωτική ηγεσία θα υιοθετεί τις αποφάσεις της πολιτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ και θα 
διενεργεί τα απαραίτητα ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των εποχών. Στην διάρκεια 
δημιουργίας νέων στρατηγικών πλάνων θα ενημερώνει τα κράτη-μέλη για τις προθέσεις και τον 
σκοπό. Με την ολοκλήρωση του πλάνου αυτού, σε ομόφωνη συμφωνία με την πολιτική ηγεσία θα 
παρουσιάζεται το πλάνο του ΝΑΤΟ. Το πλάνο θα διαρκεί όσο χρειαστεί μέχρι να υλοποιηθούν 
όλες οι αποφάσεις του πολιτικού συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη θα ενημερώνονται από το πολιτικό 
συμβούλιο και μέσω των αντιπροσώπων τους (Πρέσβεων) και θα μπορούν να υποβάλλουν 
ενστάσεις εντός ενός εύλογου χρονικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα των 
περιπτώσεων. Τα θέματα που θα προκύψουν μετά από ασυμφωνία, θα μπορούν να εξεταστούν από 
μια ανώτατη επιτροπή εθνικών κρατών και μελών της πολιτικής καθώς και στρατιωτικής ηγεσίας 
του ΝΑΤΟ, με νομικά μέσα485. 

Το ΝΑΤΟ θα παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο διακυβέρνησης και λειτουργίας του στον Ο.Η.Ε 
από το οποίο και θα διέπεται και με βάση τις απαιτούμενες αλλαγές για την δημοκρατική του 
λειτουργία. Το πλαίσιο αυτό θα οριστεί από την Ολομέλεια του Οργανισμού και θα εμπεριέχει τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

                                                 
485 Βλέπε κεφάλαιο 6.1  



Το ΝΑΤΟ θα αποτελεί το παγκόσμιο πυρήνα παροχής ασφάλειας, με ταυτόχρονη συνεργασία 
οργανισμών, σε περιφερειακό επίπεδο486, όπως η Ε.Ε (ΚΕΠΠΑ487και Ευρωστρατός), η 
Αφρικανική Ένωση488 και το CSTO.  

Τα διοικητικά του κέντρα θα αλλάζουν σύμφωνα πάντα με πρόταση του ACT, που αναλαμβάνει 
τον ρόλο του προγραμματισμού και σχεδιασμού. Τα κέντρα αυτά θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις τόσο του στρατιωτικού σχεδιασμού όσο και του στρατηγικού πλάνου που θα έχει 
υιοθετηθεί από την πολιτική ηγεσία της Συμμαχίας. 

Σε επίπεδο στρατηγικό, το ΝΑΤΟ θα έχει την εξουσιοδότηση δημιουργίας αρχείου 
πληροφοριακού συλλογικού κέντρου ώστε να διαμορφώνει καλύτερα το γεωστρατηγικό 
περιβάλλον ασφάλειας489. Το πληροφοριακό κέντρο, θα αναλαμβάνει μέσω του Συντονιστή του, 
να προτείνει τα αποτελέσματα των ερευνών τόσο στη πολιτική όσο και την στρατιωτική ηγεσία 
όσο και στην ολομέλεια των κρατών-μελών. Την τελική πρόταση των θέσεων του ΝΑΤΟ θα 
λαμβάνουν τα κράτη-μέλη με ομόφωνη αποδοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του 
ΝΑΤΟ. Οποιοδήποτε θέμα δεν υιοθετηθεί καλείται να διευθετηθεί από την Ολομέλεια του 
Ο.Η.Ε εφόσον και αν είναι θέμα ύψιστης ασφάλειας. Για οποιαδήποτε διαφωνία θα διενεργείται 
νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. 

Παρουσιάζοντας τη παραπάνω πρόταση για μια αυτόνομη διοίκησης του ΝΑΤΟ, συμπληρώνεται 
η νέα του δομή, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Χωρίς εθνικές 
προκαταλήψεις για εκμετάλλευση του Οργανισμού, από τα Δυναμικά κράτη, το ΝΑΤΟ 
αναλαμβάνει τον ρόλο της παγκόσμιας προστασίας εναντίον απειλητικών παραγόντων. Οι 
απειλητικοί παράγοντες οριοθετούνται από τα κράτη τα ίδια, σύμφωνα με την εξωτερική τους 
πολιτική και τίθενται ενώπιον της πολιτικής αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ.  

Τέλος τα κράτη-μέλη τα οποία σε διμερές επίπεδο απειλούν ή διεκδικούν γεωγραφικά μέρη άλλων 
κρατών, δεν θα τύχουν της υποστήριξής του ΝΑΤΟ. Σε οποιαδήποτε μορφή εμπόλεμης 
σύρραξης των δύο, τα δύο μέλη τίθενται εκτός Συμμαχίας, με τις προβλεπόμενες άμεσες συνέπειες 
και για τον καθένα ξεχωριστά. Τα θέματα αυτά θα επιλύονται δια μέσου του Ο.Η.Ε και των 
υπολοίπων υφιστάμενων νομικών μέσων.  

Βάσει των παραπάνω, ενισχύεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Δεδομένων των υφιστάμενων υποδομών 
του ΝΑΤΟ, των νέων γεωπολιτικών και στρατηγικών πλάνων ,αλλά και των θεωριών συμμαχίας 
που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, θεωρείται εφικτή η αναδιοργάνωση του ΝΑΤΟ, σε 
αυτόνομο οργανισμό. Έτσι ενισχύονται τα πλάνα μακροχρόνιας και ενδεχομένως παγκόσμιας 
πολιτικής ατζέντας αλλά και μιας περιφερειακής όπως είναι σήμερα, πολιτικής ασφάλειας.. 
                                                 
486 Βλέπε πολιτική της ΙSAF στο Αφγανιστάν. 
487 Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). 

     http://europa.eu/scadplus/glossary/foreign_security_policy_el.htm  
488 Ιστοσελίδα Αφρικανικής Ένωσης http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm Σύνταγμα της 
Αφρικανικής Ένωσης http://www.sahistory.org.za/pages/specialprojects/african-union/constitution.htm  

489 Pravda.Ru http://english.pravda.ru/world/20/91/365/26760_NATO.htm «NATO builds Inteligence 
apparatus ti address 21st century threats. 01/18/2006 και Ο.Π 448. 

http://europa.eu/scadplus/glossary/foreign_security_policy_el.htm
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm
http://www.sahistory.org.za/pages/specialprojects/african-union/constitution.htm
http://english.pravda.ru/world/20/91/365/26760_NATO.htm


10.3 Η Συμμαχία ως Υπερεθνικός Οργανισμός.. 

Η αποτελεσματικότητα μιας νέας πολιτικής παγκόσμιου βεληνεκούς, θεωρούμε πως εξαρτάται 
από την «ελευθερία κινήσεων» στα θέματα ασφάλειας. Δεδομένων των κοινωνικό-πολιτικών, 
γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών αλλαγών, που αναφέρεται συνολικά στην παρούσα έρευνα, το 
ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βαδίζει σε μια νέα και ίσως ακραία υιοθέτηση νέων πολιτικών. Η 
συμμαχία θα μπορούσε να γίνει μια ανεξάρτητη πολιτικό-στρατιωτική οντότητα. Με την 
ταυτόχρονη προσπάθεια για μια νέα και παγκοσμιοποιημένη πολιτική, η ευκαιρία για νομική, 
πολιτική και οικονομική ανεξαρτητοποίηση του ΝΑΤΟ θεωρείται πως είναι εφικτή.  

Ένας τέτοιος μηχανισμός πιθανόν να προκαλέσει: 1) κοινωνική αναταραχή στους κύκλους των 
ανθρώπων που αντιστέκονται στην συνολική και υφιστάμενη πολιτική εικόνα του ΝΑΤΟ, 2) 
άρνηση κρατών για την αναδιάρθρωση του οργανισμού σε υπερεθνικό οργανισμό όπως είναι η 
Ε.Ε 3) ερωτηματικά σχετικά με την νομική οριοθέτηση για μια δημοκρατική λειτουργία του 
Οργανισμού, 4) άρνηση του Ο.Η.Ε για ανεξαρτητοποίηση της Συμμαχίας, από το Καταστατικό 
Χάρτη του Οργανισμού, στο οποίο διέπεται σήμερα το ΝΑΤΟ.  

Τα παραπάνω, θα μπορούσαν να μελετηθούν και να καταλήξουν σε λύση που θα ωφελούσε την 
εξελικτική πορεία του ΝΑΤΟ και τον ρόλο του. 

Όμως, δεδομένης της επικείμενης επεκτατικής πορείας του ΝΑΤΟ, στην Αλβανία, Κροατία, 
Γεωργία και ΠΓΔΜ490, καθώς και Σερβίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου και δεδομένων των νέων 
συνεργασιών με κράτη της Μέσης Ανατολής, του Μεσογειακού διαλόγου, της Ρωσίας και της 
Ουκρανίας αλλά πλέον και χώρες του Ανατολικού ημισφαιρίου, θα μπορούσε κάποιος να στηρίξει 
την δημιουργία ενός ανεξάρτητου υπερεθνικού οργανισμού Συμμαχίας, που θα ορίζεται νομικά, 
οικονομικά αλλά και πολιτικά.  

Οι όροι λειτουργίας της ανανεωμένης συμμαχίας θα είναι οι ίδιοι όπως έχουν σήμερα καθοριστεί: 
Η Συμμαχία αναλαμβάνει ρόλους διατήρησης της ειρήνης και αποτροπής πολέμου. Οι ρόλοι 
αυτοί θα μπορούν να ενισχυθούν, εάν το ΝΑΤΟ είχε διευρυνθεί με την συμμετοχή περισσοτέρων 
κρατών και δημοκρατικά εκλεγμένων, συμπεριλαμβανομένου όλων των συνεργαζόμενων εταίρων 
αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Με σκοπό την διατήρηση της ειρήνης παγκοσμίως, τα 
υφιστάμενα φόρουμ διαλόγου, θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε ένα κοινό φόρουμ ασφάλειας.  

Το ΝΑΤΟ με το νέο του ρόλο θα αναλαμβάνει να υλοποιεί αποφάσεις της νέας πλέον ολομέλειας, 
των κρατών μελών και εταίρων, λαμβάνοντας υπόψην τις αποφάσεις και του Συμβουλίου 
Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. 

Οι όροι υλοποίησης των αποφάσεων να περιέχουν πλήρη νομική κάλυψη σε θέματα ασφάλειας, 
πολέμου και διεθνούς δικαίου, το οποίο θα εμπεριέχεται σε μια επικείμενη νέα «Συνθήκη της 
Ουάσιγκτόν», μετά από διαπραγματεύσεις.  

                                                 
490 Βλέπε σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών Απρίλιος 2006 στην Σόφια, Βουλγαρία και «NATO: Ministers to Discuss 

Future Role of the Alliance» http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/04/6cb4926a-0d2c-4661-9db0-
b28723e5a7b0.html  

http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/04/6cb4926a-0d2c-4661-9db0-b28723e5a7b0.html
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/04/6cb4926a-0d2c-4661-9db0-b28723e5a7b0.html


Οι οικονομικοί πόροι που αποτελούν και το σημαντικότερο στοιχείο για το νέο Οργανισμό, θα 
διέπονται του ίδιου νομικού πλαισίου το οποίο σήμερα καθορίζει την οικονομική πολιτική της 
Ε.Ε. Τα κράτη δηλαδή θα προσφέρουν πόρους βάσει ενός συμβιβαστικού προϋπολογισμού που 
θα καθορίζεται από τις πολιτικές και στρατιωτικές ανάγκες της Συμμαχίας. Όπως αναφέρει και ο 
James Shea ένα τέτοιο θέμα αντανακλά τους «οικονομικούς όρους προσφοράς και ζήτησης»491. 

Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα ορίζεται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη θα 
αναλαμβάνουν να ορίζουν αντιπροσώπους στο πολιτικό συμβούλιο, το οποίο θα λειτουργεί στα 
πλαίσια της πολιτικής του ΝΑΤΟ. Το Συμβούλιο, θα αναλαμβάνει την δημιουργία ενός 
παγκόσμιου πολιτικού πλάνου ασφάλειας, στο οποίο θα ορίζονται οι προκλήσεις. Τα κράτη θα 
οφείλουν να υιοθετούν μετά από διαβουλεύσεις την απόφαση του Συμβουλίου, που θα είναι νομικά 
δεσμευτικές.  

Το στρατιωτικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα αναλαμβάνει τον προγραμματισμό του στρατηγικού 
πλάνου, με το οποίο έτσι θα αντιδρά το ΝΑΤΟ στις προκλήσεις. Η στρατιωτική επιτροπή θα 
προτείνει το πλάνο προς έγκριση μόνο προς το πολιτικό Συμβούλιο. Οι επιχειρησιακές ανάγκες 
του ΝΑΤΟ θα καθορίζονται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη μέσα από διαβουλεύσεις σε 
επίπεδο συνόδου Υπουργών Άμυνας. Με το τέλος των διαβουλεύσεων, θα μετατίθεται η απόφαση 
της συνόδου Υπουργών Άμυνας, στο πολιτικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Η τελική απόφαση θα είναι 
του συμβουλίου με την οποία θα δεσμεύονται τα κράτη, ως προς την υλοποίηση των 
υποχρεώσεών τους.  

Όσα κράτη δεν προσφέρουν τα όσα δεσμεύτηκαν θα αποσύρονται σταδιακά από τις επιτροπές 
εργασίας. Στην περίπτωση όπου η παραβίαση των υποχρεώσεων των κρατών συνεχιστεί, με 
ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου, τα κράτη θα τίθενται εκτός της Συμμαχίας.  

Τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, θα αποδέχονται το νέο πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής, ως και 
τους όρους του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε. Ο Καταστατικός Χάρτης θα αναβαθμίσει 
νομικά με την σειρά του τον ρόλο του ΝΑΤΟ. Θα παρέχεται πλήρη υποστήριξη στις 
δημοκρατικές αλλά και δεσμευτικές αποφάσεις του ΝΑΤΟ για την προστασία της ειρήνης. Οι 
όροι που περιλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο περί ειρήνης, να καθορίζονται μέσα από κοινές 
διαβουλεύσεις τόσο των κρατών-μελών της Συμμαχίας όσο και του Ο.Η.Ε. Σε αντάλλαγμα, ο 
Ο.Η.Ε θα υιοθετήσει με νομικό πλαίσιο τον όρο «ελευθερία κινήσεων», σε περιοχές όπου τίθεται 
θέμα παγκόσμιας ασφάλειας. Όπου το άρθρο περί ειρήνης απειλείται, θα πρέπει το ΝΑΤΟ με 
ομοφωνία του πολιτικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνει ρόλο αποτρεπτικό. Θα εξουσιοδοτείται 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Ολομέλεια του Ο.Η.Ε να αναλαμβάνει επιχειρήσεις 
αποτρεπτικού χαρακτήρα. Ως τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να ορίσουμε σήμερα την 
περιοχή του Αφγανιστάν και της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ευρύτερης περιοχής της 
Κεντρικής Ασίας και Αφρικής.  

To NATO θα μπορούσε συνεπώς να αναλάβει δύο ρόλους: 1) της αποτρεπτικής διπλωματίας και 
2) της διατήρησης της ειρήνης (Preventive Diplomacy and Peace enforcement)492. Τα 
                                                 
491 Ο.Π 477. 
492 Ο Robert Barston αναλύει θέματα της Διπλωματίας και σε επίπεδο θεμάτων ασφαλείας όπως και αυτό της 
αποτρεπτικής Διπλωματίας και διατήρηση της ειρήνης O.Π 98 σελ 200-225. 



περιφερειακά κέντρα ασφάλειας η Ε.Ε και το CSTO αλλά και η Αφρικανική Ένωση, θα 
αναλαμβάνουν ρόλους peace-keeping, peace-building και peace-making493. 

Η πρόταση εξέλιξης της Συμμαχίας σε ανεξάρτητη οντότητα, είναι αποτέλεσμα τόσο των 
επικείμενων θεμάτων που Εμέσα συζητήθηκαν στην Ρίγα και τα οποία αναλύθηκαν σε 
προηγούμενα κεφάλαια, όσο και του ερωτήματος «πού οδεύει το ΝΑΤΟ».   

Πολλοί θεωρούν πως η ταχεία μετάλλαξη της Συμμαχίας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε 
επίπεδο διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων είναι αποτέλεσμα της «αναποτελεσματικής 
εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας των Η.Π.Α». Εξάλλου, όπως και προαναφέραμε, οι Η.Π.Α 
αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της πολιτικής του ΝΑΤΟ σήμερα. Συνεπώς, είναι τελικά αυτές οι 
υποθετικές αλλαγές προϊόν μιας νέας επικείμενης πολιτικής των Η.Π.Α;  

Είναι γεγονός πως η Συμμαχία αντανακλά τα διπλωματικά παίγνια των Η.Π.Α σε πολυμερές 
επίπεδο. Δεν παύουν όμως να υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την σημερινή πολιτική 
του ΝΑΤΟ. Σε επίπεδο 26 κρατών-μελών, θα λέγαμε, και βάσει της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε, τα κράτη του πρώην ανατολικού Μπλοκ και σήμερα κέντρο-ανατολικής 
Ευρώπης υποστηρίζουν τις πολιτικές επιλογές των Η.Π.Α. Η Δυτική Ευρώπη, με εξαίρεση το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, είναι κριτική σε μια επικείμενη αλλαγή πολιτικής πλεύσης 
των Η.Π.Α και κατ’ επέκταση του ΝΑΤΟ. Όπως αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ενότητα, 
ποικίλουν τα ερωτηματικά σχετικά με τα σχέδια και τις προτάσεις των Η.Π.Α για το μέλλον της 
Συμμαχίας. Ωστόσο, θεωρείται πως σύντομα, τα σχέδια αυτά θα οριστούν και θα καθοριστεί τόσο 
η νέα πολιτική και στρατιωτική ατζέντα της Συμμαχίας, όσο και η πρόταση μιας ουσιαστικότερης 
νομικά, πολιτικά και οικονομικά «ελεύθερης κινήσεων», Συμμαχία. 

 

 

 

                                                 
493 University of Colorado, online training on Intractable conflict  «Conflict theorists often use three terms--
peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding-- that are easily confused. Peacekeeping means keeping people 
from attacking each other by putting some kind of barrier between them. Often this barrier is made up of 
neutral soldiers--peacekeepers--from the UN or a group of neutral nations. The soldiers do nothing to settle 
the disputant's differences or help negotiate a peace agreement--they simply keep the two sides apart.  
Peacemaking is the process of forging a settlement between the disputing parties. While this can be done in direct 
negotiations with just the two disputants, it is often also done with a third-party mediator, who assists with 
process and communication problems, and helps the parties work effectively together to draft a workable peace 
accord. Usually the negotiators are official diplomats, although citizens are getting involved in the peacemaking 
process more and more. While they do not negotiate final accords, citizen diplomacy is becoming an 
increasingly common way to start the peacemaking process, which is then finalized with official diplomatic 
efforts». http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/peacemkg.htm  
However, peacemaking is not the final step in the peace process. As both the situations in the Middle East and 
Bosnia so well demonstrate, it takes more than a peace accord to bring peace to a region. The peace accord is 
just a beginning, which must be followed by long-term peacebuilding--the process of normalizing relations and 
reconciling differences between all the citizens of the warring factions». Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε 
Whitman Jim, (1999), Peacekeeping and the UN Agencies, London, Published by Frank Cass. 

http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/peacemkg.htm


10.4 Το τέλος της Συμμαχίας ως Οργανισμός. 

Η μετάλλαξη του ΝΑΤΟ ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα δεν εκφράζει πλέον 
ιδεολογικά τους σκοπούς και στόχους, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Η βούληση για ένα 
νέο Στρατηγικό Πλάνο δεν θα είναι πραγματοποιήσιμη και εφικτή, εφόσον το ΝΑΤΟ δεν είναι 
ικανό να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την βούληση κρατών-μελών για το 
τέλος της Συμμαχίας ως Οργανισμού. Η παρακάτω ενότητα υποδεικνύει την περίπτωση όπου το 
ΝΑΤΟ θα μπορούσε να παύσει να υπάρχει. Η συγκεκριμένη ενότητα δεν αποτελεί πρόταση, αλλά 
ένα επικείμενο σενάριο, στην περίπτωση όπου το ΝΑΤΟ εν τέλει δεν μεταλλαχτεί σε αυτόνομο ή 
ανεξάρτητο οργανισμό ασφάλειας. 

Αφενός, από την μια μεριά έχουμε τις επιφυλάξεις των Η.Π.Α, σχετικά με τις πολιτικές επιδιώξεις 
του Οργανισμού και την δημιουργία νέων «συμμαχιών των προθύμων», με κράτη πέραν του 
παραδοσιακού τόξου των μελών της Συμμαχίας, με κοινό στόχο και κοινό συμφέρον. Η 
«μονόπλευρη πολιτική και στρατιωτική πρωτοβουλία των Η.Π.Α» όπως αναφέρει ο Frank Harvey 
χαρακτηρίζει την παγκόσμια πολιτική του 21ου αιώνα494. 

Αφετέρου, από την άλλη, έχουμε ένα ΝΑΤΟ το οποίο υποσκάπτεται από την συνεχόμενη 
προσπάθεια των Ευρωπαίων για απεξαρτηκοποίηση του Συμμαχικού δόγματος, καθώς 
εξακολουθεί να θυμίζει τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τον 
ψυχρό πόλεμο μεταξύ Η.Π.Α και πρώην ΕΣΣΔ, με θύμα την Ηπειρωτική Ευρώπη495. 

Τα γεγονότα στο Ιράκ το 2003, συνέβαλαν ουσιαστικά για έναν ιδεολογικό, πολιτικό, αλλά και 
στρατιωτικό επαναπροσδιορισμό της Συμμαχίας, όπως αναφέρει ο Andrew Moravcsik496 και ο 
Henning Riecke497. 

Oι Hans Binnendijk και Richard Kugler, επικροτούν την θέση αυτή. Θεωρούν πως η εξέλιξη του 
ΝΑΤΟ θα προσφέρει σταθερότητα εντός της Ευρώπης αλλά και γύρω από αυτήν498.  

Άλλοι παρουσιάζουν αντί για το τέλος της Συμμαχίας, μια ανανεωμένη συνεργασία ΝΑΤΟ-
ΗΠΑ-ΕΕ, στα παγκόσμια θέματα ασφάλειας με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση των σκοπών της 
κάθε μεριάς499. Είναι εφικτό όμως αυτό, θα αναρωτιέται κανείς;  

                                                 
494 Harvey Frank P., (2003), Addicted to security: Globalised Terrorism and the inevitability of American Unilateralism, pp 23-

57, International Journal Vol 59 No1 Winter 2003.  
495 Jeffrey L. Cimbalo, (2004), Saving NATO from Europe, Foreign Affairs November/December 2004. Stephen M. 

Walt, (1998), The ties that fray. Why Europe and America are drifting apart, National Interest, No 54 Winter 1998. 
496 Moravcsik Andrew, (2003), Striking a New Transatlantic Bargain, Journal of Foreign Affairs July/August 2003. 
497 Riecke Henning, (2003), Making the Best of Difference. A new start for the Transatlantic Relations, International Journal 

Vol 59 no1 Winter 2003. 
498 Binnendijk Hand & Kugler Richard L. (2003), Dual Track Transformation  for the Atlantic Alliance, Center for 

Technology and National Security National Defence University USA Defence Horizons November 2003.  
499 Σεμινάριο της Σχολής Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ρώμη Δεκέμβριο 2004 με Θέμα ερευνητικό Σεμινάριο σχέσεων 
ΝΑΤΟ-ΕΕ με τίτλο: «Shαring The Respondibility for Globql Security». 



Σημαντικό στοιχείο στην παραπάνω αναφορά είναι η «ιδεολογική διάβρωση» που έχει υποστεί έως 
σήμερα η Συμμαχία. Συνεπώς, οι ιδεολογικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται το ΝΑΤΟ δεν 
ισχύουν πλέον.  

Πέραν της «ιδεολογικής πτώχευσης» της Συμμαχίας όμως, τίθεται και θέμα δημοκρατικότητας 
του θεσμού. Όπως αναφέρει η Ηelene Sjursen, στις απόψεις της κατά της δημοκρατικής 
ταυτότητας του ΝΑΤΟ, όσο και να χαρακτηρίζεται στα έγγραφά η Συμμαχία ως δημοκρατικός 
θεσμός, δεν αντανακλά την πραγματικότητα, παρά μια «Καντιανή άποψη για υφηλιακή 
ομοσπονδοποίηση». Η συγγραφέας επίσης αναφέρει πως «η χαρακτηριστική υπερεθνικότητα του 
ΝΑΤΟ, αντικαθιστά τις σχέσεις πολίτη κράτους και δημιουργεί το πλαίσιο σχέσεων κράτους-
Συμμαχίας, χωρίς να γνωρίζει ο πολίτης τις ενέργειες της Συμμαχίας». Η νομικά θεσμοθετημένη 
πολιτική της ομοφωνίας, δεν αποτελεί παρά μια «διαστρέβλωση των όρων της Δημοκρατίας». Από 
την άλλη, θεωρεί πως αν δεν έχει δικαστική εξουσία και συνεπώς αυτονομία νομικής αλλά και 
οικονομικής διοίκησης, δεν είναι δημοκρατικός θεσμός500. 

Στρατιωτικά, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ο αγώνας 
κατά της τρομοκρατίας και των συνεπαγομένων πολιτικών εξελίξεων, απαιτεί το ΝΑΤΟ να 
ανταποκριθεί γρήγορα και σταθερά και με στρατιωτικά μέσα, όπου αυτό ζητηθεί. Η NRF ως 
παράδειγμα, πιστεύεται πως δεν είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Σημειωτέο, πως έχουν περάσει πέντε 
χρόνια από την στοχοποίηση των Η.Π.Α και των συμμάχων της πολίτικης εναντίον στην διεθνούς 
τρομοκρατίας και ως προτεραιότητα. Όπως αναφέρει  ο John Hulsman, το ΝΑΤΟ παρ’ όλη την 
στρατιωτική του δύναμη «δεν αποτελεί τίποτα άλλο από ένα εργαλείο πολιτικής». «Είναι από την 
μια προϊόν της Χεγκελικής ρομαντικής σύνθεσης ότι είναι τα πάντα (στα θέματα ασφάλειας), και 
από την άλλη, είναι το εργαλείο των ιμπεριαλιστών»501. 

Πολιτικά η raison d’ être, του ΝΑΤΟ για το οποίο δημιουργήθηκε δεν υπάρχει πλέον502. Τα 
μόνα στοιχεία που διατηρούν το πνεύμα ισχύος του ΝΑΤΟ, είναι 1) ότι χώρες εκτός της 
συμμαχίας αναζητούν την συμμετοχή τους ως μέλη. Γεγονότα όπως η επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο 
Κόσοβο και η αντίδραση στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Η.Π.Α απέδειξαν σε ορισμένα κράτη 
ότι πρέπει να γίνουν μέλη της Συμμαχίας503. 2) διαμορφώνεται ένα επιπλέον διεθνές φόρουμ 
συνεργασίας και συμμετοχής κρατών σε θέματα τόσο πολιτικής όσο και ασφάλειας504. 

Τα παραπάνω στοιχεία αντανακλούν μια διαφορετική οπτική πραγματικότητα, για όσους 
πιστεύουν πως το ΝΑΤΟ πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του και να παύσει η λειτουργία του. 
Καθώς, η Συμμαχία: 1) Αντανακλά τις ιμπεριαλιστικές τάσεις των Η.Π.Α 2) δεν αποτελεί 
δημοκρατική οργάνωση, 3) δεν έχει ούτε την οικονομική ευχέρεια και ούτε την στρατιωτική 
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αυτονομία 4) δεν έχει στόχο, ρόλο και σκοπό, παρά μόνο την τάση να ακολουθεί τις αποφάσεις 
των Δυναμικών Κρατών και συνεπώς και των Η.Π.Α 5) Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις 
εκτός του παραδοσιακού τόξου επιρροής διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο πολιτικών και οικονομικών 
συμφερόντων που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των λαών.   

Ωστόσο, βασικότερο θέμα είναι τι μέλλει γενέσθαι από την στιγμή που θα παύσει να υπάρχει το 
ΝΑΤΟ. Θα συνεχίσει η μονόπλευρη στάση των Η.Π.Α για εμπλοκή βάσει εθνικών της 
συμφερόντων με ταυτόχρονες δημιουργίες Συμμαχιών των προθύμων όπου αυτό ζητηθεί; Η 
παύση λειτουργίας του ΝΑΤΟ ποιό αποτέλεσμα θα αποφέρει στα κράτη της Ε.Ε; Θα 
απορροφηθεί η στρατηγική πολιτική του ΝΑΤΟ σε μια νέα Ευρωπαϊκή ατζέντα; Οι υποδομές και 
το διοικητικό προσωπικό θα απορροφηθούν από τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς; Ποιά θα 
είναι η νέα γεωπολιτική σκακιέρα στη Ευρασιατική ζώνη; Θα διατηρήσουν οι Η.Π.Α της επιρροή 
τους στην ανατολική Ευρώπη; Αν ναι, μέσω διμερών ή πολυμερών σχέσεων; Ποιά θα είναι η 
αντίδραση της Ρωσίας και του Οργανισμού συνεργασίας της Σαγκάης αλλά και του CSTO; Ποιά 
θα είναι η αντίδραση του Ο.Η.Ε και του ΟΑΣΕ; Τί θα πράξουν τα εθνικά κράτη και πρώην 
κράτη-μέλη ξεχωριστά; Ποιό θα είναι το μέλλον των μικρών και αστήριχτων σε επίπεδο 
στρατιωτικό και ασφάλειας για την σταθερότητα κρατών; Πόσο θα κοστίσει η παύση λειτουργίας 
του ΝΑΤΟ ρεαλιστικά σε οικονομικά μεγέθη; Ποιό κράτος θα αναγκαστεί να πληρώσει το 
μεγαλύτερο κόστος; 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν. Εάν δεν δεχτούν 
πολιτικά την ύπαρξη του ΝΑΤΟ, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα νέο κύκλο 
διαπραγματεύσεων και ερευνών, σχετικά με το πολιτικό και συλλογικό μέλλον ασφάλειας των ήδη 
κρατών-μελών της Συμμαχίας και κατ’ επέκταση των εταίρων.  

Τί θα συμβεί στο μέλλον θα μπορούν να απαντήσουν μόνο, όσοι υποστηρίξουν ή υποστηρίζουν 
αυτές τις θέσεις. Η σημαντικότερη στάση που θα μπορούσε να υιοθετήσει ίσως κάποιος, είναι μια 
ώριμη και σταθερή άποψη με τα υπέρ και κατά, ύπαρξης της Συμμαχίας. Η μόνιμη μετάλλαξη με 
την προοπτική δημιουργίας μιας ιδεατής συμμαχίας αποτελεί μια βιώσιμή και λειτουργική λύση. 
Με ταυτόχρονη επέκταση σε νέα μέλη, όντας αυτόνομη ή ανεξάρτητη οντότητα με παγκόσμια 
πολιτική ατζέντα, θα καταστήσει το ΝΑΤΟ μια ιδεατή, δημοκρατική και συλλογικά συμφέρουσα 
συμμαχία παροχής ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. 

 

 

 

 

 

 

 



10.5 Εξωτερικοί Πολιτικοί Παράγοντες Επιρροής της Πολιτικής της Συμμαχίας.: Η Ρωσία και η 

Τρομοκρατία.. 

Στις 27 Απριλίου 2006 στην Σόφια της Βουλγαρίας, διαμορφώθηκε η πολιτική ατζέντα της 
Συμμαχίας για την σύνοδο κορυφής στην Ρίγα για το ίδιο έτος. Όπως ανέφερε ο Γενικός 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ, «η Συμμαχία αναμορφώνεται ώστε να επιδιώξει την ενίσχυση και την 
συνεργασία».  

Η περίπτωση συνεργασίας με κράτη εκτός της Συμμαχίας, ενισχύει τόσο τις θέσεις του ΝΑΤΟ 
για την υιοθέτηση μιας παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας, όσο και τους κοινούς στόχους που 
συνυπάρχουν, στην Συμμαχία αλλά και τα μελλοντικά συνεργαζόμενα κράτη. 

Η υφιστάμενη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ρωσία, συντελεί στην διαμόρφωση εμπιστοσύνης, 
ως προς τον σκοπό και τον στόχο της Συμμαχίας. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όπως και 
αναλύσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, έχουν αναδείξει τόσο την αλληλεξάρτηση των κρατών 
μεταξύ τους, όσο και μια πλέον αναγκαία συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 
του 21ου αιώνα. 

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι ο αγώνας εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας. Αποτελεί 
κοινό και σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης μιας συμμαχίας που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των 
θεμάτων ασφάλειας.  

Συνεπώς, τόσο ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας όσο και οι σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ, 
αποτελούν τους κατεξοχήν εξωτερικούς παράγοντες επιρροής και διαμόρφωσης της πολιτικής της 
Συμμαχίας. 

 

Η Ρωσία ως παράγων επιρροής της πολιτικής της Συμμαχίας.. 

Στις 28 Απριλίου του 2006, στην Σόφια της Βουλγαρίας, ανακοινώθηκε η πρόθεση του ΝΑΤΟ, 
αλλά και της Ρωσίας να διαμορφώσει μια νέα πολιτική «δημόσιας ενημέρωσης του κόσμου στην 
Ρωσία, για το τί είναι και πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές του ΝΑΤΟ»505. Ο τίτλος αυτής της 
δημόσιας ενημέρωσης των Ρώσων για το ΝΑΤΟ ονομάστηκε  ως «NATO-Russia Rally 2006: 
What binds us together».  
Η δημόσια ενημέρωση και ο διάλογος έγινε όπως έχει αναφερθεί τον Μάιο του 2006, με ποικίλες 
στάσεις, στις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας. Στόχος ήταν η ενημέρωση των Ρώσων πολιτών με 
την συνδρομή και της Ρωσικής Πολιτείας, για τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Σε διεθνές επίπεδο, 
φάνηκε η πρόθεση του ΝΑΤΟ να αποκτήσει ένα παγκόσμιο πολιτικό βεληνεκές, μέσα από 
συνεχή διάλογο αλλά και την πρόθεση για συνεργασία.  
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Θα μπορούσε συνεπώς κανείς να πει, πως τα αποτελέσματα του διαλόγου στην Ρωσία 
διαμόρφωσαν το πολιτικό παράγοντα επιρροής με το οποίο η νέα επεκτατική πολιτική της 
Συμμαχίας καθίσταται εφικτή. Τα αποτελέσματα στην σύνοδο κορυφής της Ρίγα ήταν 
αναμενόμενα για πολλούς, απογοητευτικά για άλλους. Καθώς οι Σύμμαχοι, αρκέστηκαν επί της 
ουσίας μόνο σε πολιτική στήριξη του θεσμού. Παρόλα ταύτα, το ΝΑΤΟ επεδίωξε μέσα από ένα 
πρωτότυπο τρόπο ενημέρωσης, να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης για μια μελλοντική 
Συμμαχία που θα χαρακτηρίζεται από την δημοκρατικότητά, τον διάλογο και την συνεργασία.  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι πόλεις όπου πραγματοποιήθηκε ο δημόσιος διάλογος 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Παρακάτω επίσης βρίσκεται και ο χάρτης των περιοχών του διαλόγου εντός της 
Ρωσίας: 

Figure 8 «ΝΑΤΟ-Russia Rally 11-16 May 2006 , NRC Council».  
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Κάθε στάση είχε και θέμα διαλόγου. Οι διάλογοι αυτοί ουσιαστικά αποτελούν μέρος της 
συνολικής ατζέντας διαπραγματεύσεων σε επίπεδο NRC, στα θέματα ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Κατά την 
πρώτη στάση στο Vladivostok, η συζήτηση διαμορφώθηκε γύρω από την πολιτική συνεργασίας 
του Συμβουλίου ΝRC507. Κατά την δεύτερη στάση στο Novosibirsk, το θέμα διαλόγου ήταν η 
επιστημονική συνεργασία του NRC508. Η τρίτη στάση στο Yekaterinenburg, το θέμα διαλόγου 
είχε ως σκοπό την οριοθέτηση των προκλήσεων του 21ου αιώνα και τον τρόπο αντίδρασης 
(αμυντικού προγραμματισμού) των ενόπλων δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ και των 
συνεργαζόμενων εταίρων, όπως η Ρωσία509. Στην τέταρτη πόλη τη Samara, ο διάλογος αφορούσε 
την εύρεση καλύτερων μεθόδων διαλόγου συμπεριλαμβανομένων και των αντίθετων της πολιτικής 
του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικό είναι πως όπως και στους αντιφρονούντες στο Vladivostok, έτσι και 
στην Samara μίλησε εκπρόσωπος αναφορικά με την αντίθεσή τους στην επεκτατική πολιτική του 
ΝΑΤΟ510.  

Διαμορφώνοντας συνολικά μια εικόνα υπέρ και κατά του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία επιδιώκει την δημοκρατική 
της αποδοχή ως μια πολιτικό-στρατιωτική συμμαχία με παγκόσμια πολιτική ατζέντα συνεργασίας και διαλόγου.  
Στην επόμενη πόλη το Volgograd, το θέμα του διαλόγου ήταν η αντιμετώπιση των 
«παραδοσιακών» στερεοτύπων και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της 
Ρωσίας511. Στην Μόσχα, ο διάλογος αυτός έφτασε στο ζενίθ του με την πολιτική και διπλωματική 
συζήτηση για το μέλλον του NRC, όπου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε σχετικά με 
την ενίσχυση των σχέσεων και κατ’ επέκταση της μελλοντικής πολιτικής της Συμμαχίας ότι: «We 
have (a) strategic partnership. And we are now taking steps to reinforce it, so it can bear more of the weight of 
international security»512. Η πολυεθνικότητα μιας πιθανής μελλοντικής παγκόσμιας συνεργασίας του 
ΝΑΤΟ με εταίρους όπως η Ρωσία ήταν το θέμα διαλόγου στο Murmansk513. Στο Pskov 
συζητήθηκε ο ρόλος του NRC και η συνεργασία των δύο μερών σε επίπεδο στρατιωτικό514. Τέλος 
με την μεγαλύτερη διπλωματική συγκέντρωση και διάλογο για την μελλοντική συνεργασία 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο Kaliningrad, έκλεισε ο κύκλος διαλόγου στις πόλεις της Ρωσίας. Στην 
συζήτηση αυτή εκφράστηκε για ακόμα μια φορά η ανάγκη για περαιτέρω και μόνιμη συνεργασία, 
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«μακριά από στερεότυπα και ψυχροπολεμικές τάσεις», όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα του 
ΝΑΤΟ, σχετικά με τους αντιφρονούντες της Συμμαχίας, που παραβρέθηκαν στην διάλεξη515. 

Ποιά είναι συνεπώς τα αποτελέσματα του NATO-Russia Rally, αναφορικά με την επιρροή της 
Ρωσίας στην πολιτική της Συμμαχίας; 1) Η Ρωσία αποτελεί κομβικό σημείο για τον 
προσδιορισμό της μελλοντικής πολιτικής αλλά και στρατιωτικής εξέλιξης της Συμμαχίας 2) 
Εφόσον και η Ρωσία το επιθυμεί, το ΝΑΤΟ θα προχωρήσει στην παγκοσμιοποίηση της πολιτικής 
της, ως μελλοντικά αυτόνομος ή ανεξάρτητος οργανισμός, ώστε και η Ρωσία αλλά και 
οποιοσδήποτε νέος εταίρος να μπορεί να λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις. 3) Η Ρωσία 
αποτελεί το πειραματικό κράτος δημιουργίας νέων «προϊόντων συνεργασίας» 4) Αναζητείται 
«σύμμαχος» στην προσπάθεια παγκοσμιοποίησης της πολιτικής του ΝΑΤΟ που θα υποστηρίξει 
νέες πολιτικές, δημοκρατικές, βιώσιμες και μακροπρόθεσμες, με κοινούς στόχους και προοπτική, 
όπως είναι ο αγώνας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας.  

 

Η Τρομοκρατία ως Παράγων Επιρροής της Πολιτικής της Συμμαχίας. 

Τον Μάρτιο του 2005, το ΝΑΤΟ Public Diplomacy Division516, δημοσίευσε  εν συντομία τις 
τρέχουσες πολιτικές της Συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο ενάντιας της τρομοκρατίας. Είναι 
φανερό πλέον πως η πολιτική κατά της τρομοκρατίας και βάσει της παρούσας έρευνας, είναι το 
στοιχείο το οποίο έδωσε το έναυσμα της μεταμόρφωσης του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, οι ποικίλες 
διαμορφώσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικό όσο και στρατιωτικό, καθώς και οι μελλοντικές πολιτικό-
στρατιωτικές αποφάσεις της Συμμαχίας θα αποτελούν επιρροές «της αναγκαίας αλλά 
συμφέρουσας» πολιτικής ενάντιας της τρομοκρατίας. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2001, όπως έχουμε προαναφέρει το ΝΑΤΟ εμπλέκεται ενεργά και 
σταθερά στο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Σε περίληψη των πολιτικών απόψεων που έχουμε 
προαναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο οι πολιτικές της Συμμαχίας εντοπίζονται στην: 

• «Προστασία και πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων σε σημαντικές περιόδους. Όπως π.χ. 
αποκαλέστηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες από το ΝΑΤΟ «Distinguished Games». 

• Επιχειρήσεις εναντίον των δεσμών των τρομοκρατικών οργανώσεων στα Βαλκάνια και 
συγκεκριμένα κατά του ‘Trafficking’ (διακίνησης) λευκής σαρκός, καθώς και της 
διακίνησης παρανόμων όπλων και ναρκωτικών. 

• Διατήρηση γραφείου του ΝΑΤΟ από την πρώην επιχείρηση της SFOR στην Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, ώστε να επιδιώξει την καλύτερη πληροφόρηση για οποιαδήποτε κίνηση 
τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή. 

• Διοίκηση της ISAF που το ΝΑΤΟ ανέλαβε από το 2003, με σκοπό την συνεργασία και 
με την νεοϊδρυθείσα δύναμη του Αφγανιστάν για την καταστολή των τρομοκρατικών 
οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Al’ Qaeda. 

                                                 
515 «NATO-Russia Rally ends with call for dialogue» http://www.nato.int/docu/update/2006/05-

may/e0526a.htm  
516 Ο.Π. 
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• Υιοθέτηση στρατιωτικού στρατηγικού πλάνου κατά της τρομοκρατίας «Military Concept 
for Defence against Terrorism» που συνέβη στις 21 Νοεμβρίου του 2002. 

• Προσφορά για ενίσχυση με μέτρα κατά της τρομοκρατίας, όπως αποφασίστηκε κατά την 
σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης στις 28-29 Ιουνίου 2004517. 

Στο επίπεδο της Ευρώ-Ατλαντικής Σύμπραξης για την ειρήνη, καθώς και του Συμβουλίου 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας, το ΝΑΤΟ επιδιώκει την συνεργασία και την προσφορά στο κοινό στόχο της 
καταστολής της διεθνούς τρομοκρατίας. Τα παγκόσμια τρομοκρατικά γεγονότα με πιο 
γνωστά τα γεγονότα στις Η.Π.Α, στην Ρωσία, την Ισπανία και την Αγγλία, αναδεικνύουν την 
ανάγκη καλύτερης συνεργασίας στον τομέα αυτό.  

Συνεπώς, η συνεργασία με τα μέλη της Ευρώ-Ατλαντικής Σύμπραξης, και τα μέλη του 
Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας καθώς και ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, αλλά και τα  συνεργαζόμενα 
κράτη (Αυστραλία, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη), στα οποία θα 
καθοριστεί ο ρόλος τους στο παγκοσμιοποιημένο (στην πολιτική ατζέντα) αυτόνομο ή 
ανεξάρτητο ΝΑΤΟ, θα αναδείξει την σημαντικότητα του πολέμου εναντίον της 
τρομοκρατίας.  

Συνεπώς, η τρομοκρατία αποτελεί και θα αποτελεί κύριο παράγοντα επιρροής της 
στρατηγικής πολιτικής της Συμμαχίας τόσο τώρα όσο και στο εγγύς μέλλον. Όσο θα υπάρχει 
η «συμφέρουσα» και με κίνητρο πολιτική αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, θα ενισχύεται ο 
ρόλος του ΝΑΤΟ, αλλά και οι επικείμενες και μελλοντικές συνεργασίες. 
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Κεφάλαιο 11:  Συμπεράσματα. 
 

11.1 Το ΝΑΤΟ ως Στρατιωτική Μηχανή Ειρήνης; 

«Ο θεμελιώδης σκοπός της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας και της 
ασφάλειας όλων των μελών της στην Ευρώπη και την Βόρειο-Αμερική, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών»518. 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Συμμαχία χρησιμοποιεί ως μηχανισμούς τόσο την 
στρατιωτική όσο και την πολιτική της επιρροή. Η ικανότητα της Συμμαχίας να συμβάλει 
στρατιωτικά στην προστασία αλλά και διατήρηση της ειρήνης, και προάσπιση της δημοκρατίας, 
θεωρητικά, διασφαλίζει την διαφορετικότητά της από τους άλλους διεθνείς και αναγνωρισμένους, 
από τον Ο.Η.Ε, Οργανισμούς. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η Συμμαχία στηρίζεται κανονιστικά στην αρχή της ασφάλειας των 
κρατών-μελών μεταξύ τους. Στον διακυβερνητικό αυτό οργανισμό, τα κράτη-μέλη διατηρούν την 
πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία τους και συνεργάζονται με σκοπό την συλλογική ασφάλεια. 

Από αναλυτικής προσέγγισης, η στρατιωτική επιτροπή της Συμμαχίας, αναλαμβάνει, όπως έχει 
αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ποικίλους ρόλους, μετά από προτροπή του Βόρειο-
Ατλαντικού Συμβουλίου. Τα θεμελιώδη καθήκοντα της στρατιωτικής ηγεσίας επικεντρώνονται 
στην στρατηγική αντίληψη της Συμμαχίας που αποτελεί «μια έγκυρη έκθεση των αντικειμενικών 
στόχων της Συμμαχίας και των θεμελιωδών καθηκόντων ασφάλειας» και «παρέχει την 
καθοδήγηση πάνω στα πολιτικά και στρατιωτικά μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά 
την ανάληψη τους»519. 

Το υφιστάμενο Στρατηγικό πλάνο του ΝΑΤΟ, περιγράφει τις νέες προκλήσεις ως «πολύ-
κατευθυνόμενες και δύσκολα προβλεπόμενες». Τα στρατιωτικά καθήκοντα της Συμμαχίας, ως 
«μηχανισμός της ειρήνης», προσδιορίζονται ως εξής: 

• «Να αποτρέπει και να υπερασπίζεται οποιοδήποτε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε 
απειλή επίθεσης εναντίον του. 

• Να συνεισφέρει στην αποτελεσματική πρόληψη μιας σύγκρουσης και να εμπλέκεται ενεργά στην 
διαχείριση κρίσεων» 520. 
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Αποτιμώντας συνολικά τους κινδύνους ασφάλειας μετά από το 2001, συμπεραίνουμε ότι το 
στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει ραγδαία. Ο ρόλος της Συμμαχίας μεταξύ των άλλων οργανισμών, 
αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποτροπή νέων απειλών και την αντιμετώπιση υφισταμένων. 

Σήμερα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις, πολιτικές αλλά και 
στρατιωτικές. Οι πολιτικές αλλά και οι στρατιωτικές ανασφάλειες, όπως αναλύθηκαν, συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην παγκόσμια αναδιάρθρωση της «γεωπολιτικής σκακιέρας», όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά και ο Zbigniew Brezinski521. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συμμαχία καθόρισε το πλαίσιο πολιτικής και στρατιωτικής 
στρατηγικής επιρροής από γενικότερους κινδύνους, όπως είναι η διεθνής τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα και η χρήση της τεχνολογίας . 

Η Δέσμευση των Δυνατοτήτων της Πράγα και τα Μέτρα Ικανοτήτων της Κωνσταντινούπολης, 
που επικυρώθηκαν από τη σύνοδο της Ρίγα, ενίσχυσαν την αμυντική ικανότητα της Συμμαχίας. Η 
περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικό-στρατιωτικών ικανοτήτων μακροπρόθεσμα, ίσως να 
επανακαθορίσουν, τον οικονομικό και το στρατιωτικό ρόλο της Συμμαχίας, προσδιορίζοντας έτσι 
τα πλάνα διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής ατζέντας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα και με 
προτροπή των αναγκών του Ο.Η.Ε. 

Με την Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF), η οποία βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 
από τον Οκτώβριο του 2006 και επισημοποιήθηκε το Νοέμβριο του ίδιου έτους κατά τη σύνοδο 
της Ρίγα, προσδίδεται στην Συμμαχία ένας νέος ρόλος παγκόσμιου πολιτικού βεληνεκούς 
διατήρησης της ειρήνης. Με ευέλικτη υψηλή τεχνολογία καθώς και ικανότητα γρήγορης 
ανάπτυξης της ΝRF, πιστεύεται πως διασφαλίζεται ο μελλοντικός ρόλος της Συμμαχίας. Αν και 
θεωρείται διαλειτουργική καθώς συμπεριλαμβάνει χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά στοιχεία, 
που είναι ικανά να ολοκληρώσουν το φάσμα των αποστολών της Συμμαχίας παγκοσμίως, είναι 
νωρίς να συμπεράνουμε αν μακροπρόθεσμα η NRF θα είναι επιτυχής. 

Με την συμμετοχή της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ στην τελευταία άσκηση, πριν την 
επιχειρησιακή ολοκλήρωση της, στα νησιά Cape Verde522 από την 1 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου 
2006 με κωδικό Steadfast Jaguar 06523, το ΝΑΤΟ εξέτασε, αξιολόγησε και διασφάλισε την 
ετοιμότητα της ΝRF. Η διεξαγωγή της άσκησης έγινε εκτός των παραδοσιακών ορίων της 
Συμμαχίας. Ο στόχος ήταν η πλήρης διεξαγωγή των θεωρητικών στοιχείων, ανάπτυξης των 
Συμμαχικών δυνάμεων εκτός βεληνεκούς της Συμμαχίας, για 17 έως και 30 ημέρες524.  

                                                 
521 O.Π 6. 
522 «The exercise location – the Cape Verde Archipelago - was chosen specifically to test the Force’s ability to 
carry out complex missions far away from home with little support from the host nation. The fictitious scenario 
includes a demonstration of force and a relief operation following a natural disaster». «NATO tests 
expeditionary force» http://www.nato.int/docu/update/2006/06-june/e0615a.htm   
523«Exercise Steadfast Jaguar 06 :The NRF Concept»  

http://www.nato.int/shape/issues/shape_nrf/steadfast_jaguar.htm  
524 Ο.Π. «Steadfast Jaguar 06 is designed to demonstrate the capability of the NATO Response Force and prove 
its viability, outside the normal geographic area of influence of alliance countries. Both distance and 
environment were the driving factors for the selection of the exercise location; the kind offer of the 
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Συνεπώς, μέσω της νέας δομής της στρατιωτικής διοίκησης αλλά και της Δύναμης Αντίδρασης 
του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο, η Συμμαχία ολοκλήρωσε τον κύκλο 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των νέων απειλών. Κύριος στόχος της είναι η δυνατότητα 
αντιμετώπισης των οποιονδήποτε προκλήσεων σε επίπεδο πολιτικού συμβουλίου της Συμμαχίας, 
είτε αυτό αφορά την αποτροπή πολέμου είτε για τη διατήρηση της ειρήνης. Με τις αποφάσεις της 
Ρίγα, η Συμμαχία πιστεύεται πως είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις 
πολιτικά και στρατιωτικά, με συμμετοχή των εταίρων κρατών-μελών, αλλά και νέων 
συνεργαζομένων εταίρων, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία της παγκοσμίως, ως μηχανισμός για την 
διατήρηση της ειρήνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Government of Cape Verde made it possible. Steadfast Jaguar 06 main active phase will take place June 15 to 
28, followed by the re-deployment of faces back to Europe in July». 
 
«Starting June 15, the Alliance will put its leading force to the test. A robust operational demonstration of 
NATO Response Force capabilities, exercise Steadfast Jaguar 06 will be an essential step forward to refine its 
procedures and to reach its full operational capability, as envisioned by the Prague Summit Declaration of 
November 2002», «French live fire kicks off Exercise Steadfast Jaguar active phase 15 June 2006» 
http://www.nato.int/shape/news/2006/06/060615b.htm

http://www.nato.int/shape/news/2006/06/060615b.htm


11.2 Το ΝΑΤΟ ως Στρατιωτική Μηχανή Πολιτικής Αποδοχής. 

Στο Στρατηγικό πλάνο του 1999, προσδιορίζονται κανονιστικά τα πολιτικά θεμελιώδη καθήκοντα 
της Συμμαχίας: 

• Η Συμμαχία πρέπει «να δρα ως θεμέλιο σταθερότητας στον Ευρώ-Ατλαντικό χώρο. 

• Να λειτουργεί ως ένα φόρουμ για διαβούλευση πάνω στα θέματα ασφάλειας. 

• Να προωθεί ευρέως φάσματος συνεταιρισμούς, συνεργασίες και διαλόγους με άλλα κράτη του 
Ευρώ-Ατλαντικού χώρου»525. 

Προκειμένου η Συμμαχία να διατηρήσει την αποτελεσματικότητα της στην υπεράσπιση και την 
προώθηση της ασφάλειας και να προωθήσει τη νέα παγκόσμια διακυβερνητική ατζέντα, που 
υιοθετείται σταδιακά για τον 21ο αιώνα, συνεχίζει την απαιτούμενη και αναγκαία μετάλλαξη της. Η 
μεταμόρφωση της συνεπώς, διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες όσο και τις προκλήσεις της 
εποχής, ώστε να συμβάλει πέραν τον άλλων και στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. 

Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Κωνσταντινούπολης του 2004 με την μορφή 
πολιτικού «πακέτου», ενίσχυσαν τις πολιτικές αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Πράγα του 
2002. Το γνωστό ως «Πακέτο της Κωνσταντινούπολης», ενισχύει τον διατλαντικό διάλογο αλλά 
και την Συμμαχία, καθώς επίσης και την σημαντικότητα της συνεργασίας κρατών στον τομέα της 
ασφάλειας. 

Το «Πακέτο της Κωνσταντινούπολης» όπως αναφέρεται στην έρευνα, περιέχει: 

• «Την ενίσχυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

• Την περαιτέρω ενίσχυση του ΝΑΤΟ στην ISAF στο Αφγανιστάν. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας του ΝΑΤΟ στο Ιράκ. 

• Ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων, μέσω της ενίσχυσης λειτουργικότητας σε επίπεδο 
επιχειρήσεων. 

• Ενίσχυση της καταστολής της τρομοκρατίας. 

• Ενίσχυση της Συμμαχίας με νέες συνεργασίες (στον Ευρω-Μεσογειακό Διάλογο, στην Νότιο-
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Ανατολική Ευρώπη  και  μέσω της επεκτατικής πολιτικής). 

• Ενίσχυση της γενικότερης πολιτικής του ΝΑΤΟ μέσω της Πρωτοβουλίας της 
Κωνσταντινούπολης»526. 

Το πακέτο πολιτικών αποφάσεων της συνόδου κορυφής της Κωνσταντινούπολης, φιλοδοξεί στην 
σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου της Συμμαχίας πολιτικά και στρατιωτικά, όπου από 
περιφερειακό οργανισμό, μετατρέπεται σε οργανισμό με οντότητα παγκόσμιου βεληνεκούς. Η 
αναζήτηση συλλογικών πολιτικών συμφερόντων των κρατών-μελών, καθώς και εταίρων, αλλά και 
των νέων κρατών, σταθερά και σταδιακά, θα δημιουργήσουν την ανάγκη νέων πολιτικών 
διαπραγματεύσεων, για νέες συνεργασίες με κοινούς σκοπούς και κοινούς στόχους. 
«Οικοδομώντας την ασφάλεια μέσα από συνεργασίες» και ταυτοχρόνως «διευρύνοντας την 
συνεργασία μέσω νέων συμμετοχών κρατών στην Συμμαχία», θα διασφαλίζονται οι 
συναποφασιζόμενες δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και θα ενισχύεται και πολιτικά και κανονιστικά η 
διατλαντική σχέση.  

Με την πάροδο της συνόδου κορυφής της Ρίγα, αναδεικνύονται αναλυτικά: 1. το νέο διοικητικό 
και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας και ικανοτήτων της ανανεωμένης Συμμαχίας, πολιτικά και 
στρατιωτικά, 2.η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, 3. η ανάγκη για νέες 
συνεργασίες και ανανέωση των υφισταμένων. Ταυτοχρόνως, η Συμμαχία βρίσκεται σε νέα 
διλλήματα για την μελλοντική της εξέλιξη, για ένα νέο στρατηγικό πλάνο, όπου θα ενισχύει αλλά 
και θα ορίζει σε μακροχρόνιο επίπεδο το πλαίσιο της νέας επεκτατικής πολιτικής και συνεργασίας 
του ΝΑΤΟ μέσω της πολιτικής περιεκτικής οδηγίας. 

Σε διεθνές επίπεδο, το ΝΑΤΟ αποκτά σταδιακά έναν νέο πολιτικό ρόλο ως μοχλός επιρροής σε 
θέματα ασφάλειας που ταλανίζουν και την δυτική κοινωνία. Ως αυτόνομος ή ακόμα και 
παγκόσμιος οργανισμός και ενώ «αλλάζει η φύση των απειλών» που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη, τα «βασικά δόγματα», θεωρείται, πως «παραμένουν πιστά στις αρχές της Συνθήκης της 
Ουάσιγκτον527.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε πως η Συμμαχία αποτελεί εν τέλει την 
πολιτικό-στρατιωτική μηχανή του 21ου αιώνα. Συνεπώς, η Συμμαχία θα πρέπει να συνεχίσει να 
υλοποιεί τις αποφάσεις των 26 σήμερα κρατών-μελών και θα πρέπει σε ιδανικές καταστάσεις να 
διασφαλίζει τα συλλογικά συμφέροντα τους. Με την ενίσχυση νέων και την υποστήριξη 
υφισταμένων κρατών, αλλά και την «υποστήριξη της κοινής γνώμης», η Συμμαχία θα πρέπει να 
«οικοδομήσει την ασφάλεια, πάνω στην βάση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας προς 
όφελος των μελλοντικών γενεών»528.  

                                                 
526 ΝΑΤΟ Public Diplomacy Division, «NATO after Istanbul, Expanding Operations, Improving Capabilities, Enhancing 

Cooperation». 
527 ΝΑΤΟ Public Diplomacy division «Το ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα» Μετάφραση στα Ελληνικά, σελ. 22. 
528 Ο.Π. σελ 23. 



11.3 Ανάγκη για μια νέα Συνθήκη της Ουάσιγκτον; 

Στη πορεία αυτής της μελέτης, αναλυτικά, κανονιστικά αλλά και εξηγητικά επισημάνθηκε και 
υποστηρίχθηκε η ανάγκη μιας νέας στρατηγικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, που θα είναι αποτέλεσμα 
της εξελικτικής της πορείας μέσω της υφιστάμενης αναδιάρθρωσής της σε όλους τους τομείς, 
στρατιωτικούς, οικονομικούς και διοικητικούς. Συνεπώς, μέσω της παρούσας μελέτης και 
ανάλυσης αναδείχθηκε: 1) η πολιτική του ΝΑΤΟ για τον 21ο αιώνα και 2) οι στρατηγικές επιλογές 
της Συμμαχίας σε πρακτικό επίπεδο.  

Στις δύο θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 11 κεφάλαια εξετάστηκαν Α) το νέο 
στρατηγικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Συμμαχίας και Β) οι προκλήσεις της Συμμαχίας από 
το 2005 και μετέπειτα. Ειδικότερα, στην πρώτη θεματική ενότητα και στο πρώτο κεφάλαιο 
εξετάστηκαν θεωρίες και έννοιες μιας νέας στρατηγικής σκέψης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύθηκε  
το διεθνές περιβάλλον και η συνεχής μετάλλαξη του ΝΑΤΟ. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάστηκε 
και αναλύθηκε, το πλαίσιο κατανόησης των υπολοίπων πολυεθνικών οργανισμών (UN, EU, 
OSCE), εκτός της Συμμαχίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, έγινε κριτική ανάλυση των Ευρώ-
ατλαντικών σχέσεων στον 21ο αιώνα, στις περιπτώσεις διμερών σχέσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και 
της Εσθονίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ισλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, 
εξετάστηκαν οι Ευρώ-ατλαντικές σχέσεις μέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής και αναλύθηκαν οι 
περιπτώσεις της Πορτογαλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Δανίας, Ρουμανίας και 
Ελλάδας. Στο έκτο κεφάλαιο, μελετήθηκε η υποδομή του ΝΑΤΟ, σκιαγραφώντας και την εικόνα 
των εσωτερικών υποδομών της Συμμαχίας. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι σχέσεις 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας αναφορικά με τις προκλήσεις. του 21ο αιώνα. 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται:  1) το ΝΑΤΟ και οι ασύμμετρες απειλές 2) το 
ΝΑΤΟ και η γεωπολιτική θέση της Ρωσίας και τέλος 3) προτάσεις για τη Συμμαχία του 21ο 
αιώνα.  

Έγινε εκτενής αναφορά στην αξία και προοπτική της Συμμαχίας στον 21ο αιώνα, που 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Συνθήκη της Ουάσιγκτον, καθώς και η ανάγκη για ειρήνη και 
ευημερία, ασφάλεια, ελευθερία και δημοκρατία.  

Ωστόσο, επισημάνθηκε πως οι ασύμμετρες απειλές είναι αυτές που άλλαξαν τους όρους πολιτικής 
και στρατιωτικής προοπτικής της Συμμαχίας. Ο πόλεμος κατά των ασύμμετρων απειλών και κατά 
της τρομοκρατίας, αποτελεί το νέο σκοπό για τη διασφάλιση των δημοκρατικών θεσμών, αλλά και 
της κοινωνικής καθώς και οικονομικής ευημερίας των κοινωνιών-κρατών μελών της Συμμαχίας.  

Για τα σημερινά δεδομένα συνεπώς, η Συνθήκη της Ουάσιγκτον τίθεται σε αμφισβήτηση και όπως 
αναφέραμε, δεν υπήρξε ποτέ πλήρης. Αποτελεί ωστόσο την βάση διαπραγμάτευσης για ένα νέο 
στρατηγικό πλάνο το οποίο θα διαμορφώνεται στις ανάγκες των εποχών. Με την αξιοποίηση ενός 
ανανεωμένου και κανονιστικού τύπου στρατηγικού πλάνου, θα διαμορφωθεί στο εγγύς μέλλον και 
μια νέα «Συνθήκη της Ουάσιγκτον», που θα ολοκληρώσει το νομικό αλλά και πολιτικό κύκλο 
αναδιάρθρωσης της Συμμαχίας.  



Σύνοδοι κορυφής όπως η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης και της Ρίγα στην Λετονία, σταδιακά 
θα βελτιστοποιούν τους κανόνες από τους οποίους διέπεται η Συμμαχία, τόσο σε επίπεδο 
πολιτικό, όσο και στρατιωτικό και κατά συνέπεια και οικονομικό.  

Με την βελτιστοποίηση των κανόνων σε μια νέα Συνθήκη, από την οποία θα διέπεται η Συμμαχία 
και θα είναι σύμφωνη με τον Χάρτη του Ο.Η.Ε, θα καλύπτονται νομικά οι στρατιωτικές και 
πολιτικές αποφάσεις της Συμμαχίας.. Οι νέες αποφάσεις θα πρέπει να  προσδίδουν στο ΝΑΤΟ 1) 
βιωσιμότητα 2) διοικητική ανανέωση 3) Συμμαχικό στρατό ευκίνητο και διαλειτουργικό, έτοιμο 
για εμπλοκή εκτός των παραδοσιακών ορίων της Συμμαχίας 4) μια πολιτική Συμμαχία 
ανασυγκροτημένη, «εμπλουτισμένη» από την Δημοκρατική της ταυτότητα 5) ικανότητα να 
διατηρήσει την αυτόνομη ή ανεξάρτητη βούληση του για κοινωνική, οικονομική και πρωτίστως 
στρατιωτική συνοχή και συνεργασία μεταξύ των μελών 6) Νέο ρόλο πολιτικού και γεωπολιτικού 
παγκόσμιου βεληνεκούς που θα εμπλέκεται στην περίπτωση ενός αυξανόμενου, ασταθούς και 
ανασφαλούς διεθνούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με προοπτική, την αποτροπή πολέμου και 
διατήρηση της ειρήνης, της ευημερίας, η οποία θα επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας, με νέα 
κράτη πέραν των παραδοσιακών ορίων και των εταιρικών κρατών. 

Το ΝΑΤΟ του 21ου αιώνα, βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, οφείλει να 
εξελίσσεται και να μεταλλάσσεται συνεχώς, σε επίπεδο πολιτικό και στρατιωτικό, αναδεικνύοντας 
τον νέο του ρόλο, μέσω μιας νέας Συνθήκης, μακροπρόθεσμα βιώσιμης και ουσιαστικής. Η 
Συνθήκη πρέπει να οριοθετεί και να σκιαγραφεί κανονιστικά αλλά και εξηγητικά το νέο 
Συμμαχικό ρόλο ως παγκόσμιο και όχι γεωπολιτικά εγκλωβισμένο στο Ευρώ-Ατλαντικό χώρο. 
Οι αποφάσεις της Συμμαχίας πρέπει να είναι άμεσες, σύννομες και εφαρμόσιμες όταν πρόκειται 
να παρέμβει σε επικείμενη στρατιωτική εμπλοκή και ομόφωνες και συλλογικές, όταν πρόκειται να 
συμμετάσχει και να εμπλακεί, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.4 Προς Ένα Νέο και Ανανεωμένο  Στρατηγικό Πλάνο Ασφάλειας. 

Στην σύνοδο κορυφής στην Ρίγα το Νοέμβριο του 2006, εξετάστηκαν τα θέματα που 
συμφωνήθηκαν στην Σόφια της Βουλγαρίας από τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών των 26, 
στα μέσα του 2006, όπως αναφέρεται στο 7ο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα της Ρίγα, θεωρούνται 
σημαντικά. Ορίζεται σταδιακά η νέα επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ, αλλά και διαφαίνεται ότι 
προσδιορίζεται μια νέα παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Ταυτοχρόνως, συμπεριλαμβάνονται και νέα 
θέματα για την αντιμετώπιση των υφισταμένων θεμάτων ασφαλείας.  

Έχουμε υποστηρίξει, πως σημαντικότερος παράγοντας στην εδραίωση μια νέας πολιτικής 
ατζέντας είναι η θεμελίωση ενός νέου Στρατηγικού πλάνου. Χρονικά, η περίοδος για ένα νέο 
Στρατηγικό πλάνο ασφάλειας πρέπει να προσδιορίζεται εντός των χρονικών ορίων μεταξύ της 
τελευταίας συνόδου που ήταν στην Ρίγα και της επομένης που θα πραγματοποιηθεί στο 
Βουκουρέστι το 2008. Συνεπώς, το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και να απασχολήσει σε 
επίπεδο πολιτικών και στρατιωτικών διαπραγματεύσεων τους ηγέτες των 26 κρατών-μελών, για τα 
νέα στρατιωτικά δεδομένα που γεννιούνται για το ΝΑΤΟ.  

Πολιτικά, θα πρέπει να οριστεί η χρονική στιγμή που το ΝΑΤΟ θα εφαρμόσει την νέα 
γεωστρατηγική και γεωπολιτική του ατζέντα προσδιορίζοντας την με την υιοθέτηση ενός νέου και 
ανανεωμένου στρατηγικού πλάνου. Θα πρέπει να διαμορφώσει σταθερούς και ξεκάθαρους 
πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, ώστε να απολαμβάνει «διάπλατης» πολιτικής και 
στρατιωτικής αποδοχής, ακόμα και από τα συνεργαζόμενα μέλη.  

Εφόσον το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο απαιτήσει το ανανεωμένο αυτό στρατηγικό πλάνο, η 
Συμμαχία θα μπορεί να υιοθετήσει μια παγκόσμια πολιτική ατζέντα μέσω της οποίας θα τεθούν οι 
νέοι πολιτικό-στρατιωτικοί στόχοι και θα εξεταστούν οι νέες προκλήσεις, σχετικά με τα θέματα 
ασφάλειας. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να αποφασιστεί από κοινού η αντιμετώπιση με νέες τακτικές 
αυτών των περιοχών, που χαρακτηρίζονται από αστάθεια, όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ και 
γενικότερα η Μέση ανατολή, αλλά πιθανώς και μελλοντικές εξελίξεις στο Κόσοβο, την ΠΓΔΜ, 
την Σερβία και το Μαυροβούνιο.  

Σε επίπεδο αντιμετώπισης εκτάκτων μέτρων σε φυσικές καταστροφές, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να 
αξιολογήσει, με ένα ανανεωμένο επικείμενο Στρατηγικό πλάνο την πρόταση για μια κοινή 
αντιμετώπιση που θα ορίζεται και νομικά από τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε (Συμβουλίου Ασφαλείας 
και Ολομέλειας). 

Σε επίπεδο επεκτατικής πολιτικής, το ΝΑΤΟ οφείλει να προσδιορίσει τα μελλοντικά του πλάνα 
στρατηγικά, λειτουργικά και διοικητικά. Ωστόσο, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα εφόσον 
επιδιώξει να αναβαθμίσει και τις υφισταμένες συνεργασίες με τους υπολοίπους εταίρους.  

Σε επίπεδο συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, προτείνεται η αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου σε 
ένα νέο φόρουμ «ευρύτερου διαλόγου» το οποίο θα περιλαμβάνει τους νέους σκοπούς και στόχους 
της Συμμαχίας. Το νέο αυτό συμβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζεται στους κοινούς στόχους και 
κοινούς σκοπούς που έχουν ήδη οριστεί από το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όπως αναφέρεται στο 
7ο και 9ο κεφάλαιο. 



Ουσιαστικά, στόχος του ανανεωμένου Στρατηγικού πλάνου είναι η αναβάθμιση του ρόλου της 
Συμμαχίας γεωστρατηγικά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχουν οριστεί 
για τον 21ο αιώνα. Οι προκλήσεις στο εγγύς μέλλον, για να αντιμετωπιστούν, απαιτούν παγκόσμια 
πολιτική συναίνεση και στρατιωτική συνεργασία, νομικά και πολιτικά, διαμορφωμένη με ένα νέο 
Στρατηγικό πλάνο. Εναπόκειται, στην βούληση των ηγετών, 26 σήμερα, κρατών-μελών, για την 
ανασυγκρότηση της Συμμαχίας, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και στρατιωτικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.5 Συμμαχία ή Συνεργασία; Το Μέλλον του ΝΑΤΟ Περνάει από την Ρωσία. 

Όπως αναφέρεται κανονιστικά στην εισαγωγή της έρευνάς μας και αναλυτικά στο 7ο, 8ο και 9ο 
κεφάλαιο, η διατήρηση συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την Ρωσία «προϋποθέτει να υπάρχει 1) κοινή 
απειλή 2) κοινός σκοπός και κίνητρο αντιμετώπισης σε θέματα ασφάλειας 3) κοινά συμφέροντα, 
γεωπολιτικά και οικονομικά 4) προϋπόθεση σταθερότητας των περιοχών, στην οποία εκτείνεται η 
Συμμαχία»529.  

Η Ρωσία αποτελεί τελικώς όπως αναφέρεται στα παραπάνω κεφάλαια ένα εν’ δυνάμει Δυναμικό 
Κράτος. Θεωρείται ιδιαίτερος συνεργάτης τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των Η.Π.Α. Κοινός στόχος 
και κινητήριος μοχλός -κίνητρο- στα επιτεύγματα της συνεργασίας αυτής, είναι ο αγώνας κατά της 
τρομοκρατίας. Όπως έχουμε προαναφέρει, το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, έχει κατορθώσει να 
αποτελεί επίτευγμα της μετά-Σοβιετικής περιόδου, αλλά και της πολιτικής της Συμμαχίας στον 
21ου αιώνα.  

Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι αλληλεξαρτώμενες. Η συνεργασία της Συμμαχίας σήμερα με την 
Ρωσία σε θέματα στρατιωτικά, τεχνολογικά κατά των ασύμμετρων απειλών και της τρομοκρατίας, 
αναδεικνύει την σημαντικότητα και την προσφορά του Συμβουλίου, καθώς το Συμβούλιο 
«ενισχύει το συναίσθημα διαλόγου αλλά και παραγωγικής συμμετοχής»530. 

Η ενδεχόμενη ένταξη και συμμετοχή της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ δεν φαίνεται να υλοποιείται άμεσα. 
Ωστόσο, από τα όσα διαδραματίζονται ενισχύεται η άποψη της περαιτέρω συνεργασίας των δύο 
μερών. Απαιτείται για αυτό να υπάρξουν ουσιαστικές προσεγγίσεις στα παραπάνω θέματα και 
πολιτική βούληση ως και ουσιαστικότερες επιλογές και «ηγετικές φυσιογνωμίες για να κατευθύνουν 
τις παγκόσμιες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις»531. Απαιτείται ακόμη πολιτική τόλμη για την 
εφαρμογή ενός πιο ουσιαστικού σχεδίου, για να επιτευχθεί ο στόχος αναβάθμισης της 
συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 

Για αυτό το ΝΑΤΟ, καλείται να πρωτοστατήσει στην αναγνώριση ανάγκης και στην ιδέα, μιας 
ουσιαστικότερης συνεργασίας με την Ρωσία. Η μελλοντική πολιτική και στρατιωτική πορεία της 
Συμμαχίας μέσω της Ρωσίας ενισχύεται. Με τα επιτεύγματα της Συμμαχίας ενισχύεται η 
πιθανότητα υιοθέτησης μιας παγκοσμιοποιημένης πολιτικής ατζέντας, με σκοπό την αναβάθμιση 
του ΝΑΤΟ σε παγκόσμιο παίχτη. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία, καλείται να αποδείξει ότι θα  
συμβάλλει, θα συνεργαστεί και θα πράξει τα μέγιστα για μια ουσιαστική, πραγματική, 
εποικοδομητική συνεργασία, αποδεκτή από πολλούς. 

Στόχος της Ρωσίας, μέσω της εξελικτικής της πορείας στην παγκόσμια γεωστρατηγική, 
γεωπολιτική και γεωοικονομική σκακιέρα, διαφαίνεται ότι εστιάζεται για την  αναβάθμιση της σε 
μια μακροπρόθεσμα περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο πολιτικό λόγο, που σταδιακά θα 
προσδιορίζει τους όρους σταθερότητας Δύσης (και κατ’ επέκταση ΝΑΤΟ), και Ρωσίας.  

                                                 
529 Βλέπε σελ. 15. 
530 Βλέπε σελ. 170. 
531 Βλέπε σελ. 171. 



Ύστερα από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο ρόλος του Συμβουλίου είναι καταλυτικός για τα 
άμεσα και έμμεσα πλάνα του ΝΑΤΟ. Μέσω της συνεργασίας σε έναν νέο και διευρυμένο φόρουμ 
διαλόγου, πιστεύεται πως θα επιτευχθεί η πολιτική του ΝΑΤΟ, χωρίς να απειλείται εν τέλει η 
εξωτερική πολιτική ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επίλογος: Ένα Νέο Όραμα για το ΝΑΤΟ; 

Όπως διαπιστώνεται από τα προηγούμενα κεφάλαια, κανονιστικά όσο και αναλυτικά, 
προσδιορίστηκε ο ρόλος και η δράση του ΝΑΤΟ, καθώς και οι προοπτικές εξέλιξης του 
οργανισμού. Από όσα μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 
ΝΑΤΟ και όπως ανεφέρθη από αξιωματούχο της Πολωνίας, αποτελεί «το μοναδικό εγγυητή 
συλλογικής ασφάλειας». 

Χωρίς να προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια πού θα πρέπει να σταματήσει η επιρροή του 
ΝΑΤΟ, ως στρατιωτική μηχανή ειρήνης και πολιτικής αποδοχής, και με την επιχειρηματολογία 
πως το ΝΑΤΟ μετεξελίχθηκε και θα συνεχίσει να μετεξελίσσεται, σκιαγραφήσαμε, μια νέα και 
ανανεωμένη στρατηγική πολιτική, κανονιστικού τύπου, της Συμμαχίας. Οι διάφορες πτυχές 
εξελικτικής πορείας και έννοιες οι οποίες προτάθηκαν μέσω αναλυτικής προσέγγισης θεωρούνται 
εφαρμόσιμες και αναγνωρίζουν τα συμφέροντα όλων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ αλλά και 
ενισχύουν το συναίσθημα της συνεργασίας. 

Η έρευνα αυτή παρουσίασε τα στοιχεία, τα γεγονότα, τις πολιτικές της Συμμαχίας, κανονιστικά,  
και εξηγητικά, τις διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο στρατιωτικό, διοικητικό, επιχειρησιακό, 
οικονομικό, αποτιμώντας την αναγκαιότητα για διεύρυνση των πολιτικών αλλά και στρατηγικών 
τακτικών της Συμμαχίας.  

Η ανάγκη ενός ανανεωμένου προτύπου λειτουργίας της Συμμαχίας, προκύπτει από τις παγκόσμιες 
αλλαγές στην γεωπολιτική και γεωστρατηγική σκακιέρα και τις νέες προκλήσεις των ασύμμετρων 
απειλών. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα νέο πεδίο ανισοτήτων και στοιχείων 
αποσταθεροποίησης. 

Η λειτουργία μιας ανανεωμένης Συμμαχίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται κανονιστικά από 
επιδιώξεις και προοπτικές, αναβάθμισης του ρόλου της, ώστε να μπορεί υλοποιεί όλες τις 
δημοκρατικά κοινές αποφάσεις των κρατών μελών της και σε συνεργασία με τα συνεργαζόμενα 
κράτη.  

Από αναλυτικής προσέγγισης, αυτοσκοπός της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι η συνοχή μεταξύ 
των κρατών ως και των εταίρων και η διατήρηση της ειρήνης παγκοσμίως. Με προτροπή 
εισηγήσεων των κρατών μελών, πιστεύεται πως το ΝΑΤΟ θα εμπλέκεται σταθερά στις νέες 
προκλήσεις για την αποτροπή ή καταστολή πολέμου.  

Με τις αποφάσεις της συνόδου της Ρίγα αλλά και η πιθανή επικύρωση των αποφάσεων αυτών σε 
ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, που πολιτικά και διαπραγματευτικά θα προταθεί κατά 
την νέα σύνοδο κορυφής στο Βουκουρέστι το 2008, η Συμμαχία πιστεύεται πως θα είναι έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις, με συμμετοχή των εταίρων κρατών-μελών,  
συνεργαζομένων εταίρων αλλά και νέων, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία της παγκοσμίως ως 
αυτόνομος ή ανεξάρτητος μηχανισμός διατήρησης της ειρήνης όπως και προαναφέραμε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η υπερεξουσία της νέας αυτής Συμμαχίας ωστόσο που πιθανώς να προκύψει, θα πρέπει να 
συμφωνεί και να σέβεται τους δημοκρατικούς όρους που ορίζει και διέπεται ο Καταστατικός 
Χάρτης του Ο.Η.Ε, όπως αναφέρεται στο 2ο κεφάλαιο. 



Η περαιτέρω ενίσχυση των στρατιωτικών, επιχειρησιακών, διοικητικών και οικονομικών 
διαρθρώσεων εντός της συμμαχίας, θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις πολιτικό-στρατιωτικές 
ικανότητες, προσδιορίζοντας έτσι τα πλάνα διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής ατζέντας του 
ΝΑΤΟ. 

Η Συμμαχία θα πρέπει να επαναδεσμευθεί πολιτικό-στρατιωτικά για τον επαναπροσδιορισμό μιας 
ουσιαστικότερης και συμφέρουσας συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της, αλλά και στην 
πολιτική και στρατιωτική συνεργασία των εταίρων της. Μέσω την συνεχούς διαβούλευσης, το 
ΝΑΤΟ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό μνημόνιο κατανόησης, που θα ενταχθεί στο 
ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, σχετικά με το σκοπό, τον ρόλο, την δράση καθώς και τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στα κράτη που δεσμεύονται σε μακροχρόνια συνεργασία, αλλά και τα 
εταιρικά που δεσμεύονται σε μόνιμη.  

Η Συμμαχία, θα πρέπει να συνεχίσει να υλοποιεί τις αποφάσεις των 26 σήμερα κρατών-μελών και 
ως επίσης σε ιδανικές καταστάσεις, να διασφαλίζει τα συλλογικά συμφέροντα τους. 

Οφείλει επίσης, να «οικοδομήσει για την ασφάλεια και σταθερότητα πάνω στην βάση της 
αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας προς όφελος των μελλοντικών γενεών532». 

Σε διεθνές επίπεδο και πρακτικά, το ΝΑΤΟ πιστεύεται πως θα αποκτήσει εν τέλει ένα νέο 
πολιτικό ρόλο ως μοχλός επιρροής σε θέματα ασφάλειας και ως φορέας παροχής ασφάλειας. 

Η Συμμαχία πρέπει να αντιμετωπίσει τα νέα διλλήματα/προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η 
ολοκλήρωση της στρατιωτικής, πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής αναδιάρθρωσης 
επιτάσσει η μετάλλαξη να επικυρωθεί κανονιστικά με ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, 
που θα ενισχύει και θα ορίζει σε μακροχρόνιο επίπεδο το πλαίσιο της νέας του πολιτικής και 
στρατιωτικής ατζέντας. 

Πλαισιώνοντας ταυτοχρόνως και προωθώντας περαιτέρω την συνεργασία του Συμβουλίου 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας, πιστεύεται πως το ΝΑΤΟ θα εξασφαλίσει το πλαίσιο σταθερότητας που αναζητά. 
Πρακτικά και εξηγητικά δια μέσου, συνεχών συνομιλιών, σταθερής διπλωματικής  προσέγγισης 
και ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας, οι διμερείς σχέσεις και το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-
Ρωσίας συνεπώς, θα μπορούσαν να εξελιχθούν από συναγωνιστές σε ειλικρινείς και υγιείς 
συνεργάτες. 

Εφόσον υπάρξει πραγματικός και ουσιαστικός συγκερασμός των απόψεων καθώς και συμφωνία  
στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των κρατών-μελών (26) με την Ρωσία, τότε θα μπορεί να 
οριστικοποιηθεί σε επίπεδο συλλογικής ασφάλειας, μια πιο ουσιαστική πολιτική και ιδεολογική 
συνεργασία. Συνεπώς, το πλάνο για μια νέα στρατηγική πολιτική είναι εφικτό με την προϋπόθεση 
πρωτοβουλιών των ηγετών, Συμμαχίας και Ρωσίας, για μια υγιή στρατιωτική πολιτική που θα 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο μερών.  

 

 

                                                 
532 Ο.Π. 524. 
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Annex A 

Washington Summit 1949 

 
Final Communiqué of the first Session of the North Atlantic Council  
(Terms of Reference and Organisation) 

 
Washington D.C., 17 September 1949  

 
The Council agrees its terms of reference and organisation. It creates a Defence 
Committee, a Military Committee and Military Standing Group as well as five 
Regional Planning Groups. 
The Council established by Article 9 of the North Atlantic Treaty held its first 
session in Washington on September 17, 1949. Representatives of the Parties to 
the Treaty attending this first session were: 
For Belgium, the Minister of Foreign Affairs, 
M. Paul van Zeeland; 
for Canada, the Secretary of State for External Affairs, 
Mr. Lester B. Pearson; 
for Denmark, the Minister of Foreign Affairs, 
Mr. Gustav Rasmussen; 
for France, the Minister of Foreign Affairs, 
M. Robert Schuman; 
for Iceland, the Minister to the United States, 
Mr. Thor Thors; 
for Italy, the Minister of Foreign Affairs,  
Count Sforza; 
for Luxembourg, the Minister of Foreign Affairs, 
Mr. Josef Bech; 
for the Netherlands, the Minister of Foreign Affairs, 
Dr. Dirk U. Stikker; 
for Norway, the Minister of Foreign Affairs, 
Mr. Halvard M. Lange; 
for Portugal, the Minister of Foreign Affairs, 
Mr. Jose Caeiro de Matta; 
for the United Kingdom, the Secretary of State for Foreign 
Affairs, Mr. Ernest Bevin; 
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for the United States, the Secretary of State, 
Mr. Dean Acheson. 
 
The task of the Council is to assist the Parties in implementing the Treaty and 
particularly in attaining its basic objective. That objective is to assist, in 
accordance with the Charter, in achieving the primary purpose of the United 
Nations - the maintenance of international peace and security. The Treaty is 
designed to do so by making clear the determination of the Parties collectively to 
preserve their common heritage of freedom and to defend themselves against 
aggression while emphasising at the same time their desire to live in peace with all 
governments and all peoples. 
It is in this spirit that the Foreign Ministers of the Parties have met in Washington 
and have taken steps to implement the Treaty. The meetings of the Council 
showed that all Parties are united in their resolve to integrate their efforts for the 
promotion of lasting peace, the preservation of their common heritage and the 
strengthening of their common defence. 
The main purpose of the Council during this first session was to provide for its 
own future operation and, in accordance with Article 9, to establish a Defence 
Committee and such other subsidiary bodies as are deemed necessary to assist the 
Council in considering matters concerning the implementation of the North 
Atlantic Treaty. 
 
ORGANISATION 
The Council is the principal body in the North Atlantic Treaty Organisation. In 
accordance with the Treaty, the Council is charged with the responsibility of 
considering all matters concerning the implementation of the provisions of the 
Treaty. Such subsidiary bodies as are set up under Article 9 of the Treaty are 
subordinate to the Council. 
The organisation established under the North Atlantic Treaty should be operated 
with as much flexibility as possible and be subject to review from time to time. 
The establishment of this machinery does not preclude the use of other means 
for consultation and cooperation between any or all of the Parties on matters 
relating to the Treaty. 
 
COUNCIL 
As regards its own organisation, the Council agreed as follows: 
As decided on April 2, the Council will normally be composed of Foreign 
Ministers. Should the latter be unable to attend, their places shall be taken by 
plenipotentiary representatives desig nated by the Parties. To enable the Council 
to meet promptly at any time the diplomatic representatives in Washington of the 
Parties shall be empowered to act as their Governments' representatives 
whenever necessary. 
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Terms of Reference 
The North Atlantic Treaty shall constitute the terms of reference 
of the Council. 
 
Time and Frequency of Sessions 
The Council shall be convened by the Chairman and shall meet in ordinary 
session annually and at such other times as may be deemed desirable by the 
majority of the Parties. Extraordinary sessions under Articles 4 and 5 of the 
Treaty may be called at the request of any Party invoking one of these Articles. 
 
Location of the Council Sessions 
The location of each session of the Council shall be determined by the Chairman 
after consultation with the other members of the Council. For general 
convenience the ordinary annual session should be held at about the same time 
and in the same general geographical area as the annual session of the General 
Assembly. Other ordinary sessions should whenever practicable be held at some 
convenient location in Europe. 
 
Chairmanship 
Chairmanship shall be held in turn by the Parties according to the alphabetical 
order in the English language beginning with the United States. Each Party shall 
hold office from the beginning of the one ordinary annual session until the 
appointment of the new Chairman at the following ordinary annual session. If 
any Party does not wish to accept the Chairmanship, it shall pass to the next Party 
in alphabetical order. 
 
Languages 
English and French shall be the official languages for the entire North Atlantic 
Treaty Organisation. 
 
Permanent Coordination 
Additional political bodies shall not be established unless and until experience has 
demonstrated their need. However, the existing informal arrangement for 
consultation between repre sentatives in Washington of the Parties shall be 
maintained. 
 
DEFENCE COMMITTEE 
The Council established a Defence Committee. 
The Council reaffirmed that ensuring the security of the North Atlantic area is a 
primary objective of the North Atlantic Treaty and is vital to the security of each 
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of the Parties. It is therefore of paramount importance that the Parties, separately 
and jointly, 
by means of continuous and effective self-help, and mutual aid, maintain and 
develop their individual and collective capacity to resist armed attack. The 
Defence Committee should therefore immediately take the requisite steps to have 
drawn up unified defence plans for the North Atlantic area. 
As regards the organisation of the Defence Committee, the Council agreed as 
follows: 
The Defence Committee will be composed of one representative from each 
Party. These representatives will normally be Defence Ministers. In any case 
where this is not possible, another representative may be designated. 
 
Terms of Reference 
The Defence Committee shall recommend measures for the implementation of 
Articles 3 and 5 in accordance with general policy guidance given by the Council. 
 
Time and Frequency of Sessions 
The Defence Committee shall be convened by the Chairman and shall meet in 
ordinary session annually and at such other times as it may be requested to meet 
by the Council or as may be deemed desirable by the majority of the members of 
the Defence Committee. 
 
Location 
The location of each session of the Defence Committee shall be determined by 
the Chairman in consultation with the members of the Committee. 
 
Chairmanship 
Chairmanship shall be held in turn by the Parties according to the alphabetical 
order in the English language beginning with the United States. Each Party shall 
hold office from the beginning of one ordinary annual session until the 
appointment of the new Chairman at the following ordinary annual session. If 
any Party does not wish to accept the Chairmanship, it shall pass to the next Party 
in alphabetical order. 
The Council suggested to the Defence Committee the general outline of those 
subsidiary military bodies which it considered appropriate for the task of aiding 
the Defence Committee in recommending measures for the implementation of 
Articles 3 and 5 of the Treaty. The Defence Committee was invited, among other 
things, to consider the question of these subsidiary bodies in detail and to 
elaborate on the general provisions suggested by the Council for each body. 
The Council suggested in general terms that the military organisation should 
include the following: 
MILITARY COMMITTEE 
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The Defence Committee should establish a Military Committee composed of one 
military representative from each Party. These representatives should be Chiefs-
of-Staff or their representatives. 
(Iceland, having no military establishment, may, if it so desires, be represented by 
a civilian official.) 
 
Terms of Reference 
The Military Committee should: 
provide general policy guidance of a military nature to its Standing Group; 
advise the Defence Committee and other agencies on military matters as 
appropriate; 
recommend to the Defence Committee military measures for the unified defence 
of the North Atlantic area. 
 
Location 
The Military Committee should normally meet in Washington. 
 
Standing group 
In order to facilitate the rapid and efficient conduct of the work of the Military 
Committee, there should be set up a sub-committee of that body to be known as 
the ``Standing Group''. 
The Standing Group should be composed of one representative each of France, 
the United Kingdom, and the United States. 
 
Terms of Reference 
The Standing Group, in accordance with general policy guidance provided by the 
Military Committee, should provide such specific policy guidance and 
information of a military nature to the Regional Planning Groups and any other 
bodies of the organisation as is necessary for their work. 
To achieve the unified defence of the North Atlantic area, the Standing Group 
should coordinate and integrate the defence plans originating in the Regional 
Planning Groups, and should make appropriate recommendations thereon to the 
Military Committee. 
The Standing Group should recommend to the Military Committee those matters 
on which the Standing Group should be authorised to take action in the name of 
the Military Committee within the framework of approved policy. 
It is recognised that it is the responsibility of individual governments to provide 
for the implementation of plans to which they have agreed. It is further 
recognised that it is the primary responsibility of the Regional Planning Groups 
to prepare plans for the defence of their respective regions. 
Subject to these principles, it is understood that before the Standing Group 
makes recommendations on any plan or course of action involving use of forces, 
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facilities, or resources of a Party not represented on the Standing Group, going 
beyond or differing from arrangements previously agreed by the Party concerned, 
the Party should have the right to participate in the Standing Group in the work 
of formulating such recommendations. It is also understood that when 
communicating their regional plans to the Standing Group, the Regional Planning 
Groups should be entitled to have their plans presented and explained by any of 
their members and not necessarily by a member of the Standing Group. 
 
Time and Frequency of Sessions 
The Standing Group should be so organised as to function con tinuously. 
 
Location 
The permanent site of the Standing Group should be in Washington. 
 
Permanent Representation 
In order to maintain close contact with the Standing Group, a Party not 
represented thereon may appoint a special representative to provide permanent 
liaison with the Standing Group. 
 
REGIONAL PLANNING GROUPS 
In order to ensure speedy and efficient planning of the unified defence of the 
whole North Atlantic area there should be established Regional Planning Groups 
on a geographical basis. It should be provided that: 
Before any Regional Planning Group makes any recommen dations affecting the 
defence of the territory or involving the use of forces, facilities, or resources of 
any Party not a member of that Group, that Party should have the right to 
participate in the Group in the work of formulating such recommendations. 
Any Group which considers that a Party not a member of the Group can 
contribute to the defence planning of that Group's region, can call upon that 
Party to join in the planning as appropriate. 
 
COMPOSITION 
 
Northern European Regional Planning Group 
Denmark, Norway, and the United Kingdom. 
The United States has been requested and has agreed to participate actively in the 
defence planning as appropriate. 
Other Parties may participate under the provisions listed above. 
 
Western European Planning Group 
Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom. 
Canada and the United States have been requested and have agreed to participate 
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actively in the defence planning as appropriate. Other Parties may, and 
particularly Denmark and Italy will, participate under the provisions listed above. 
 
Southern European - Western Mediterranean Regional Planning Group 
France, Italy and the United Kingdom. 
The United States has been requested and has agreed to participate actively in the 
defence planning as appropriate. 
Other Parties may participate under the provisions listed above. 
It is recognised that there are problems which are clearly common to the defence 
of the areas covered by the three European regional groups. It is therefore 
important that arrangements be made by the Defence Committee with a view to 
ensuring full cooperation between two, or if the need arises, all three groups. 
 
Canadian-United States Regional Planning Group 
Canada and the United States. 
Other Parties may participate under the provisions listed above. 
 
North Atlantic Ocean Regional Planning Group 
Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, the Netherlands, 
Norway, Portugal, the United Kingdom and the United States. 
The responsibilities for planning the defences in the North Atlantic Ocean 
cannot be shared equally by all members of the Group. On the other hand, these 
responsibilities can to some extent be divided along functional lines and allocated 
to those Parties who are best able to perform the respective defence functions. 
Therefore, the North Atlantic Ocean Regional Planning Group, when it meets, 
should establish a series of planning sub-groups related to specific functions of 
defence. The Group should determine on which sub-group or sub-groups each 
Party should sit, and the arrangements necessary to ensure coordination between 
these sub-groups in the interest of speedy and effective planning. 
 
Terms of Reference 
Each Regional Planning Group should: 
develop and recommend to the Military Committee through the Standing Group 
plans for the defence of the region; 
cooperate with the other Regional Planning Groups with a view to eliminating 
conflict in, and ensuring harmony among, the various regional plans. 
 
Location 
The Defence Committee should consider the question of the loc- 
ation of the Regional Planning Groups. 
The Council recognises that the question of military production and supply is an 
integral part of the whole problem of the defence of the North Atlantic area. 
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Consequently, there shall be established as soon as possible appropriate 
machinery to consider these matters. The details of organisation of this 
machinery, terms of reference, etc. shall be studied forthwith by a working group 
which shall submit recommendations to the Defence Committee or to the 
Council. 
The Council recognises the importance of economic and financial factors in the 
development and implementation of military plans for the defence of the North 
Atlantic area. 
Consequently, there shall be established as soon as possible appropriate 
machinery to consider these matters. The details of organisation of this 
machinery, terms of reference, etc. shall be studied forthwith by a working group 
which shall submit recommendations to the Council. 
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Annex B 

The Alliance's Strategic Concept 1999 

 
The Alliance's Strategic Concept 

Approved by the Heads of State and Government 
participating in the meeting 

of the North Atlantic Council in Washington D.C. 
on 23rd and 24th April 1999 

 
Introduction 

 
At their Summit meeting in Washington in April 1999, NATO Heads of State 
and Government approved the Alliance's new Strategic Concept.  
NATO has successfully ensured the freedom of its members and prevented war 
in Europe during the 40 years of the Cold War. By combining defence with 
dialogue, it played an indispensable role in bringing East-West confrontation to a 
peaceful end. The dramatic changes in the Euro-Atlantic strategic landscape 
brought by the end of the Cold War were reflected in the Alliance's 1991 Strategic 
Concept. There have, however, been further profound political and security 
developments since then.  
The dangers of the Cold War have given way to more promising, but also 
challenging prospects, to new opportunities and risks. A new Europe of greater 
integration is emerging, and a Euro-Atlantic security structure is evolving in 
which NATO plays a central part. The Alliance has been at the heart of efforts to 
establish new patterns of cooperation and mutual understanding across the Euro-
Atlantic region and has committed itself to essential new activities in the interest 
of a wider stability. It has shown the depth of that commitment in its efforts to 
put an end to the immense human suffering created by conflict in the Balkans. 
The years since the end of the Cold War have also witnessed important 
developments in arms control, a process to which the Alliance is fully committed. 
The Alliance's role in these positive developments has been underpinned by the 
comprehensive adaptation of its approach to security and of its procedures and 
structures. The last ten years have also seen, however, the appearance of complex 
new risks to Euro-Atlantic peace and stability, including oppression, ethnic 
conflict, economic distress, the collapse of political order, and the proliferation of 
weapons of mass destruction.  
The Alliance has an indispensable role to play in consolidating and preserving the 
positive changes of the recent past, and in meeting current and future security 
challenges. It has, therefore, a demanding agenda. It must safeguard common 
security interests in an environment of further, often unpredictable change. It 
must maintain collective defence and reinforce the transatlantic link and ensure a 
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balance that allows the European Allies to assume greater responsibility. It must 
deepen its relations with its partners and prepare for the accession of new 
members. It must, above all, maintain the political will and the military means 
required by the entire range of its missions.  
This new Strategic Concept will guide the Alliance as it pursues this agenda. It 
expresses NATO's enduring purpose and nature and its fundamental security 
tasks, identifies the central features of the new security environment, specifies the 
elements of the Alliance's broad approach to security, and provides guidelines for 
the further adaptation of its military forces.  

 
Part I - The Purpose and Tasks of the Alliance 

 
NATO's essential and enduring purpose, set out in the Washington Treaty, is to 
safeguard the freedom and security of all its members by political and military 
means. Based on common values of democracy, human rights and the rule of 
law, the Alliance has striven since its inception to secure a just and lasting 
peaceful order in Europe. It will continue to do so. The achievement of this aim 
can be put at risk by crisis and conflict affecting the security of the Euro-Atlantic 
area. The Alliance therefore not only ensures the defence of its members but 
contributes to peace and stability in this region.  
The Alliance embodies the transatlantic link by which the security of North 
America is permanently tied to the security of Europe. It is the practical 
expression of effective collective effort among its members in support of their 
common interests.  
The fundamental guiding principle by which the Alliance works is that of 
common commitment and mutual co-operation among sovereign states in 
support of the indivisibility of security for all of its members. Solidarity and 
cohesion within the Alliance, through daily cooperation in both the political and 
military spheres, ensure that no single Ally is forced to rely upon its own national 
efforts alone in dealing with basic security challenges. Without depriving member 
states of their right and duty to assume their sovereign responsibilities in the field 
of defence, the Alliance enables them through collective effort to realise their 
essential national security objectives.  
The resulting sense of equal security among the members of the Alliance, 
regardless of differences in their circumstances or in their national military 
capabilities, contributes to stability in the Euro-Atlantic area. The Alliance does 
not seek these benefits for its members alone, but is committed to the creation of 
conditions conducive to increased partnership, cooperation, and dialogue with 
others who share its broad political objectives.  
To achieve its essential purpose, as an Alliance of nations committed to the 
Washington Treaty and the United Nations Charter, the Alliance performs the 
following fundamental security tasks:  
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Security: To provide one of the indispensable foundations for a stable Euro-
Atlantic security environment, based on the growth of democratic institutions 
and commitment to the peaceful resolution of disputes, in which no country 
would be able to intimidate or coerce any other through the threat or use of 
force.  
Consultation: To serve, as provided for in Article 4 of the Washington Treaty, as 
an essential transatlantic forum for Allied consultations on any issues that affect 
their vital interests, including possible developments posing risks for members' 
security, and for appropriate co-ordination of their efforts in fields of common 
concern.  
Deterrence and Defence: To deter and defend against any threat of aggression 
against any NATO member state as provided for in Articles 5 and 6 of the 
Washington Treaty.  
And in order to enhance the security and stability of the Euro-Atlantic area:  
Crisis Management: To stand ready, case-by-case and by consensus, in 
conformity with Article 7 of the Washington Treaty, to contribute to effective 
conflict prevention and to engage actively in crisis management, including crisis 
response operations.  
Partnership: To promote wide-ranging partnership, cooperation, and dialogue 
with other countries in the Euro-Atlantic area, with the aim of increasing 
transparency, mutual confidence and the capacity for joint action with the 
Alliance.  
In fulfilling its purpose and fundamental security tasks, the Alliance will continue 
to respect the legitimate security interests of others, and seek the peaceful 
resolution of disputes as set out in the Charter of the United Nations. The 
Alliance will promote peaceful and friendly international relations and support 
democratic institutions. The Alliance does not consider itself to be any country's 
adversary.  

 
Part II - Strategic Perspectives 

 
The Evolving Strategic Environment 
The Alliance operates in an environment of continuing change. Developments in 
recent years have been generally positive, but uncertainties and risks remain 
which can develop into acute crises. Within this evolving context, NATO has 
played an essential part in strengthening Euro-Atlantic security since the end of 
the Cold War. Its growing political role; its increased political and military 
partnership, cooperation and dialogue with other states, including with Russia, 
Ukraine and Mediterranean Dialogue countries; its continuing openness to the 
accession of new members; its collaboration with other international 
organisations; its commitment, exemplified in the Balkans, to conflict prevention 
and crisis management, including through peace support operations: all reflect its 
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determination to shape its security environment and enhance the peace and 
stability of the Euro-Atlantic area.  
In parallel, NATO has successfully adapted to enhance its ability to contribute to 
Euro-Atlantic peace and stability. Internal reform has included a new command 
structure, including the Combined Joint Task Force (CJTF) concept, the creation 
of arrangements to permit the rapid deployment of forces for the full range of the 
Alliance's missions, and the building of the European Security and Defence 
Identity (ESDI) within the Alliance.  
The United Nations (UN), the Organisation for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE), the European Union (EU), and the Western European Union 
(WEU) have made distinctive contributions to Euro-Atlantic security and 
stability. Mutually reinforcing organisations have become a central feature of the 
security environment.  
The United Nations Security Council has the primary responsibility for the 
maintenance of international peace and security and, as such, plays a crucial role 
in contributing to security and stability in the Euro-Atlantic area.  
The OSCE, as a regional arrangement, is the most inclusive security organisation 
in Europe, which also includes Canada and the United States, and plays an 
essential role in promoting peace and stability, enhancing cooperative security, 
and advancing democracy and human rights in Europe. The OSCE is particularly 
active in the fields of preventive diplomacy, conflict prevention, crisis 
management, and post-conflict rehabilitation. NATO and the OSCE have 
developed close practical cooperation, especially with regard to the international 
effort to bring peace to the former Yugoslavia.  
The European Union has taken important decisions and given a further impetus 
to its efforts to strengthen its security and defence dimension. This process will 
have implications for the entire Alliance, and all European Allies should be 
involved in it, building on arrangements developed by NATO and the WEU. The 
development of a common foreign and security policy (CFSP) includes the 
progressive framing of a common defence policy. Such a policy, as called for in 
the Amsterdam Treaty, would be compatible with the common security and 
defence policy established within the framework of the Washington Treaty. 
Important steps taken in this context include the incorporation of the WEU's 
Petersberg tasks into the Treaty on European Union and the development of 
closer institutional relations with the WEU.  
As stated in the 1994 Summit declaration and reaffirmed in Berlin in 1996, the 
Alliance fully supports the development of the European Security and Defence 
Identity within the Alliance by making available its assets and capabilities for 
WEU-led operations. To this end, the Alliance and the WEU have developed a 
close relationship and put into place key elements of the ESDI as agreed in 
Berlin. In order to enhance peace and stability in Europe and more widely, the 
European Allies are strengthening their capacity for action, including by 
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increasing their military capabilities. The increase of the responsibilities and 
capacities of the European Allies with respect to security and defence enhances 
the security environment of the Alliance.  
The stability, transparency, predictability, lower levels of armaments, and 
verification which can be provided by arms control and non-proliferation 
agreements support NATO's political and military efforts to achieve its strategic 
objectives. The Allies have played a major part in the significant achievements in 
this field. These include the enhanced stability produced by the CFE Treaty, the 
deep reductions in nuclear weapons provided for in the START treaties; the 
signature of the Comprehensive Test Ban Treaty, the indefinite and unconditional 
extension of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the accession to it of Belarus, 
Kazakhstan, and Ukraine as non-nuclear weapons states, and the entry into force 
of the Chemical Weapons Convention. The Ottawa Convention to ban anti-
personnel landmines and similar agreements make an important contribution to 
alleviating human suffering. There are welcome prospects for further advances in 
arms control in conventional weapons and with respect to nuclear, chemical, and 
biological (NBC) weapons.  
Security challenges and risks 
Notwithstanding positive developments in the strategic environment and the fact 
that large-scale conventional aggression against the Alliance is highly unlikely, the 
possibility of such a threat emerging over the longer term exists. The security of 
the Alliance remains subject to a wide variety of military and non-military risks 
which are multi-directional and often difficult to predict. These risks include 
uncertainty and instability in and around the Euro-Atlantic area and the 
possibility of regional crises at the periphery of the Alliance, which could evolve 
rapidly. Some countries in and around the Euro-Atlantic area face serious 
economic, social and political difficulties. Ethnic and religious rivalries, territorial 
disputes, inadequate or failed efforts at reform, the abuse of human rights, and 
the dissolution of states can lead to local and even regional instability. The 
resulting tensions could lead to crises affecting Euro-Atlantic stability, to human 
suffering, and to armed conflicts. Such conflicts could affect the security of the 
Alliance by spilling over into neighbouring countries, including NATO countries, 
or in other ways, and could also affect the security of other states.  
The existence of powerful nuclear forces outside the Alliance also constitutes a 
significant factor which the Alliance has to take into account if security and 
stability in the Euro-Atlantic area are to be maintained.  
The proliferation of NBC weapons and their means of delivery remains a matter 
of serious concern. In spite of welcome progress in strengthening international 
non-proliferation regimes, major challenges with respect to proliferation remain. 
The Alliance recognises that proliferation can occur despite efforts to prevent it 
and can pose a direct military threat to the Allies' populations, territory, and 
forces. Some states, including on NATO's periphery and in other regions, sell or 
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acquire or try to acquire NBC weapons and delivery means. Commodities and 
technology that could be used to build these weapons of mass destruction and 
their delivery means are becoming more common, while detection and 
prevention of illicit trade in these materials and know-how continues to be 
difficult. Non-state actors have shown the potential to create and use some of 
these weapons.  
The global spread of technology that can be of use in the production of weapons 
may result in the greater availability of sophisticated military capabilities, 
permitting adversaries to acquire highly capable offensive and defensive air, land, 
and sea-borne systems, cruise missiles, and other advanced weaponry. In addition, 
state and non-state adversaries may try to exploit the Alliance's growing reliance 
on information systems through information operations designed to disrupt such 
systems. They may attempt to use strategies of this kind to counter NATO's 
superiority in traditional weaponry.  
Any armed attack on the territory of the Allies, from whatever direction, would 
be covered by Articles 5 and 6 of the Washington Treaty. However, Alliance 
security must also take account of the global context. Alliance security interests 
can be affected by other risks of a wider nature, including acts of terrorism, 
sabotage and organised crime, and by the disruption of the flow of vital 
resources. The uncontrolled movement of large numbers of people, particularly 
as a consequence of armed conflicts, can also pose problems for security and 
stability affecting the Alliance. Arrangements exist within the Alliance for 
consultation among the Allies under Article 4 of the Washington Treaty and, 
where appropriate, co-ordination of their efforts including their responses to risks 
of this kind.  

 
Part III - The Approach to Security in the 21st Century 

 
The Alliance is committed to a broad approach to security, which recognises the 
importance of political, economic, social and environmental factors in addition to 
the indispensable defence dimension. This broad approach forms the basis for 
the Alliance to accomplish its fundamental security tasks effectively, and its 
increasing effort to develop effective cooperation with other European and Euro-
Atlantic organisations as well as the United Nations. Our collective aim is to build 
a European security architecture in which the Alliance's contribution to the 
security and stability of the Euro-Atlantic area and the contribution of these other 
international organisations are complementary and mutually reinforcing, both in 
deepening relations among Euro-Atlantic countries and in managing crises. 
NATO remains the essential forum for consultation among the Allies and the 
forum for agreement on policies bearing on the security and defence 
commitments of its members under the Washington Treaty.  
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The Alliance seeks to preserve peace and to reinforce Euro-Atlantic security and 
stability by: the preservation of the transatlantic link; the maintenance of effective 
military capabilities sufficient for deterrence and defence and to fulfil the full 
range of its missions; the development of the European Security and Defence 
Identity within the Alliance; an overall capability to manage crises successfully; its 
continued openness to new members; and the continued pursuit of partnership, 
cooperation, and dialogue with other nations as part of its co-operative approach 
to Euro-Atlantic security, including in the field of arms control and disarmament.  
The Transatlantic Link 
NATO is committed to a strong and dynamic partnership between Europe and 
North America in support of the values and interests they share. The security of 
Europe and that of North America are indivisible. Thus the Alliance's 
commitment to the indispensable transatlantic link and the collective defence of 
its members is fundamental to its credibility and to the security and stability of the 
Euro-Atlantic area.  
The Maintenance Of Alliance Military Capabilities  
The maintenance of an adequate military capability and clear preparedness to act 
collectively in the common defence remain central to the Alliance's security 
objectives. Such a capability, together with political solidarity, remains at the core 
of the Alliance's ability to prevent any attempt at coercion or intimidation, and to 
guarantee that military aggression directed against the Alliance can never be 
perceived as an option with any prospect of success.  
Military capabilities effective under the full range of foreseeable circumstances are 
also the basis of the Alliance's ability to contribute to conflict prevention and 
crisis management through non-Article 5 crisis response operations. These 
missions can be highly demanding and can place a premium on the same political 
and military qualities, such as cohesion, multinational training, and extensive prior 
planning, that would be essential in an Article 5 situation. Accordingly, while they 
may pose special requirements, they will be handled through a common set of 
Alliance structures and procedures.  
The European Security And Defence Identity 
The Alliance, which is the foundation of the collective defence of its members 
and through which common security objectives will be pursued wherever 
possible, remains committed to a balanced and dynamic transatlantic partnership. 
The European Allies have taken decisions to enable them to assume greater 
responsibilities in the security and defence field in order to enhance the peace and 
stability of the Euro-Atlantic area and thus the security of all Allies. On the basis 
of decisions taken by the Alliance, in Berlin in 1996 and subsequently, the 
European Security and Defence Identity will continue to be developed within 
NATO. This process will require close cooperation between NATO, the WEU 
and, if and when appropriate, the European Union. It will enable all European 
Allies to make a more coherent and effective contribution to the missions and 
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activities of the Alliance as an expression of our shared responsibilities; it will 
reinforce the transatlantic partnership; and it will assist the European Allies to act 
by themselves as required through the readiness of the Alliance, on a case-by-case 
basis and by consensus, to make its assets and capabilities available for operations 
in which the Alliance is not engaged militarily under the political control and 
strategic direction either of the WEU or as otherwise agreed, taking into account 
the full participation of all European Allies if they were so to choose.  
Conflict Prevention And Crisis Management 
In pursuit of its policy of preserving peace, preventing war, and enhancing 
security and stability and as set out in the fundamental security tasks, NATO will 
seek, in cooperation with other organisations, to prevent conflict, or, should a 
crisis arise, to contribute to its effective management, consistent with 
international law, including through the possibility of conducting non-Article 5 
crisis response operations. The Alliance's preparedness to carry out such 
operations supports the broader objective of reinforcing and extending stability 
and often involves the participation of NATO's Partners. NATO recalls its offer, 
made in Brussels in 1994, to support on a case-by-case basis in accordance with 
its own procedures, peacekeeping and other operations under the authority of the 
UN Security Council or the responsibility of the OSCE, including by making 
available Alliance resources and expertise. In this context NATO recalls its 
subsequent decisions with respect to crisis response operations in the Balkans. 
Taking into account the necessity for Alliance solidarity and cohesion, 
participation in any such operation or mission will remain subject to decisions of 
member states in accordance with national constitutions.  
NATO will make full use of partnership, cooperation and dialogue and its links 
to other organisations to contribute to preventing crises and, should they arise, 
defusing them at an early stage. A coherent approach to crisis management, as in 
any use of force by the Alliance, will require the Alliance's political authorities to 
choose and co-ordinate appropriate responses from a range of both political and 
military measures and to exercise close political control at all stages.  
Partnership, Cooperation, And Dialogue 
Through its active pursuit of partnership, cooperation, and dialogue, the Alliance 
is a positive force in promoting security and stability throughout the Euro-
Atlantic area. Through outreach and openness, the Alliance seeks to preserve 
peace, support and promote democracy, contribute to prosperity and progress, 
and foster genuine partnership with and among all democratic Euro-Atlantic 
countries. This aims at enhancing the security of all, excludes nobody, and helps 
to overcome divisions and disagreements that could lead to instability and 
conflict.  
The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) will remain the overarching 
framework for all aspects of NATO's cooperation with its Partners. It offers an 
expanded political dimension for both consultation and cooperation. EAPC 
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consultations build increased transparency and confidence among its members on 
security issues, contribute to conflict prevention and crisis management, and 
develop practical cooperation activities, including in civil emergency planning, 
and scientific and environmental affairs.  
The Partnership for Peace is the principal mechanism for forging practical 
security links between the Alliance and its Partners and for enhancing 
interoperability between Partners and NATO. Through detailed programmes that 
reflect individual Partners' capacities and interests, Allies and Partners work 
towards transparency in national defence planning and budgeting; democratic 
control of defence forces; preparedness for civil disasters and other emergencies; 
and the development of the ability to work together, including in NATO-led PfP 
operations. The Alliance is committed to increasing the role the Partners play in 
PfP decision-making and planning, and making PfP more operational. NATO 
has undertaken to consult with any active participant in the Partnership if that 
Partner perceives a direct threat to its territorial integrity, political independence, 
or security.  
Russia plays a unique role in Euro-Atlantic security. Within the framework of the 
NATO-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security, 
NATO and Russia have committed themselves to developing their relations on 
the basis of common interest, reciprocity and transparency to achieve a lasting 
and inclusive peace in the Euro-Atlantic area based on the principles of 
democracy and co-operative security. NATO and Russia have agreed to give 
concrete substance to their shared commitment to build a stable, peaceful and 
undivided Europe. A strong, stable and enduring partnership between NATO 
and Russia is essential to achieve lasting stability in the Euro-Atlantic area.  
Ukraine occupies a special place in the Euro-Atlantic security environment and is 
an important and valuable partner in promoting stability and common democratic 
values. NATO is committed to further strengthening its distinctive partnership 
with Ukraine on the basis of the NATO-Ukraine Charter, including political 
consultations on issues of common concern and a broad range of practical 
cooperation activities. The Alliance continues to support Ukrainian sovereignty 
and independence, territorial integrity, democratic development, economic 
prosperity and its status as a non-nuclear weapons state as key factors of stability 
and security in central and eastern Europe and in Europe as a whole.  
The Mediterranean is an area of special interest to the Alliance. Security in 
Europe is closely linked to security and stability in the Mediterranean. NATO's 
Mediterranean Dialogue process is an integral part of NATO's co-operative 
approach to security. It provides a framework for confidence building, promotes 
transparency and cooperation in the region, and reinforces and is reinforced by 
other international efforts. The Alliance is committed to developing progressively 
the political, civil, and military aspects of the Dialogue with the aim of achieving 
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closer cooperation with, and more active involvement by, countries that are 
partners in this Dialogue.  
Enlargement 
The Alliance remains open to new members under Article 10 of the Washington 
Treaty. It expects to extend further invitations in coming years to nations willing 
and able to assume the responsibilities and obligations of membership, and as 
NATO determines that the inclusion of these nations would serve the overall 
political and strategic interests of the Alliance, strengthen its effectiveness and 
cohesion, and enhance overall European security and stability. To this end, 
NATO has established a programme of activities to assist aspiring countries in 
their preparations for possible future membership in the context of its wider 
relationship with them. No European democratic country whose admission 
would fulfil the objectives of the Treaty will be excluded from consideration.  
Arms Control, Disarmament, And Non-Proliferation 
The Alliance's policy of support for arms control, disarmament, and non-
proliferation will continue to play a major role in the achievement of the 
Alliance's security objectives. The Allies seek to enhance security and stability at 
the lowest possible level of forces consistent with the Alliance's ability to provide 
for collective defence and to fulfil the full range of its missions. The Alliance will 
continue to ensure that - as an important part of its broad approach to security - 
defence and arms control, disarmament, and non-proliferation objectives remain 
in harmony. The Alliance will continue to actively contribute to the development 
of arms control, disarmament, and non-proliferation agreements as well as to 
confidence and security building measures. The Allies take seriously their 
distinctive role in promoting a broader, more comprehensive and more verifiable 
international arms control and disarmament process. The Alliance will enhance its 
political efforts to reduce dangers arising from the proliferation of weapons of 
mass destruction and their means of delivery. The principal non-proliferation goal 
of the Alliance and its members is to prevent proliferation from occurring or, 
should it occur, to reverse it through diplomatic means. The Alliance attaches 
great importance to the continuing validity and the full implementation by all 
parties of the CFE Treaty as an essential element in ensuring the stability of the 
Euro-Atlantic area.  

 
Part IV - Guidelines for the Alliance's Forces 

 
Principles Of Alliance Strategy 
The Alliance will maintain the necessary military capabilities to accomplish the 
full range of NATO's missions. The principles of Allied solidarity and strategic 
unity remain paramount for all Alliance missions. Alliance forces must safeguard 
NATO's military effectiveness and freedom of action. The security of all Allies is 
indivisible: an attack on one is an attack on all. With respect to collective defence 
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under Article 5 of the Washington Treaty, the combined military forces of the 
Alliance must be capable of deterring any potential aggression against it, of 
stopping an aggressor's advance as far forward as possible should an attack 
nevertheless occur, and of ensuring the political independence and territorial 
integrity of its member states. They must also be prepared to contribute to 
conflict prevention and to conduct non-Article 5 crisis response operations. The 
Alliance's forces have essential roles in fostering cooperation and understanding 
with NATO's Partners and other states, particularly in helping Partners to 
prepare for potential participation in NATO-led PfP operations. Thus they 
contribute to the preservation of peace, to the safeguarding of common security 
interests of Alliance members, and to the maintenance of the security and stability 
of the Euro-Atlantic area. By deterring the use of NBC weapons, they contribute 
to Alliance efforts aimed at preventing the proliferation of these weapons and 
their delivery means.  
The achievement of the Alliance's aims depends critically on the equitable sharing 
of the roles, risks and responsibilities, as well as the benefits, of common defence. 
The presence of United States conventional and nuclear forces in Europe 
remains vital to the security of Europe, which is inseparably linked to that of 
North America. The North American Allies contribute to the Alliance through 
military forces available for Alliance missions, through their broader contribution 
to international peace and security, and through the provision of unique training 
facilities on the North American continent. The European Allies also make wide-
ranging and substantial contributions. As the process of developing the ESDI 
within the Alliance progresses, the European Allies will further enhance their 
contribution to the common defence and to international peace and stability 
including through multinational formations.  
The principle of collective effort in Alliance defence is embodied in practical 
arrangements that enable the Allies to enjoy the crucial political, military and 
resource advantages of collective defence, and prevent the renationalisation of 
defence policies, without depriving the Allies of their sovereignty. These 
arrangements also enable NATO's forces to carry out non-Article 5 crisis 
response operations and constitute a prerequisite for a coherent Alliance response 
to all possible contingencies. They are based on procedures for consultation, an 
integrated military structure, and on co-operation agreements. Key features 
include collective force planning; common funding; common operational 
planning; multinational formations, headquarters and command arrangements; an 
integrated air defence system; a balance of roles and responsibilities among the 
Allies; the stationing and deployment of forces outside home territory when 
required; arrangements, including planning, for crisis management and 
reinforcement; common standards and procedures for equipment, training and 
logistics; joint and combined doctrines and exercises when appropriate; and 
infrastructure, armaments and logistics cooperation. The inclusion of NATO's 
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Partners in such arrangements or the development of similar arrangements for 
them, in appropriate areas, is also instrumental in enhancing cooperation and 
common efforts in Euro-Atlantic security matters.  
Multinational funding, including through the Military Budget and the NATO 
Security Investment Programme, will continue to play an important role in 
acquiring and maintaining necessary assets and capabilities. The management of 
resources should be guided by the military requirements of the Alliance as they 
evolve.  
The Alliance supports the further development of the ESDI within the Alliance, 
including by being prepared to make available assets and capabilities for 
operations under the political control and strategic direction either of the WEU 
or as otherwise agreed.  
To protect peace and to prevent war or any kind of coercion, the Alliance will 
maintain for the foreseeable future an appropriate mix of nuclear and 
conventional forces based in Europe and kept up to date where necessary, 
although at a minimum sufficient level. Taking into account the diversity of risks 
with which the Alliance could be faced, it must maintain the forces necessary to 
ensure credible deterrence and to provide a wide range of conventional response 
options. But the Alliance's conventional forces alone cannot ensure credible 
deterrence. Nuclear weapons make a unique contribution in rendering the risks of 
aggression against the Alliance incalculable and unacceptable. Thus, they remain 
essential to preserve peace.  
The Alliance's Force Posture 
The Missions of Alliance Military Forces  
The primary role of Alliance military forces is to protect peace and to guarantee 
the territorial integrity, political independence and security of member states. The 
Alliance's forces must therefore be able to deter and defend effectively, to 
maintain or restore the territorial integrity of Allied nations and - in case of 
conflict - to terminate war rapidly by making an aggressor reconsider his decision, 
cease his attack and withdraw. NATO forces must maintain the ability to provide 
for collective defence while conducting effective non-Article 5 crisis response 
operations.  
The maintenance of the security and stability of the Euro-Atlantic area is of key 
importance. An important aim of the Alliance and its forces is to keep risks at a 
distance by dealing with potential crises at an early stage. In the event of crises 
which jeopardise Euro-Atlantic stability and could affect the security of Alliance 
members, the Alliance's military forces may be called upon to conduct crisis 
response operations. They may also be called upon to contribute to the 
preservation of international peace and security by conducting operations in 
support of other international organisations, complementing and reinforcing 
political actions within a broad approach to security.  
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In contributing to the management of crises through military operations, the 
Alliance's forces will have to deal with a complex and diverse range of actors, 
risks, situations and demands, including humanitarian emergencies. Some non-
Article 5 crisis response operations may be as demanding as some collective 
defence missions. Well-trained and well-equipped forces at adequate levels of 
readiness and in sufficient strength to meet the full range of contingencies as well 
as the appropriate support structures, planning tools and command and control 
capabilities are essential in providing efficient military contributions. The Alliance 
should also be prepared to support, on the basis of separable but not separate 
capabilities, operations under the political control and strategic direction either of 
the WEU or as otherwise agreed. The potential participation of Partners and 
other non-NATO nations in NATO-led operations as well as possible operations 
with Russia would be further valuable elements of NATO's contribution to 
managing crises that affect Euro-Atlantic security.  
Alliance military forces also contribute to promoting stability throughout the 
Euro-Atlantic area by their participation in military-to-military contacts and in 
other cooperation activities and exercises under the Partnership for Peace as well 
as those organised to deepen NATO's relationships with Russia, Ukraine and the 
Mediterranean Dialogue countries. They contribute to stability and understanding 
by participating in confidence-building activities, including those which enhance 
transparency and improve communication; as well as in verification of arms 
control agreements and in humanitarian de-mining. Key areas of consultation and 
cooperation could include inter alia: training and exercises, interoperability, civil-
military relations, concept and doctrine development, defence planning, crisis 
management, proliferation issues, armaments cooperation as well as participation 
in operational planning and operations.  
Guidelines for the Alliance's Force Posture  
To implement the Alliance's fundamental security tasks and the principles of its 
strategy, the forces of the Alliance must continue to be adapted to meet the 
requirements of the full range of Alliance missions effectively and to respond to 
future challenges. The posture of Allies' forces, building on the strengths of 
different national defence structures, will conform to the guidelines developed in 
the following paragraphs.  
The size, readiness, availability and deployment of the Alliance's military forces 
will reflect its commitment to collective defence and to conduct crisis response 
operations, sometimes at short notice, distant from their home stations, including 
beyond the Allies' territory. The characteristics of the Alliance's forces will also 
reflect the provisions of relevant arms control agreements. Alliance forces must 
be adequate in strength and capabilities to deter and counter aggression against 
any Ally. They must be interoperable and have appropriate doctrines and 
technologies. They must be held at the required readiness and deployability, and 
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be capable of military success in a wide range of complex joint and combined 
operations, which may also include Partners and other non-NATO nations.  
This means in particular:  
that the overall size of the Allies' forces will be kept at the lowest levels consistent 
with the requirements of collective defence and other Alliance missions; they will 
be held at appropriate and graduated readiness;  
that the peacetime geographical distribution of forces will ensure a sufficient 
military presence throughout the territory of the Alliance, including the stationing 
and deployment of forces outside home territory and waters and forward 
deployment of forces when and where necessary. Regional and, in particular, 
geostrategic considerations within the Alliance will have to be taken into account, 
as instabilities on NATO's periphery could lead to crises or conflicts requiring an 
Alliance military response, potentially with short warning times;  
that NATO's command structure will be able to undertake command and control 
of the full range of the Alliance's military missions including through the use of 
deployable combined and joint HQs, in particular CJTF headquarters, to 
command and control multinational and multiservice forces. It will also be able to 
support operations under the political control and strategic direction either of the 
WEU or as otherwise agreed, thereby contributing to the development of the 
ESDI within the Alliance, and to conduct NATO-led non-Article 5 crisis 
response operations in which Partners and other countries may participate;  
that overall, the Alliance will, in both the near and long term and for the full 
range of its missions, require essential operational capabilities such as an effective 
engagement capability; deployability and mobility; survivability of forces and 
infrastructure; and sustainability, incorporating logistics and force rotation. To 
develop these capabilities to their full potential for multinational operations, 
interoperability, including human factors, the use of appropriate advanced 
technology, the maintenance of information superiority in military operations, 
and highly qualified personnel with a broad spectrum of skills will be important. 
Sufficient capabilities in the areas of command, control and communications as 
well as intelligence and surveillance will serve as necessary force multipliers;  
that at any time a limited but militarily significant proportion of ground, air and 
sea forces will be able to react as rapidly as necessary to a wide range of 
eventualities, including a short-notice attack on any Ally. Greater numbers of 
force elements will be available at appropriate levels of readiness to sustain 
prolonged operations, whether within or beyond Alliance territory, including 
through rotation of deployed forces. Taken together, these forces must also be of 
sufficient quality, quantity and readiness to contribute to deterrence and to 
defend against limited attacks on the Alliance;  
that the Alliance must be able to build up larger forces, both in response to any 
fundamental changes in the security environment and for limited requirements, 
by reinforcement, by mobilising reserves, or by reconstituting forces when 
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necessary. This ability must be in proportion to potential threats to Alliance 
security, including potential long-term developments. It must take into account 
the possibility of substantial improvements in the readiness and capabilities of 
military forces on the periphery of the Alliance. Capabilities for timely 
reinforcement and resupply both within and from Europe and North America 
will remain of critical importance, with a resulting need for a high degree of 
deployability, mobility and flexibility;  
that appropriate force structures and procedures, including those that would 
provide an ability to build up, deploy and draw down forces quickly and 
selectively, are necessary to permit measured, flexible and timely responses in 
order to reduce and defuse tensions. These arrangements must be exercised 
regularly in peacetime;  
that the Alliance's defence posture must have the capability to address 
appropriately and effectively the risks associated with the proliferation of NBC 
weapons and their means of delivery, which also pose a potential threat to the 
Allies' populations, territory, and forces. A balanced mix of forces, response 
capabilities and strengthened defences is needed;  
that the Alliance's forces and infrastructure must be protected against terrorist 
attacks.  
Characteristics of Conventional Forces  
It is essential that the Allies' military forces have a credible ability to fulfil the full 
range of Alliance missions. This requirement has implications for force structures, 
force and equipment levels; readiness, availability, and sustainability; training and 
exercises; deployment and employment options; and force build-up and 
mobilisation capabilities. The aim should be to achieve an optimum balance 
between high readiness forces capable of beginning rapidly, and immediately as 
necessary, collective defence or non-Article 5 crisis response operations; forces at 
different levels of lower readiness to provide the bulk of those required for 
collective defence, for rotation of forces to sustain crisis response operations, or 
for further reinforcement of a particular region; and a longer-term build-up and 
augmentation capability for the worst case -- but very remote -- scenario of large 
scale operations for collective defence. A substantial proportion of Alliance 
forces will be capable of performing more than one of these roles.  
Alliance forces will be structured to reflect the multinational and joint nature of 
Alliance missions. Essential tasks will include controlling, protecting, and 
defending territory; ensuring the unimpeded use of sea, air, and land lines of 
communication; sea control and protecting the deployment of the Alliance's sea-
based deterrent; conducting independent and combined air operations; ensuring a 
secure air environment and effective extended air defence; surveillance, 
intelligence, reconnaissance and electronic warfare; strategic lift; and providing 
effective and flexible command and control facilities, including deployable 
combined and joint headquarters.  
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The Alliance's defence posture against the risks and potential threats of the 
proliferation of NBC weapons and their means of delivery must continue to be 
improved, including through work on missile defences. As NATO forces may be 
called upon to operate beyond NATO's borders, capabilities for dealing with 
proliferation risks must be flexible, mobile, rapidly deployable and sustainable. 
Doctrines, planning, and training and exercise policies must also prepare the 
Alliance to deter and defend against the use of NBC weapons. The aim in doing 
so will be to further reduce operational vulnerabilities of NATO military forces 
while maintaining their flexibility and effectiveness despite the presence, threat or 
use of NBC weapons.  
Alliance strategy does not include a chemical or biological warfare capability. The 
Allies support universal adherence to the relevant disarmament regimes. But, 
even if further progress with respect to banning chemical and biological weapons 
can be achieved, defensive precautions will remain essential.  
Given reduced overall force levels and constrained resources, the ability to work 
closely together will remain vital for achieving the Alliance's missions. The 
Alliance's collective defence arrangements in which, for those concerned, the 
integrated military structure plays the key role, are essential in this regard. The 
various strands of NATO's defence planning need to be effectively coordinated 
at all levels in order to ensure the preparedness of the forces and supporting 
structures to carry out the full spectrum of their roles. Exchanges of information 
among the Allies about their force plans contribute to securing the availability of 
the capabilities needed for the execution of these roles. Consultations in case of 
important changes in national defence plans also remain of key importance. 
Cooperation in the development of new operational concepts will be essential for 
responding to evolving security challenges. The detailed practical arrangements 
that have been developed as part of the ESDI within the Alliance contribute to 
close allied co-operation without unnecessary duplication of assets and 
capabilities.  
To be able to respond flexibly to possible contingencies and to permit the 
effective conduct of Alliance missions, the Alliance requires sufficient logistics 
capabilities, including transport capacities, medical support and stocks to deploy 
and sustain all types of forces effectively. Standardisation will foster cooperation 
and cost-effectiveness in providing logistic support to allied forces. Mounting and 
sustaining operations outside the Allies' territory, where there may be little or no 
host-nation support, will pose special logistical challenges. The ability to build-up 
larger, adequately equipped and trained forces, in a timely manner and to a level 
able to fulfil the full range of Alliance missions, will also make an essential 
contribution to crisis management and defence. This will include the ability to 
reinforce any area at risk and to establish a multinational presence when and 
where this is needed. Forces of various kinds and at various levels of readiness 
will be capable of flexible employment in both intra-European and transatlantic 
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reinforcement. This will require control of lines of communication, and 
appropriate support and exercise arrangements.  
The interaction between Alliance forces and the civil environment (both 
governmental and non-governmental) in which they operate is crucial to the 
success of operations. Civil-military cooperation is interdependent: military means 
are increasingly requested to assist civil authorities; at the same time civil support 
to military operations is important for logistics, communications, medical 
support, and public affairs. Cooperation between the Alliance's military and civil 
bodies will accordingly remain essential.  
The Alliance's ability to accomplish the full range of its missions will rely 
increasingly on multinational forces, complementing national commitments to 
NATO for the Allies concerned. Such forces, which are applicable to the full 
range of Alliance missions, demonstrate the Alliance's resolve to maintain a 
credible collective defence; enhance Alliance cohesion; and reinforce the 
transatlantic partnership and strengthen the ESDI within the Alliance. 
Multinational forces, particularly those capable of deploying rapidly for collective 
defence or for non-Article 5 crisis response operations, reinforce solidarity. They 
can also provide a way of deploying more capable formations than might be 
available purely nationally, thus helping to make more efficient use of scarce 
defence resources. This may include a highly integrated, multinational approach 
to specific tasks and functions, an approach which underlies the implementation 
of the CJTF concept. For peace support operations, effective multinational 
formations and other arrangements involving Partners will be valuable. In order 
to exploit fully the potential offered by multinational formations, improving 
interoperability, inter alia through sufficient training and exercises, is of the 
highest importance.  
Characteristics of Nuclear Forces  
The fundamental purpose of the nuclear forces of the Allies is political: to 
preserve peace and prevent coercion and any kind of war. They will continue to 
fulfil an essential role by ensuring uncertainty in the mind of any aggressor about 
the nature of the Allies' response to military aggression. They demonstrate that 
aggression of any kind is not a rational option. The supreme guarantee of the 
security of the Allies is provided by the strategic nuclear forces of the Alliance, 
particularly those of the United States; the independent nuclear forces of the 
United Kingdom and France, which have a deterrent role of their own, 
contribute to the overall deterrence and security of the Allies.  
A credible Alliance nuclear posture and the demonstration of Alliance solidarity 
and common commitment to war prevention continue to require widespread 
participation by European Allies involved in collective defence planning in 
nuclear roles, in peacetime basing of nuclear forces on their territory and in 
command, control and consultation arrangements. Nuclear forces based in 
Europe and committed to NATO provide an essential political and military link 
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between the European and the North American members of the Alliance. The 
Alliance will therefore maintain adequate nuclear forces in Europe. These forces 
need to have the necessary characteristics and appropriate flexibility and 
survivability, to be perceived as a credible and effective element of the Allies' 
strategy in preventing war. They will be maintained at the minimum level 
sufficient to preserve peace and stability.  
The Allies concerned consider that, with the radical changes in the security 
situation, including reduced conventional force levels in Europe and increased 
reaction times, NATO's ability to defuse a crisis through diplomatic and other 
means or, should it be necessary, to mount a successful conventional defence has 
significantly improved. The circumstances in which any use of nuclear weapons 
might have to be contemplated by them are therefore extremely remote. Since 
1991, therefore, the Allies have taken a series of steps which reflect the post-Cold 
War security environment. These include a dramatic reduction of the types and 
numbers of NATO's sub-strategic forces including the elimination of all nuclear 
artillery and ground-launched short-range nuclear missiles; a significant relaxation 
of the readiness criteria for nuclear-roled forces; and the termination of standing 
peacetime nuclear contingency plans. NATO's nuclear forces no longer target any 
country. Nonetheless, NATO will maintain, at the minimum level consistent with 
the prevailing security environment, adequate sub-strategic forces based in 
Europe which will provide an essential link with strategic nuclear forces, 
reinforcing the transatlantic link. These will consist of dual capable aircraft and a 
small number of United Kingdom Trident warheads. Sub-strategic nuclear 
weapons will, however, not be deployed in normal circumstances on surface 
vessels and attack submarines.  

 
Part V - Conclusion 

 
As the North Atlantic Alliance enters its sixth decade, it must be ready to meet 
the challenges and opportunities of a new century. The Strategic Concept 
reaffirms the enduring purpose of the Alliance and sets out its fundamental 
security tasks. It enables a transformed NATO to contribute to the evolving 
security environment, supporting security and stability with the strength of its 
shared commitment to democracy and the peaceful resolution of disputes. The 
Strategic Concept will govern the Alliance's security and defence policy, its 
operational concepts, its conventional and nuclear force posture and its collective 
defence arrangements, and will be kept under review in the light of the evolving 
security environment. In an uncertain world the need for effective defence 
remains, but in reaffirming this commitment the Alliance will also continue 
making full use of every opportunity to help build an undivided continent by 
promoting and fostering the vision of a Europe whole and free.  
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Annex C 

Prague Summit Declaration 

 

Issued by the Heads of State and Government  
participating in the meeting  

of the North Atlantic Council in Prague 
on 21 November 2002 

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the 
North Atlantic Alliance, met today to enlarge our Alliance and further 
strengthen NATO to meet the grave new threats and profound security 
challenges of the 21st century. Bound by our common vision embodied 
in the Washington Treaty, we commit ourselves to transforming NATO 
with new members, new capabilities and new relationships with our 
partners. We are steadfast in our commitment to the transatlantic link; to 
NATO’s fundamental security tasks including collective defence; to our 
shared democratic values; and to the United Nations Charter. 

2. Today, we have decided to invite Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Romania, Slovakia and Slovenia to begin accession talks to join our 
Alliance. We congratulate them on this historic occasion, which so 
fittingly takes place in Prague. The accession of these new members will 
strengthen security for all in the Euro-Atlantic area, and help achieve our 
common goal of a Europe whole and free, united in peace and by 
common values. NATO’s door will remain open to European 
democracies willing and able to assume the responsibilities and 
obligations of membership, in accordance with Article 10 of the 
Washington Treaty. 

3. Recalling the tragic events of 11 September 2001 and our subsequent 
decision to invoke Article 5 of the Washington Treaty, we have approved 
a comprehensive package of measures, based on NATO’s Strategic 
Concept, to strengthen our ability to meet the challenges to the security 
of our forces, populations and territory, from wherever they may come. 
Today's decisions will provide for balanced and effective capabilities 
within the Alliance so that NATO can better carry out the full range of its 
missions and respond collectively to those challenges, including the threat 
posed by terrorism and by the proliferation of weapons of mass 
destruction and their means of delivery. 

4. We underscore that our efforts to transform and adapt NATO should 
not be perceived as a threat by any country or organisation, but rather as 
a demonstration of our determination to protect our populations, 
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territory and forces from any armed attack, including terrorist attack, 
directed from abroad. We are determined to deter, disrupt, defend and 
protect against any attacks on us, in accordance with the Washington 
Treaty and the Charter of the United Nations. In order to carry out the 
full range of its missions, NATO must be able to field forces that can 
move quickly to wherever they are needed, upon decision by the North 
Atlantic Council, to sustain operations over distance and time, including 
in an environment where they might be faced with nuclear, biological and 
chemical threats, and to achieve their objectives. Effective military forces, 
an essential part of our overall political strategy, are vital to safeguard the 
freedom and security of our populations and to contribute to peace and 
security in the Euro-Atlantic region. We have therefore decided to:  

a. Create a NATO Response Force (NRF) consisting of a 
technologically advanced, flexible, deployable, interoperable and 
sustainable force including land, sea, and air elements ready to 
move quickly to wherever needed, as decided by the Council. The 
NRF will also be a catalyst for focusing and promoting 
improvements in the Alliance’s military capabilities. We gave 
directions for the development of a comprehensive concept for 
such a force, which will have its initial operational capability as 
soon as possible, but not later than October 2004 and its full 
operational capability not later than October 2006, and for a 
report to Defence Ministers in Spring 2003. The NRF and the 
related work of the EU Headline Goal should be mutually 
reinforcing while respecting the autonomy of both organisations. 

b. Streamline NATO’s military command arrangements. We have 
approved the Defence Ministers’ report providing the outline of a 
leaner, more efficient, effective and deployable command 
structure, with a view to meeting the operational requirements for 
the full range of Alliance missions. It is based on the agreed 
Minimum Military Requirements document for the Alliance’s 
command arrangements. The structure will enhance the 
transatlantic link, result in a significant reduction in headquarters 
and Combined Air Operations Centres, and promote the 
transformation of our military capabilities. There will be two 
strategic commands, one operational, and one functional. The 
strategic command for Operations, headquartered in Europe 
(Belgium), will be supported by two Joint Force Commands able 
to generate a land-based Combined Joint Task Force (CJTF) 
headquarters and a robust but more limited standing joint 
headquarters from which a sea-based CJTF headquarters 
capability can be drawn. There will also be land, sea and air 
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components. The strategic command for Transformation, 
headquartered in the United States, and with a presence in 
Europe, will be responsible for the continuing transformation of 
military capabilities and for the promotion of interoperability of 
Alliance forces, in cooperation with the Allied Command 
Operations as appropriate. We have instructed the Council and 
Defence Planning Committee, taking into account the work of 
the NATO Military Authorities and objective military criteria, to 
finalise the details of the structure, including geographic locations 
of command structure headquarters and other elements, so that 
final decisions are taken by Defence Ministers in June 2003. 

c. Approve the Prague Capabilities Commitment (PCC) as part of 
the continuing Alliance effort to improve and develop new 
military capabilities for modern warfare in a high threat 
environment. Individual Allies have made firm and specific 
political commitments to improve their capabilities in the areas of 
chemical, biological, radiological, and nuclear defence; 
intelligence, surveillance, and target acquisition; air-to-ground 
surveillance; command, control and communications; combat 
effectiveness, including precision guided munitions and 
suppression of enemy air defences; strategic air and sea lift; air-to-
air refuelling; and deployable combat support and combat service 
support units. Our efforts to improve capabilities through the 
PCC and those of the European Union to enhance European 
capabilities through the European Capabilities Action Plan should 
be mutually reinforcing, while respecting the autonomy of both 
organisations, and in a spirit of openness. 

We will implement all aspects of our Prague Capabilities 
Commitment as quickly as possible. We will take the necessary 
steps to improve capabilities in the identified areas of continuing 
capability shortfalls. Such steps could include multinational 
efforts, role specialisation and reprioritisation, noting that in 
many cases additional financial resources will be required, 
subject as appropriate to parliamentary approval. We are 
committed to pursuing vigorously capability improvements. We 
have directed the Council in Permanent Session to report on 
implementation to Defence Ministers. 

d. Endorse the agreed military concept for defence against 
terrorism. The concept is part of a package of measures to 
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strengthen NATO’s capabilities in this area, which also includes 
improved intelligence sharing and crisis response arrangements. 

Terrorism, which we categorically reject and condemn in all 
its forms and manifestations, poses a grave and growing threat 
to Alliance populations, forces and territory, as well as to 
international security. We are determined to combat this 
scourge for as long as necessary. To combat terrorism 
effectively, our response must be multi-faceted and 
comprehensive.  

We are committed, in cooperation with our partners, to fully 
implement the Civil Emergency Planning (CEP) Action Plan 
for the improvement of civil preparedness against possible 
attacks against the civilian population with chemical, 
biological or radiological (CBR) agents. We will enhance our 
ability to provide support, when requested, to help national 
authorities to deal with the consequences of terrorist attacks, 
including attacks with CBRN against critical infrastructure, as 
foreseen in the CEP Action Plan. 

e. Endorse the implementation of five nuclear, biological and 
chemical weapons defence initiatives, which will enhance the 
Alliance's defence capabilities against weapons of mass 
destruction: a Prototype Deployable NBC Analytical Laboratory; 
a Prototype NBC Event Response team; a virtual Centre of 
Excellence for NBC Weapons Defence; a NATO Biological and 
Chemical Defence Stockpile; and a Disease Surveillance system. 
We reaffirm our commitment to augment and improve 
expeditiously our NBC defence capabilities. 

 

f. Strengthen our capabilities to defend against cyber attacks. 

 

g. Examine options for addressing the increasing missile threat to 
Alliance territory, forces and population centres in an effective 
and efficient way through an appropriate mix of political and 
defence efforts, along with deterrence. Today we initiated a new 
NATO Missile Defence feasibility study to examine options for 
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protecting Alliance territory, forces and population centres against 
the full range of missile threats, which we will continue to assess. 
Our efforts in this regard will be consistent with the indivisibility 
of Allied security. We support the enhancement of the role of the 
WMD Centre within the International Staff to assist the work of 
the Alliance in tackling this threat. 

We reaffirm that disarmament, arms control and non-proliferation make 
an essential contribution to preventing the spread and use of WMD and 
their means of delivery. We stress the importance of abiding by and 
strengthening existing multilateral non-proliferation and export control 
regimes and international arms control and disarmament accords. 

5. Admitting Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and 
Slovenia as new members will enhance NATO’s ability to face the 
challenges of today and tomorrow. They have demonstrated their 
commitment to the basic principles and values set out in the Washington 
Treaty, the ability to contribute to the Alliance’s full range of missions 
including collective defence, and a firm commitment to contribute to 
stability and security, especially in regions of crisis and conflict. We will 
begin accession talks immediately with the aim of signing Accession 
Protocols by the end of March 2003 and completing the ratification 
process in time for these countries to join the Alliance at the latest at our 
Summit in May 2004. During the period leading up to accession, the 
Alliance will involve the invited countries in Alliance activities to the 
greatest extent possible. We pledge our continued support and assistance, 
including through the Membership Action Plan (MAP). We look forward 
to receiving the invitees’ timetables for reforms, upon which further 
progress will be expected before and after accession in order to enhance 
their contribution to the Alliance. 

6. We commend Albania for its significant reform progress, its constructive 
role in promoting regional stability, and strong support for the Alliance. 
We commend the former Yugoslav Republic of Macedonia 1 for the 
significant progress it has achieved in its reform process and for its strong 
support for Alliance operations, as well as for the important steps it has 
made in overcoming its internal challenges and advancing democracy, 
stability and ethnic reconciliation. We will continue to help both 
countries, including through the MAP, to achieve stability, security and 
prosperity, so that they can meet the obligations of membership. In this 
context, we have also agreed to improve our capacity to contribute to 
Albania’s continued reform, and to further assist defence and security 
sector reform in the former Yugoslav Republic of Macedonia through the 
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NATO presence. We encourage both countries to redouble their reform 
efforts. They remain under consideration for future membership. 

Croatia, which has made encouraging progress on reform, will also be 
under consideration for future membership. Progress in this regard will 
depend upon Croatia’s further reform efforts and compliance with all of 
its international obligations, including to the International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). 

The Membership Action Plan will remain the vehicle to keep aspirants’ 
progress under review. Today’s invitees will not be the last. 

7. The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) and the Partnership for 
Peace (PfP) have greatly enhanced security and stability throughout the 
Euro-Atlantic area. We have today decided to upgrade our cooperation 
with the EAPC/PfP countries. Our political dialogue will be 
strengthened, and Allies, in consultation with Partners, will, to the 
maximum extent possible, increase involvement of Partners, as 
appropriate, in the planning, conduct, and oversight of those activities 
and projects in which they participate and to which they contribute. We 
have introduced new practical mechanisms, such as Individual 
Partnership Action Plans, which will ensure a comprehensive, tailored 
and differentiated approach to the Partnership, and which allow for 
support to the reform efforts of Partners. We encourage Partners, 
including the countries of the strategically important regions of the 
Caucasus and Central Asia, to take advantage of these mechanisms. We 
welcome the resolve of Partners to undertake all efforts to combat 
terrorism, including through the Partnership Action Plan against 
Terrorism. We will also continue to further enhance interoperability and 
defence-related activities, which constitute the core of our partnership. 
Participation in the PfP and the EAPC could be broadened in the future 
to include the Federal Republic of Yugoslavia and Bosnia and 
Herzegovina once necessary progress is achieved, including full 
cooperation with the ICTY. 

8. We welcome the significant achievements of the NATO-Russia Council 
since the historic NATO-Russia Summit meeting in Rome. We have 
deepened our relationship to the benefit of all the peoples in the Euro-
Atlantic area. NATO member states and Russia are working together in 
the NATO-Russia Council as equal partners, making progress in areas 
such as peacekeeping, defence reform, WMD proliferation, search and 
rescue, civil emergency planning, theatre missile defence and the struggle 
against terrorism, towards our shared goal of a stable, peaceful and 
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undivided Europe. In accordance with the Founding Act and the Rome 
Declaration, we are determined to intensify and broaden our cooperation 
with Russia. 

9. We remain committed to strong NATO-Ukraine relations under the 
Charter on a Distinctive Partnership. We note Ukraine’s determination to 
pursue full Euro-Atlantic integration, and encourage Ukraine to 
implement all the reforms necessary, including as regards enforcement of 
export controls, to achieve this objective. The new Action Plan that we 
are adopting with Ukraine is an important step forward; it identifies 
political, economic, military and other reform areas where Ukraine is 
committed to make further progress and where NATO will continue to 
assist. Continued progress in deepening and enhancing our relationship 
requires an unequivocal Ukrainian commitment to the values of the 
Euro-Atlantic community.  

10. We reaffirm that security in Europe is closely linked to security and 
stability in the Mediterranean. We therefore decide to upgrade 
substantially the political and practical dimensions of our Mediterranean 
Dialogue as an integral part of the Alliance’s cooperative approach to 
security. In this respect, we encourage intensified practical cooperation 
and effective interaction on security matters of common concern, 
including terrorism-related issues, as appropriate, where NATO can 
provide added value. We reiterate that the Mediterranean Dialogue and 
other international efforts, including the EU Barcelona process, are 
complementary and mutually reinforcing. 

11. NATO and the European Union share common strategic interests. We 
remain strongly committed to the decisions made at the Washington 
Summit and subsequent Ministerial meetings, in order to enhance 
NATO-EU cooperation. The success of our cooperation has been 
evident in our concerted efforts in the Balkans to restore peace and create 
the conditions for prosperous and democratic societies. Events on and 
since 11 September 2001 have underlined further the importance of 
greater transparency and cooperation between our two organisations on 
questions of common interest relating to security, defence, and crisis 
management, so that crises can be met with the most appropriate military 
response and effective crisis management ensured. We remain committed 
to making the progress needed on all the various aspects of our 
relationship, noting the need to find solutions satisfactory to all Allies on 
the issue of participation by non-EU European Allies, in order to achieve 
a genuine strategic partnership.  

12. To further promote peace and stability in the Euro-Atlantic Area, NATO 
will continue to develop its fruitful and close cooperation with the OSCE, 
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namely in the complementary areas of conflict prevention, crisis 
management and post-conflict rehabilitation. 

13. The Alliance has played a vital role in restoring a secure environment in 
South-East Europe. We reaffirm our support for the territorial integrity 
and sovereignty of all the countries in this strategically important region. 
We will continue to work with our partners in SFOR and KFOR, the 
United Nations, the European Union, the OSCE and other international 
organisations, to help build a peaceful, stable and democratic South-East 
Europe, where all countries assume ownership of the process of reform, 
and are integrated in Euro-Atlantic structures. We remain determined to 
see that goal become reality. We expect the countries of the region: to 
continue to build enduring multi-ethnic democracies, root out organised 
crime and corruption and firmly establish the rule of law; to cooperate 
regionally; and to comply fully with international obligations, including by 
bringing to justice in The Hague all ICTY indictees. The reform progress 
that these countries make will determine the pace of their integration into 
Euro-Atlantic structures. We confirm our continued presence in the 
region and we stand ready to assist these countries in the region, through 
individual programmes of assistance, to continue their progress. In the 
light of continuing progress and analysis of the prevailing security and 
political environment, we will explore options for a further rationalisation 
and force restructuring, taking into account a regional approach. We 
welcome the successful conclusion of Operation Amber Fox in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia. We have agreed to maintain a 
NATO presence from 15 December for a limited period to contribute to 
continuing stability, which we will review in the light of the evolving 
situation. We note the EU’s expressed readiness to take over the military 
operation in the former Yugoslav Republic of Macedonia under 
appropriate conditions. 

14. NATO member countries have responded to the call of the UN Security 
Council to assist the Afghan government in restoring security in Kabul 
and its surroundings. Their forces constitute the backbone of the 
International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. We 
commend the United Kingdom and Turkey for their successive 
contributions as ISAF lead nations, and welcome the willingness of 
Germany and the Netherlands jointly to succeed them. NATO has 
agreed to provide support in selected areas for the next ISAF lead 
nations, showing our continued commitment. However, the responsibility 
for providing security and law and order throughout Afghanistan resides 
with the Afghans themselves. 

15. We remain committed to the CFE Treaty and reaffirm our attachment to 
the early entry into force of the Adapted Treaty. The CFE regime 
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provides a fundamental contribution to a more secure and integrated 
Europe. We welcome the approach of those non-CFE countries, which 
have stated their intention to request accession to the Adapted CFE 
Treaty upon its entry into force. Their accession would provide an 
important additional contribution to European stability and security. We 
welcome the significant results of Russia’s effort to reduce forces in the 
Treaty’s Article V area to agreed levels. We urge swift fulfilment of the 
outstanding Istanbul commitments on Georgia and Moldova, which will 
create the conditions for Allies and other States Parties to move forward 
on ratification of the Adapted CFE Treaty. 

16. As NATO transforms, we have endorsed a package of measures to 
improve the efficiency and effectiveness of the headquarters organisation. 
The NATO+ Initiative on human resources issues complements this 
effort. We are committed to continuing to provide, individually and 
collectively, the resources that are necessary to allow our Alliance to 
perform the tasks that we demand of it. 

17. We welcome the role of the NATO Parliamentary Assembly in 
complementing NATO's efforts to project stability throughout Europe. 
We also appreciate the contribution made by the Atlantic Treaty 
Association in promoting better understanding of the Alliance and its 
objectives among our publics. 

18. We express our deep appreciation for the gracious hospitality extended to 
us by the Government of the Czech Republic. 

19. Our Summit demonstrates that European and North American Allies, 
already united by history and common values, will remain a community 
determined and able to defend our territory, populations and forces 
against all threats and challenges. For over fifty years, NATO has 
defended peace, democracy and security in the Euro-Atlantic area. The 
commitments we have undertaken here in Prague will ensure that the 
Alliance continues to play that vital role into the future. 
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Annex D 

The Alliance's Strategic Concept 1991. 

 
The Alliance's Strategic Concept  
agreed by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic 
Council 

 
Rome, 8 November 1991 

 
At their meeting in London in July 1990, NATO's Heads of State and 
Government agreed on the need to transform the Atlantic Alliance to reflect the 
new, more promising, era in Europe. While reaffirming the basic principles on 
which the Alliance has rested since its inception, they recognised that the 
developments taking place in Europe would have a far-reaching impact on the 
way in which its aims would be met in future. In particular, they set in hand a 
fundamental strategic review. The resulting new Strategic Concept is set out 
below.  
Part I - the Strategic Context 
The new strategic environment 
1. Since 1989, profound political changes have taken place in Central and Eastern 
Europe which have radically improved the security environment in which the 
North Atlantic Alliance seeks to achieve its objectives. The USSR's former 
satellites have fully recovered their sovereignty. The Soviet Union and its 
Republics are undergoing radical change. The three Baltic Republics have 
regained their independence. Soviet forces have left Hungary and Czechoslovakia 
and are due to complete their withdrawal from Poland and Germany by 1994. All 
the countries that were formerly adversaries of NATO have dismantled the 
Warsaw Pact and rejected ideological hostility to the West. They have, in varying 
degrees, embraced and begun to implement policies aimed at achieving pluralistic 
democracy, the rule of law, respect for human rights and a market economy. The 
political division of Europe that was the source of the military confrontation of 
the Cold War period has thus been overcome. 
2. In the West, there have also been significant changes. Germany has been 
united and remains a full member of the Alliance and of European institutions. 
The fact that the countries of the European Community are working towards the 
goal of political union, including the development of a European security identity, 
and the enhancement of the role of the WEU are important factors for European 
security. The strengthening of the security dimension in the process of European 
integration, and the enhancement of the role and responsibilities of European 
members of the Alliance are positive and mutually reinforcing. The development 
of a European security identity and defence role, reflected in the strengthening of 
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the European pillar within the Alliance, will not only serve the interests of the 
European states but also reinforce the integrity and effectiveness of the Alliance 
as a whole.  
3. Substantial progress in arms control has already enhanced stability and security 
by lowering arms levels and increasing military transparency and mutual 
confidence (including through the Stockholm CDE agreement of 1986, the INF 
Treaty of 1987 and the CSCE agreements and confidence and security-building 
measures of 1990). Implementation of the 1991 START Treaty will lead to 
increased stability through substantial and balanced reductions in the field of 
strategic nuclear arms. Further far- reaching changes and reductions in the 
nuclear forces of the United States and the Soviet Union will be pursued 
following President Bush's September 1991 initiative. Also of great importance is 
the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE), signed at the 1990 
Paris Summit; its implementation will remove the Alliance's numerical inferiority 
in key conventional weapon systems and provide for effective verification 
procedures. All these developments will also result in an unprecedented degree of 
military transparency in Europe, thus increasing predictability and mutual 
confidence. Such transparency would be further enhanced by the achievement of 
an Open Skies regime. There are welcome prospects for further advances in arms 
control in conventional and nuclear forces, and for the achievement of a global 
ban on chemical weapons, as well as restricting de-stabilising arms exports and 
the proliferation of certain weapons technologies.  
4. The CSCE process, which began in Helsinki in 1975, has already contributed 
significantly to overcoming the division of Europe. As a result of the Paris 
Summit, it now includes new institutional arrangements and provides a 
contractual frame- work for consultation and cooperation that can play a 
constructive role, complementary to that of NATO and the process of European 
integration, in preserving peace.  
5. The historic changes that have occurred in Europe, which have led to the 
fulfilment of a number of objectives set out in the Harmel Report, have 
significantly improved the overall security of the Allies. The monolithic, massive 
and potentially immediate threat which was the principal concern of the Alliance 
in its first forty years has disappeared. On the other hand, a great deal of 
uncertainty about the future and risks to the security of the Alliance remain. 
6. The new Strategic Concept looks forward to a security environment in which 
the positive changes referred to above have come to fruition. In particular, it 
assumes both the completion of the planned withdrawal of Soviet military forces 
from Central and Eastern Europe and the full implementation by all parties of 
the 1990 CFE Treaty. The implementation of the Strategic Concept will thus be 
kept under review in the light of the evolving security environment and in 
particular progress in fulfilling these assumptions. Further adaptation will be 
made to the extent necessary.  
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Security challenges and risks 
7. The security challenges and risks which NATO faces are different in nature 
from what they were in the past. The threat of a simultaneous, full-scale attack on 
all of NATO's European fronts has effectively been removed and thus no longer 
provides the focus for Allied strategy. Particularly in Central Europe, the risk of a 
surprise attack has been substantially reduced, and minimum Allied warning time 
has increased accordingly.  
8. In contrast with the predominant threat of the past, the risks to Allied security 
that remain are multi-faceted in nature and multi-directional, which makes them 
hard to predict and assess. NATO must be capable of responding to such risks if 
stability in Europe and the security of Alliance members are to be preserved. 
These risks can arise in various ways.  
9. Risks to Allied security are less likely to result from calculated aggression 
against the territory of the Allies, but rather from the adverse consequences of 
instabilities that may arise from the serious economic, social and political 
difficulties, including ethnic rivalries and territorial disputes, which are faced by 
many countries in central and eastern Europe. The tensions which may result, as 
long as they remain limited, should not directly threaten the security and 
territorial integrity of members of the Alliance. They could, however, lead to 
crises inimical to European stability and even to armed conflicts, which could 
involve outside powers or spill over into NATO countries, having a direct effect 
on the security of the Alliance. 
10. In the particular case of the Soviet Union, the risks and uncertainties that 
accompany the process of change cannot be seen in isolation from the fact that 
its conventional forces are significantly larger than those of any other European 
State and its large nuclear arsenal comparable only with that of the United States. 
These capabilities have to be taken into account if stability and security in Europe 
are to be preserved.  
11. The Allies also wish to maintain peaceful and non- adversarial relations with 
the countries in the Southern Mediterranean and Middle East. The stability and 
peace of the countries on the southern periphery of Europe are important for the 
security of the Alliance, as the 1991 Gulf war has shown. This is all the more so 
because of the build-up of military power and the proliferation of weapons 
technologies in the area, including weapons of mass destruction and ballistic 
missiles capable of reaching the territory of some member states of the Alliance.  
12. Any armed attack on the territory of the Allies, from whatever direction, 
would be covered by Articles 5 and 6 of the Washington Treaty. However, 
Alliance security must also take account of the global context. Alliance security 
interests can be affected by other risks of a wider nature, including proliferation 
of weapons of mass destruction, disruption of the flow of vital resources and 
actions of terrorism and sabotage. Arrangements exist within the Alliance for 
consultation among the Allies under Article 4 of the Washington Treaty and, 
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where appropriate, coordination of their efforts including their responses to such 
risks. 
13. From the point of view of Alliance strategy, these different risks have to be 
seen in different ways. Even in a non-adversarial and cooperative relationship, 
Soviet military capability and build-up potential, including its nuclear dimension, 
still con- stitute the most significant factor of which the Alliance has to take 
account in maintaining the strategic balance in Europe. The end of East-West 
confrontation has, however, greatly reduced the risk of major conflict in Europe. 
On the other hand, there is a greater risk of different crises arising, which could 
develop quickly and would require a rapid response, but they are likely to be of a 
lesser magnitude.  
14. Two conclusions can be drawn from this analysis of the strategic context. The 
first is that the new environment does not change the purpose or the security 
functions of the Alliance, but rather underlines their enduring validity. The 
second, on the other hand, is that the changed environment offers new 
opportunities for the Alliance to frame its strategy within a broad approach to 
security.  
 
Part II - Alliance Objectives and security functions  
The purpose of the Alliance 
 
15. NATO's essential purpose, set out in the Washington Treaty and reiterated in 
the London Declaration, is to safeguard the freedom and security of all its 
members by political and military means in accordance with the principles of the 
United Nations Charter. Based on common values of democracy, human rights 
and the rule of law, the Alliance has worked since its inception for the 
establishment of a just and lasting peaceful order in Europe. This Alliance 
objective remains unchanged.  
The nature of the Alliance 
16. NATO embodies the transatlantic link by which the security of North 
America is permanently tied to the security of Europe. It is the practical 
expression of effective collective effort among its members in support of their 
common interests.  
17. The fundamental operating principle of the Alliance is that of common 
commitment and mutual cooperation among sovereign states in support of the 
indivisibility of security for all of its members. Solidarity within the Alliance, given 
substance and effect by NATO's daily work in both the political and military 
spheres, ensures that no single Ally is forced to rely upon its own national efforts 
alone in dealing with basic security challenges. Without depriving member states 
of their right and duty to assume their sovereign responsibilities in the field of 
defence, the Alliance enables them through collective effort to enhance their 
ability to realise their essential national security objectives.  
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18. The resulting sense of equal security amongst the members of the Alliance, 
regardless of differences in their circumstances or in their national military 
capabilities relative to each other, contributes to overall stability within Europe 
and thus to the creation of conditions conducive to increased cooperation both 
among Alliance members and with others. It is on this basis that members of the 
Alliance, together with other nations, are able to pursue the development of 
cooperative structures of security for a Europe whole and free.  
The fundamental tasks of the Alliance 
19. The means by which the Alliance pursues its security policy to preserve the 
peace will continue to include the maintenance of a military capability sufficient 
to prevent war and to provide for effective defence; an overall capability to 
manage successfully crises affecting the security of its members; and the pursuit 
of political efforts favouring dialogue with other nations and the active search for 
a cooperative approach to European security, including in the field of arms 
control and disarmament.  
20. To achieve its essential purpose, the Alliance performs the following 
fundamental security tasks: 
(i) To provide one of the indispensable foundations for a stable security 
environment in Europe, based on the growth of democratic institutions and 
commitment to the peaceful resolution of disputes, in which no country would 
be able to intimidate or coerce any European nation or to impose hegemony 
through the threat or use of force. 
(ii) To serve, as provided for in Article 4 of the North Atlantic Treaty, as a 
transatlantic forum for Allied consultations on any issues that affect their vital 
interests, including possible developments posing risks for mem- bers' security, 
and for appropriate coordination of their efforts in fields of common concern.  
(iii) To deter and defend against any threat of aggression against the territory of 
any NATO member state.  
(iv) To preserve the strategic balance within Europe. 
21. Other European institutions such as the EC, WEU and CSCE also have roles 
to play, in accordance with their respective responsibilities and purposes, in these 
fields. The creation of a European identity in security and defence will underline 
the preparedness of the Europeans to take a greater share of responsibility for 
their security and will help to reinforce transatlantic solidarity. However the 
extent of its membership and of its capabilities gives NATO a particular position 
in that it can perform all four core security functions. NATO is the essential 
forum for consultation among the Allies and the forum for agreement on policies 
bearing on the security and defence commitments of its members under the 
Washington Treaty. 
22. In defining the core functions of the Alliance in the terms set out above, 
member states confirm that the scope of the Alliance as well as their rights and 
obligations as provided for in the Washington Treaty remain unchanged.  
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Part III - A broad approach to security  
Protecting peace in a new Europe  
 
23. The Alliance has always sought to achieve its objectives of safeguarding the 
security and territorial integrity of its members, and establishing a just and lasting 
peaceful order in Europe, through both political and military means. This 
comprehensive approach remains the basis of the Alliance's security policy.  
24. But what is new is that, with the radical changes in the security situation, the 
opportunities for achieving Alliance objectives through political means are greater 
than ever before. It is now possible to draw all the consequences from the fact 
that security and stability have political, economic, social, and environmental 
elements as well as the indispensable defence dimension. Managing the diversity 
of challenges facing the Alliance requires a broad approach to security. This is 
reflected in three mutually reinforcing elements of Allied security policy; dialogue, 
cooperation, and the maintenance of a collective defence capability. 
25. The Alliance's active pursuit of dialogue and cooperation, underpinned by its 
commitment to an effective collective defence capability, seeks to reduce the risks 
of conflict arising out of misunderstanding or design; to build increased mutual 
understanding and confidence among all European states; to help manage crises 
affecting the security of the Allies; and to expand the opportunities for a genuine 
partnership among all European countries in dealing with common security 
problems.  
26. In this regard, the Alliance's arms control and disarmament policy contributes 
both to dialogue and to cooperation with other nations, and thus will continue to 
play a major role in the achievement of the Alliance's security objectives. The 
Allies seek, through arms control and disarmament, to enhance security and 
stability at the lowest possible level of forces consistent with the requirements of 
defence. Thus, the Alliance will continue to ensure that defence and arms control 
and disarmament objectives remain in harmony.  
27. In fulfilling its fundamental objectives and core security functions, the 
Alliance will continue to respect the legitimate security interests of others, and 
seek the peaceful resolution of disputes as set forth in the Charter of the United 
Nations. The Alliance will promote peaceful and friendly international relations 
and support democratic institutions. In this respect, it recognises the valuable 
contribution being made by other organisations such as the European 
Community and the CSCE, and that the roles of these institutions and of the 
Alliance are complementary. 
Dialogue 
 
28. The new situation in Europe has multiplied the opportunities for dialogue on 
the part of the Alliance with the Soviet Union and the other countries of Central 
and Eastern Europe. The Alliance has established regular diplomatic liaison and 
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military contacts with the countries of Central and Eastern Europe as provided 
for in the London Declaration. The Alliance will further promote dialogue 
through regular diplomatic liaison, including an intensified exchange of views and 
informa- tion on security policy issues. Through such means the Allies, 
individually and collectively, will seek to make full use of the unprecedented 
opportunities afforded by the growth of freedom and democracy throughout 
Europe and encourage greater mutual understanding of respective security 
concerns, to increase transparency and predictability in security affairs, and thus 
to reinforce stability. The military can help to overcome the divisions of the past, 
not least through intensified military contacts and greater military transparency. 
The Alliance's pursuit of dialogue will provide a foundation for greater 
cooperation throughout Europe and the ability to resolve differences and 
conflicts by peaceful means.  
 
Cooperation 
29. The Allies are also committed to pursue cooperation with all states in Europe 
on the basis of the principles set out in the Charter of Paris for a New Europe. 
They will seek to develop broader and productive patterns of bilateral and 
multilateral cooperation in all relevant fields of European security, with the aim, 
inter alia, of preventing crises or, should they arise, ensuring their effective 
management. Such partnership between the members of the Alliance and other 
nations in dealing with specific problems will be an essential factor in moving 
beyond past divisions towards one Europe whole and free. This policy of 
cooperation is the expression of the inseparability of security among European 
states. It is built upon a common recognition among Alliance members that the 
persistence of new political, economic or social divisions across the continent 
could lead to future instability, and such divisions must thus be diminished. 
 
Collective Defence  
30. The political approach to security will thus become increasingly important. 
Nonetheless, the military dimension remains essential. The maintenance of an 
adequate military capability and clear preparedness to act collectively in the 
common defence remain central to the Alliance's security objectives. Such a 
capability, together with political solidarity, is required in order to prevent any 
attempt at coercion or intimidation, and to guarantee that military aggression 
directed against the Alliance can never be perceived as an option with any 
prospect of success. It is equally indispensable so that dialogue and cooperation 
can be undertaken with confidence and achieve their desired results.  
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Management of crisis and conflict prevention 
31. In the new political and strategic environment in Europe, the success of the 
Alliance's policy of preserving peace and preventing war depends even more than 
in the past on the effectiveness of preventive diplomacy and successful manage- 
ment of crises affecting the security of its members. Any major aggression in 
Europe is much more unlikely and would be preceded by significant warning 
time. Though on a much smaller scale, the range and variety of other potential 
risks facing the Alliance are less predictable than before.  
32. In these new circumstances there are increased opportunities for the 
successful resolution of crises at an early stage. The success of Alliance policy will 
require a coherent approach determined by the Alliance's political authorities 
choosing and coordinating appropriate crisis management measures as required 
from a range of political and other measures, including those in the military field. 
Close control by the political authorities of the Alliance will be applied from the 
outset and at all stages. Appropriate consultation and decision making procedures 
are essential to this end.  
33. The potential of dialogue and cooperation within all of Europe must be fully 
developed in order to help to defuse crises and to prevent conflicts since the 
Allies' security is inseparably linked to that of all other states in Europe. To this 
end, the Allies will support the role of the CSCE process and its institutions. 
Other bodies including the European Community, Western European Union and 
United Nations may also have an important role to play. 
 
Part IV - Guidelines for defence 
Principles of Alliance Strategy  
34. The diversity of challenges now facing the Alliance thus requires a broad 
approach to security. The transformed political and strategic environment enables 
the Alliance to change a number of important features of its military strategy and 
to set out new guidelines, while reaffirming proven fundamental principles. At the 
London Summit, it was therefore agreed to prepare a new military strategy and a 
revised force posture responding to the changed circumstances. 
35. Alliance strategy will continue to reflect a number of fundamental principles. 
The Alliance is purely defensive in purpose: none of its weapons will ever be used 
except in self- defence, and it does not consider itself to be anyone's adversary. 
The Allies will maintain military strength adequate to convince any potential 
aggressor that the use of force against the territory of one of the Allies would 
meet collective and effective action by all of them and that the risks involved in 
initiating conflict would outweigh any foreseeable gains. The forces of the Allies 
must therefore be able to defend Alliance frontiers, to stop an aggressor's 
advance as far forward as possible, to maintain or restore the territorial integrity 
of Allied nations and to terminate war rapidly by making an aggressor reconsider 
his decision, cease his attack and withdraw. The role of the Alliance's military 
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forces is to assure the territorial integrity and political independence of its 
member states, and thus contribute to peace and stability in Europe. 
36. The security of all Allies is indivisible: an attack on one is an attack on all. 
Alliance solidarity and strategic unity are accordingly crucial prerequisites for 
collective security. The achievement of the Alliance's objectives depends critically 
on the equitable sharing of roles, risks and responsibilities, as well as the benefits, 
of common defence. The presence of North American conventional and US 
nuclear forces in Europe remains vital to the security of Europe, which is 
inseparably linked to that of North America. As the process of developing a 
European security identity and defence role progresses, and is reflected in the 
strengthening of the European pillar within the Alliance, the European members 
of the Alliance will assume a greater degree of the responsibility for the defence 
of Europe. 
37. The collective nature of Alliance defence is embodied in practical 
arrangements that enable the Allies to enjoy the crucial political, military and 
resource advantages of collective defence, and prevent the renationalisation of 
defence policies, without depriving the Allies of their sovereignty. These 
arrangements are based on an integrated military structure as well as on 
cooperation and coordination agreements. Key features include collective force 
planning; common operational planning; multinational formations; the stationing 
of forces outside home territory, where appropriate on a mutual basis; crisis 
management and reinforcement arrangements; procedures for consultation; 
common standards and procedures for equipment, training and logistics; joint 
and combined exercises; and infrastructure, armaments and logistics cooperation.  
38. To protect peace and to prevent war or any kind of coercion, the Alliance will 
maintain for the foreseeable future an appropriate mix of nuclear and 
conventional forces based in Europe and kept up to date where necessary, 
although at a significantly reduced level. Both elements are essential to Alliance 
security and cannot substitute one for the other. Conventional forces contribute 
to war prevention by ensuring that no potential aggressor could contemplate a 
quick or easy victory, or territorial gains, by conventional means. Taking into 
account the diversity of risks with which the Alliance could be faced, it must 
maintain the forces necessary to provide a wide range of conventional response 
options. But the Alliance's conventional forces alone cannot ensure the 
prevention of war. Nuclear weapons make a unique contribution in rendering the 
risks of any aggression incalculable and unacceptable. Thus, they remain essential 
to preserve peace.  
 
The Alliance's new force posture 
39. At the London Summit, the Allies concerned agreed to move away, where 
appropriate, from the concept of forward defence towards a reduced forward 
presence, and to modify the principle of flexible response to reflect a reduced 
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reliance on nuclear weapons. The changes stemming from the new strategic 
environment and the altered risks now facing the Alliance enable significant 
modifications to be made in the missions of the Allies' military forces and in their 
posture. 
 
The missions of Alliance Military Forces 
40. The primary role of Alliance military forces, to guarantee the security and 
territorial integrity of member states, remains unchanged. But this role must take 
account of the new strategic environment, in which a single massive and global 
threat has given way to diverse and multi-directional risks. Alliance forces have 
different functions to perform in peace, crisis and war.  
41. In peace, the role of Allied military forces is to guard against risks to the 
security of Alliance members; to contribute towards the maintenance of stability 
and balance in Europe; and to ensure that peace is preserved. They can 
contribute to dialogue and cooperation throughout Europe by their participation 
in confidence-building activities, including those which enhance transparency and 
improve communication; as well as in verification of arms control agreements. 
Allies could, further, be called upon to contribute to global stability and peace by 
providing forces for United Nations missions.  
42. In the event of crises which might lead to a military threat to the security of 
Alliance members, the Alliance's military forces can complement and reinforce 
political actions within a broad approach to security, and thereby contribute to 
the management of such crises and their peaceful resolution. This requires that 
these forces have a capability for measured and timely responses in such 
circumstances; the capability to deter action against any Ally and, in the event that 
aggression takes place, to respond to and repel it as well as to re-establish the 
territorial integrity of member states. 
43. While in the new security environment a general war in Europe has become 
highly unlikely, it cannot finally be ruled out. The Alliance's military forces, which 
have as their fundamental mission to protect peace, have to provide the essential 
insurance against potential risks at the minimum level necessary to prevent war of 
any kind, and, should aggression occur, to restore peace. Hence the need for the 
capabilities and the appropriate mix of forces already described.  
 
Guidelines for the Alliance's force posture 
44. To implement its security objectives and strategic principles in the new 
environment, the organisation of the Allies' forces must be adapted to provide 
capabilities that can contribute to protecting peace, managing crises that affect the 
security of Alliance members, and preventing war, while retaining at all times the 
means to defend, if necessary, all Allied territory and to restore peace. The 
posture of Allies' forces will conform to the guidelines developed in the following 
paragraphs.  
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45. The size, readiness, availability and deployment of the Alliance's military 
forces will continue to reflect its strictly defensive nature and will be adapted 
accordingly to the new strategic environment including arms control agreements. 
This means in particular: 
that the overall size of the Allies' forces, and in many cases their readiness, will be 
reduced; 
that the maintenance of a comprehensive in-place linear defensive posture in the 
central region will no longer be required. The peacetime geographical distribution 
of forces will ensure a sufficient military presence throughout the territory of the 
Alliance, including where necessary forward deployment of appropriate forces. 
Regional considerations and, in particular, geostrategic differences within the 
Alliance will have to be taken into account, including the shorter warning times to 
which the northern and southern regions will be subject compared with the 
central region and, in the southern region, the potential for instability and the 
military capabilities in the adjacent areas. 
46. To ensure that at this reduced level the Allies' forces can play an effective role 
both in managing crises and in countering aggression against any Ally, they will 
require enhanced flexibility and mobility and an assured capability for 
augmentation when necessary. For these reasons: 
Available forces will include, in a limited but militarily significant proportion, 
ground, air and sea immediate and rapid reaction elements able to respond to a 
wide range of eventualities, many of which are unforeseeable. They will be of 
sufficient quality, quantity and readiness to deter a limited attack and, if required, 
to defend the territory of the Allies against attacks, particularly those launched 
without long warning time.  
The forces of the Allies will be structured so as to permit their military capability 
to be built up when necessary. This ability to build up by reinforcement, by 
mobilising reserves, or by reconstituting forces, must be in proportion to 
potential threats to Alliance security, including the possibility - albeit unlikely, but 
one that prudence dictates should not be ruled out - of a major conflict. 
Consequently, capabilities for timely reinforcement and resupply both within 
Europe and from North America will be of critical importance.  
Appropriate force structures and procedures, including those that would provide 
an ability to build up, deploy and draw down forces quickly and discriminately, 
will be developed to permit measured, flexible and timely responses in order to 
reduce and defuse tensions. These arrangements must be exercised regularly in 
peacetime.  
In the event of use of forces, including the deployment of reaction and other 
available reinforcing forces as an instrument of crisis management, the Alliance's 
political authorities will, as before, exercise close control over their employment 
at all stages. Existing procedures will be reviewed in the light of the new missions 
and posture of Alliance forces. 
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Characteristics of conventional forces  
47. It is essential that the Allies' military forces have a credible ability to fulfil their 
functions in peace, crisis and war in a way appropriate to the new security 
environment. This will be reflected in force and equipment levels; readiness and 
avail- ability; training and exercises; deployment and employment options; and 
force build-up capabilities, all of which will be adjusted accordingly. The 
conventional forces of the Allies will include, in addition to immediate and rapid 
reaction forces, main defence forces, which will provide the bulk of forces 
needed to ensure the Alliance's territorial integrity and the unimpeded use of their 
lines of communication; and augmentation forces, which will provide a means of 
reinforcing existing forces in a particular region. Main defence and augmentation 
forces will comprise both active and mobilisable elements.  
48. Ground, maritime and air forces will have to cooperate closely and combine 
and assist each other in operations aimed at achieving agreed objectives. These 
forces will consist of the following: 
Ground forces, which are essential to hold or regain territory. The majority will 
normally be at lower states of readiness and, overall, there will be a greater 
reliance on mobilisation and reserves. All categories of ground forces will require 
demonstrable combat effectiveness together with an appropriately enhanced 
capability for flexible deployment.  
Maritime forces, which because of their inherent mobility, flexibility and 
endurance, make an important contribution to the Alliance's crisis response 
options. Their essential missions are to ensure sea control in order to safeguard 
the Allies' sea lines of communication, to support land and amphibious 
operations, and to protect the deployment of the Alliance's sea-based nuclear 
deterrent.  
Air forces, whose ability to fulfil their fundamental roles in both independent air 
and combined operations - counter-air, air interdiction and offensive air support - 
as well as to contribute to surveillance, reconnaissance and electronic warfare 
operations, is essential to the overall effectiveness of the Allies' military forces. 
Their role in supporting operations, on land and at sea, will require appropriate 
long-distance airlift and air refuelling capabilities. Air defence forces, including 
modern air command and control systems, are required to ensure a secure air 
defence environment. 
49. In light of the potential risks it poses, the proliferation of ballistic missiles and 
weapons of mass destruction should be given special consideration. Solution of 
this problem will require complementary approaches including, for example, 
export control and missile defences. 
50. Alliance strategy is not dependent on a chemical warfare capability. The Allies 
remain committed to the earliest possible achievement of a global, 
comprehensive, and effectively verifiable ban on all chemical weapons. But, even 
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after implementation of a global ban, precautions of a purely defensive nature will 
need to be maintained.  
51. In the new security environment and given the reduced overall force levels in 
future, the ability to work closely together, which will facilitate the cost effective 
use of Alliance resources, will be particularly important for the achievement of 
the missions of the Allies' forces. The Alliance's collective defence arrangements 
in which, for those concerned, the integrated military structure, including 
multinational forces, plays the key role, will be essential in this regard. Integrated 
and multi- national European structures, as they are further developed in the 
context of an emerging European Defence Identity, will also increasingly have a 
similarly important role to play in enhancing the Allies' ability to work together in 
the common defence. Allies' efforts to achieve maximum cooperation will be 
based on the common guidelines for defence defined above. Practical 
arrangements will be developed to ensure the necessary mutual transparency and 
complementarity between the European security and defence identity and the 
Alliance.  
52. In order to be able to respond flexibly to a wide range of possible 
contingencies, the Allies concerned will require effective surveillance and 
intelligence, flexible command and control, mobility within and between regions, 
and appropriate logistics capabilities, including transport capacities. Logistic 
stocks must be sufficient to sustain all types of forces in order to permit effective 
defence until resupply is available. The capability of the Allies concerned to build 
up larger, adequately equipped and trained forces, in a timely manner and to a 
level appropriate to any risk to Alliance security, will also make an essential 
contribution to crisis management and defence. This capability will include the 
ability to reinforce any area at risk within the territory of the Allies and to 
establish a multinational presence when and where this is needed. Elements of all 
three force categories will be capable of being employed flexibly as part of both 
intra-European and transatlantic reinforcement. Proper use of these capabilities 
will require control of the necessary lines of communication as well as 
appropriate support and exercise arrangements. Civil resources will be of 
increasing relevance in this context.  
53. For the Allies concerned, collective defence arrangements will rely 
increasingly on multinational forces, complementing national commitments to 
NATO. Multinational forces demonstrate the Alliance's resolve to maintain a 
credible collective defence; enhance Alliance cohesion; reinforce the transatlantic 
partnership and strengthen the European pillar. Multinational forces, and in 
particular reaction forces, reinforce solidarity. They can also provide a way of 
deploying more capable formations than might be available purely nationally, thus 
helping to make more efficient use of scarce defence resources. 
This may include a highly integrated, multinational approach to specific tasks and 
functions.  
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Characteristics of nuclear forces 
54. The fundamental purpose of the nuclear forces of the Allies is political: to 
preserve peace and prevent coercion and any kind of war. They will continue to 
fulfil an essential role by ensuring uncertainty in the mind of any aggressor about 
the nature of the Allies' response to military aggression. They demonstrate that 
aggression of any kind is not a rational option. The supreme guarantee of the 
security of the Allies is provided by the strategic nuclear forces of the Alliance, 
particularly those of the United States; the independent nuclear forces of the 
United Kingdom and France, which have a deterrent role of their own, 
contribute to the overall deterrence and security of the Allies.  
55. A credible Alliance nuclear posture and the demonstration of Alliance 
solidarity and common commitment to war prevention continue to require 
widespread participation by European Allies involved in collective defence 
planning in nuclear roles, in peacetime basing of nuclear forces on their territory 
and in command, control and consultation arrange- ments. Nuclear forces based 
in Europe and committed to NATO provide an essential political and military 
link between the European and the North American members of the Alliance. 
The Alliance will therefore maintain adequate nuclear forces in Europe. These 
forces need to have the necessary characteristics and appropriate flexibility and 
survivability, to be perceived as a credible and effective element of the Allies' 
strategy in preventing war. They will be maintained at the minimum level 
sufficient to preserve peace and stability.  
56. The Allies concerned consider that, with the radical changes in the security 
situation, including conventional force levels in Europe maintained in relative 
balance and increased reaction times, NATO's ability to defuse a crisis through 
diplomatic and other means or, should it be necessary, to mount a successful 
conventional defence will significantly improve. The circum- stances in which any 
use of nuclear weapons might have to be contemplated by them are therefore 
even more remote. They can therefore significantly reduce their sub-strategic 
nuclear forces. They will maintain adequate sub-strategic forces based in Europe 
which will provide an essential link with strategic nuclear forces, reinforcing the 
trans-Atlantic link. These will consist solely of dual capable aircraft which could, 
if necessary, be supplemented by offshore systems. Sub-strategic nuclear weap- 
ons will, however, not be deployed in normal circumstances on surface vessels 
and attack submarines. There is no requirement for nuclear artillery or ground-
launched short-range nuclear missiles and they will be eliminated.  
 
Part V - Conclusion 
57. This Strategic Concept reaffirms the defensive nature of the Alliance and the 
resolve of its members to safeguard their security, sovereignty and territorial 
integrity. The Alliance's security policy is based on dialogue; cooperation; and 
effective collective defence as mutually reinforcing instruments for preserving the 
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peace. Making full use of the new opportunities available, the Alliance will 
maintain security at the lowest possible level of forces consistent with the 
requirements of defence. In this way, the Alliance is making an essential 
contribution to promoting a lasting peaceful order.  
58. The Allies will continue to pursue vigorously further progress in arms control 
and confidence-building measures with the objective of enhancing security and 
stability. They will also play an active part in promoting dialogue and cooperation 
between states on the basis of the principles enunciated in the Paris Charter.  
59. NATO's strategy will retain the flexibility to reflect further developments in 
the politico-military environment, including progress in the moves towards a 
European security identity, and in any changes in the risks to Alliance security. 
For the Allies concerned, the Strategic Concept will form the basis for the further 
development of the Alliance's defence policy, its operational concepts, its 
conventional and nuclear force posture and its collective defence planning 
arrangements. 
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Annex E 

London declaration 
Declaration on a transformed North Atlantic Alliance issued by the Heads of 

State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council 
(``The London Declaration'') 

 
London, 6 July 1990 

 
1. Europe has entered a new, promising era. Central and Eastern Europe is 
liberating itself. The Soviet Union has embarked on the long journey towards a 
free society. The walls that once confined people and ideas are collapsing. 
Europeans are determining their own destiny. They are choosing freedom. They 
are choosing economic liberty. They are choosing peace. They are choosing a 
Europe whole and free. As a consequence, this Alliance must and will adapt. 
 
2. The North Atlantic Alliance has been the most successful defensive alliance in 
history. As our Alliance enters its fifth decade and looks ahead to a new century, 
it must continue to provide for the common defence. This Alliance has done 
much to bring about the new Europe. No-one, however, can be certain of the 
future. We need to keep standing together, to extend the long peace we have 
enjoyed these past four decades. Yet our Alliance must be even more an agent of 
change. It can help build the structures of a more united continent, supporting 
security and stability with the strength of our shared faith in democracy, the rights 
of the individual, and the peaceful resolution of disputes. We reaffirm that 
security and stability do not lie solely in the military dimension, and we intend to 
enhance the political component of our Alliance as provided for by Article 2 of 
our Treaty. 
 
3. The unification of Germany means that the division of Europe is also being 
overcome. A united Germany in the Atlantic Alliance of free democracies and 
part of the growing political and economic integration of the European 
Community will be an indispensable factor of stability, which is needed in the 
heart of Europe. The move within the European Community towards political 
union, including the development of a European identity in the domain of 
security, will also contribute to Atlantic solidarity and to the establishment of a 
just and lasting order of peace throughout the whole of Europe. 
 
4. We recognise that, in the new Europe, the security of every state is inseparably 
linked to the security of its neighbours. NATO must become an institution where 
Europeans, Canadians and Americans work together not only for the common 
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defence, but to build new partnerships with all the nations of Europe. The 
Atlantic Community must reach out to the countries of the East which were our 
adversaries in the Cold War, and extend to them the hand of friendship.  
 
5. We will remain a defensive alliance and will continue to defend all the territory 
of all our members. We have no aggressive intentions and we commit ourselves 
to the peaceful resolution of all disputes. We will never in any circumstance be 
the first to use force. 
 
6. The member states of the North Atlantic Alliance propose to the member 
states of the Warsaw Treaty Organisation a joint declaration in which we 
solemnly state that we are no longer adversaries and reaffirm our intention to 
refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political 
independence of any state, or from acting in any other manner inconsistent with 
the purposes and principles of the United Nations Charter and with the CSCE 
Final Act. We invite all other CSCE member states to join us in this commitment 
to non- aggression.  
 
7. In that spirit, and to reflect the changing political role of the Alliance, we today 
invite President Gorbachev on behalf of the Soviet Union, and representatives of 
the other Central and Eastern European countries to come to Brussels and 
address the North Atlantic Council. We today also invite the governments of the 
Union of Soviet Socialist Republics, the Czech and Slovak Federal Republic, the 
Hungarian Republic, the Republic of Poland, the People's Republic of Bulgaria 
and Romania to come to NATO, not just to visit, but to establish regular 
diplomatic liaison with NATO. This will make it possible for us to share with 
them our thinking and deliberations in this historic period of change.  
 
8. Our Alliance will do its share to overcome the legacy of decades of suspicion. 
We are ready to intensify military contacts, including those of NATO Military 
Commanders, with Moscow and other Central and Eastern European capitals.  
 
9. We welcome the invitation to NATO Secretary General Manfred WoÈrner to 
visit Moscow and meet with Soviet leaders.  
 
10. Military leaders from throughout Europe gathered earlier this year in Vienna 
to talk about their forces and doctrine. NATO proposes another such meeting 
this Autumn to promote common understanding. We intend to establish an 
entirely different quality of openness in Europe, including an agreement on 
``Open Skies''.  
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11. The significant presence of North American conventional and US nuclear 
forces in Europe demonstrates the underlying political compact that binds North 
America's fate to Europe's democracies. But, as Europe changes, we must 
profoundly alter the way we think about defence. 
 
12. To reduce our military requirements, sound arms control agreements are 
essential. That is why we put the highest priority on completing this year the first 
treaty to reduce and limit conventional armed forces in Europe (CFE) along with 
the completion of a meaningful CSBM package. These talks should remain in 
continuous session until the work is done. Yet we hope to go further. We 
propose that, once a CFE Treaty is signed, follow-on talks should begin with the 
same membership and mandate, with the goal of building on the current 
agreement with additional measures, including measures to limit manpower in 
Europe. With this goal in mind, a commitment will be given at the time of 
signature of the CFE Treaty concerning the manpower levels of a unified 
Germany.  
 
13. Our objective will be to conclude the negotiations on the follow-on to CFE 
and CSBMs as soon as possible and looking to the follow-up meeting of the 
CSCE to be held in Helsinki in 1992. We will seek through new conventional 
arms control negotiations, within the CSCE framework, further far-reaching 
measures in the 1990s to limit the offensive capability of conventional armed 
forces in Europe, so as to prevent any nation from maintaining disproportionate 
military power on the continent. NATO's High Level Task Force will formulate a 
detailed position for these follow-on conventional arms control talks. We will 
make provisions as needed for different regions to redress disparities and to 
ensure that no one's security is harmed at any stage. Furthermore, we will 
continue to explore broader arms control and confidence-building opportunities. 
This is an ambitious agenda, but it matches our goal: enduring peace in Europe.  
 
14. As Soviet troops leave Eastern Europe and a treaty limiting conventional 
armed forces is implemented, the Alliance's integrated force structure and its 
strategy will change fundamentally to include the following elements: 
NATO will field smaller and restructured active forces. These forces will be 
highly mobile and versatile so that Allied leaders will have maximum flexibility in 
deciding how to respond to a crisis. It will rely increasingly on multinational corps 
made up of national units.  
NATO will scale back the readiness of its active units, reducing training 
requirements and the number of exercises.  
NATO will rely more heavily on the ability to build up larger forces if and when 
they might be needed. 
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15. To keep the peace, the Alliance must maintain for the foreseeable future an 
appropriate mix of nuclear and conven- tional forces, based in Europe, and kept 
up to date where necessary. But, as a defensive Alliance, NATO has always 
stressed that none of its weapons will ever be used except in self- defence and 
that we seek the lowest and most stable level of nuclear forces needed to secure 
the prevention of war.  
 
16. The political and military changes in Europe, and the prospects of further 
changes, now allow the Allies concerned to go further. They will thus modify the 
size and adapt the tasks of their nuclear deterrent forces. They have concluded 
that, as a result of the new political and military conditions in Europe, there will 
be a significantly reduced role for sub-strategic nuclear systems of the shortest 
range. They have decided specifically that, once negotiations begin on short-range 
nuclear forces, the Alliance will propose, in return for reciprocal action by the 
Soviet Union, the elimination of all its nuclear artillery shells from Europe.  
 
17. New negotiations between the United States and the Soviet Union on the 
reduction of short-range forces should begin shortly after a CFE agreement is 
signed. The Allies concerned will develop an arms control framework for these 
negotiations which takes into account our requirements for far fewer nuclear 
weapons, and the diminished need for sub-strategic nuclear systems of the 
shortest range. 
 
18. Finally, with the total withdrawal of Soviet stationed forces and the 
implementation of a CFE agreement, the Allies concerned can reduce their 
reliance on nuclear weapons. These will continue to fulfil an essential role in the 
overall strategy of the Alliance to prevent war by ensuring that there are no 
circumstances in which nuclear retaliation in response to military action might be 
discounted. However, in the transformed Europe, they will be able to adopt a 
new NATO strategy making nuclear forces truly weapons of last resort.  
 
19. We approve the mandate given in Turnberry to the North Atlantic Council in 
Permanent Session to oversee the ongoing work on the adaptation of the Alliance 
to the new circumstances. It should report its conclusions as soon as possible.  
 
20. In the context of these revised plans for defence and arms control, and with 
the advice of NATO Military Authorities and all member states concerned, 
NATO will prepare a new Allied military strategy moving away from ``forward 
defence'' where appropriate, towards a reduced forward presence and modifying 
``flexible response'' to reflect a reduced reliance on nuclear weapons. In that 
connection NATO will elaborate new force plans consistent with the 
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revolutionary changes in Europe. NATO will also provide a forum for Allied 
consultation on the upcoming negotiations on short-range nuclear forces.  
 
21. The Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) should 
become more prominent in Europe's future, bringing together the countries of 
Europe and North America. We support a CSCE Summit later this year in Paris 
which would include the signature of a CFE agreement and would set new 
standards for the establishment, and preservation, of free societies. It should 
endorse, inter alia: 
CSCE principles on the right to free and fair elections;  
CSCE commitments to respect and uphold the rule of law;  
CSCE guidelines for enhancing economic cooperation, based on the 
development of free and competitive market economies; and  
CSCE cooperation on environmental protection. 
 
22. We further propose that the CSCE Summit in Paris decide how the CSCE 
can be institutionalised to provide a forum for wider political dialogue in a more 
united Europe. We recommend that CSCE governments establish: 
a programme for regular consultations among member governments at the Heads 
of State and Government or Ministerial level, at least once each year, with other 
periodic meetings of officials to prepare for and follow up on these consultations;  
a schedule of CSCE review conferences once every two years to assess progress 
toward a Europe whole and free;  
a small CSCE secretariat to coordinate these meetings and conferences;  
a CSCE mechanism to monitor elections in all the CSCE countries, on the basis 
of the Copenhagen Document;  
a CSCE Centre for the Prevention of Conflict that might serve as a forum for 
exchange of military information, discussion of unusual military activities, and the 
con- ciliation of disputes involving CSCE member states; and  
a CSCE parliamentary body, the Assembly of Europe, to be based on the existing 
parliamentary assembly of the Council of Europe in Strasbourg, and include 
represen- tatives of all CSCE member states. 
The sites of these new institutions should reflect the fact that the newly 
democratic countries of Central and Eastern Europe form part of the political 
structures of the new Europe. 
 
23. Today, our Alliance begins a major transformation. Working with all the 
countries of Europe, we are determined to create enduring peace on this 
continent. 
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Annex F 

Brussels Declaration 1994 

 
Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting 

of the North Atlantic Council (``The Brussels Summit Declaration'') 
 

Brussels, 11 January 1994 
 

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the 
North Atlantic Alliance, have gathered in Brussels to renew our Alliance in light 
of the historic transformations affecting the entire continent of Europe. We 
welcome the new climate of cooperation that has emerged in Europe with the 
end of the period of global confrontation embodied in the Cold War. However, 
we must also note that other causes of instability, tension and conflict have 
emerged. We therefore confirm the enduring validity and indispensability of our 
Alliance. It is based on a strong transatlantic link, the expression of a shared 
destiny. It reflects a European Security and Defence Identity gradually emerging 
as the expression of a mature Europe. It is reaching out to establish new 
patterns of cooperation throughout Europe. It rests, as also reflected in Article 
2 of the Washington Treaty, upon close collaboration in all fields.  

Building on our decisions in London and Rome and on our new Strategic 
Concept, we are undertaking initiatives designed to contribute to lasting peace, 
stability, and well-being in the whole of Europe, which has always been our 
Alliance's fundamental goal. We have agreed: 

• to adapt further the Alliance's political and military structures to reflect 
both the full spectrum of its roles and the development of the emerging 
European Security and Defence Identity, and endorse the concept of 
Combined Joint Task Forces; 

• to reaffirm that the Alliance remains open to the membership of other 
European countries;  

• to launch a major initiative through a Partnership for Peace, in which we 
invite Partners to join us in new political and military efforts to work 
alongside the Alliance;  

• to intensify our efforts against the proliferation of weapons of mass 
destruction and their means of delivery. 

2. We reaffirm our strong commitment to the transatlantic link, which is the 
bedrock of NATO. The continued substantial presence of United States forces 
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in Europe is a fundamentally important aspect of that link. All our countries 
wish to continue the direct involvement of the United States and Canada in the 
security of Europe. We note that this is also the expressed wish of the new 
democracies of the East, which see in the transatlantic link an irreplaceable 
pledge of security and stability for Europe as a whole. The fuller integration of 
the countries of Central and Eastern Europe and of the former Soviet Union 
into a Europe whole and free cannot be successful without the strong and 
active participation of all Allies on both sides of the Atlantic. 

3. Today, we confirm and renew this link between North America and a Europe 
developing a Common Foreign and Security Policy and taking on greater 
responsibility on defence matters. We welcome the entry into force of the 
Treaty of Maastricht and the launching of the European Union, which will 
strengthen the European pillar of the Alliance and allow it to make a more 
coherent contribution to the security of all the Allies. We reaffirm that the 
Alliance is the essential forum for consultation among its members and the 
venue for agreement on policies bearing on the security and defence 
commitments of Allies under the Washington Treaty.  

4. We give our full support to the development of a European Security and 
Defence Identity which, as called for in the Maastricht Treaty, in the longer 
term perspective of a common defence policy within the European Union, 
might in time lead to a common defence compatible with that of the Atlantic 
Alliance. The emergence of a European Security and Defence Identity will 
strengthen the European pillar of the Alliance while reinforcing the transatlantic 
link and will enable European Allies to take greater responsibility for their 
common security and defence. The Alliance and the European Union share 
common strategic interests. 

5. We support strengthening the European pillar of the Alliance through the 
Western European Union, which is being developed as the defence component 
of the European Union. The Alliance's organisation and resources will be 
adjusted so as to facilitate this. We welcome the close and growing cooperation 
between NATO and the WEU that has been achieved on the basis of agreed 
principles of complementarity and transparency. In future contingencies, 
NATO and the WEU will consult, including as necessary through joint Council 
meetings, on how to address such contingencies.  

6. We therefore stand ready to make collective assets of the Alliance available, 
on the basis of consultations in the North Atlantic Council, for WEU 
operations undertaken by the European Allies in pursuit of their Common 
Foreign and Security Policy. We support the development of separable but not 
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separate capabilities which could respond to European requirements and 
contribute to Alliance security. Better European coordination and planning will 
also strengthen the European pillar and the Alliance itself. Integrated and multi- 
national European structures, as they are further developed in the context of an 
emerging European Security and Defence Identity, will also increasingly have a 
similarly important role to play in enhancing the Allies' ability to work together 
in the common defence and other tasks.  

7. In pursuit of our common transatlantic security requirements, NATO 
increasingly will be called upon to undertake missions in addition to the 
traditional and fundamental task of collective defence of its members, which 
remains a core function. We reaffirm our offer to support, on a case by case 
basis in accordance with our own procedures, peacekeeping and other 
operations under the authority of the UN Security Council or the responsibility 
of the CSCE, including by making available Alliance resources and expertise. 
Participation in any such operation or mission will remain subject to decisions 
of member states in accordance with national constitutions.  

8. Against this background, NATO must continue the adapta- tion of its 
command and force structure in line with requirements for flexible and timely 
responses contained in the Alliance's Strategic Concept. We also will need to 
strengthen the European pillar of the Alliance by facilitating the use of our 
military capabilities for NATO and European/WEU operations, and assist 
participation of non-NATO partners in joint peacekeeping operations and 
other contingencies as envisaged under the Partnership for Peace. 

9. Therefore, we direct the North Atlantic Council in Permanent Session, with 
the advice of the NATO Military Authorities, to examine how the Alliance's 
political and military structures and procedures might be developed and adapted 
to conduct more efficiently and flexibly the Alliance's missions, including peace- 
keeping, as well as to improve cooperation with the WEU and to reflect the 
emerging European Security and Defence Identity. As part of this process, we 
endorse the concept of Combined Joint Task Forces as a means to facilitate 
contingency operations, including operations with participating nations outside 
the Alliance. We have directed the North Atlantic Council, with the advice of 
the NATO Military Authorities, to develop this concept and establish the 
necessary capabilities. The Council, with the advice of the NATO Military 
Authorities, and in coordination with the WEU, will work on implementation in 
a manner that provides separable but not separate military capabilities that 
could be employed by NATO or the WEU. The North Atlantic Council in 
Permanent Session will report on the implementation of these decisions to 
Ministers at their next regular meeting in June 1994.  
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10. Our own security is inseparably linked to that of all other states in Europe. 
The consolidation and preservation throughout the continent of democratic 
societies and their freedom from any form of coercion or intimidation are 
therefore of direct and material concern to us, as they are to all other CSCE 
states under the commitments of the Helsinki Final Act and the Charter of 
Paris. We remain deeply committed to further strengthening the CSCE, which 
is the only organisation comprising all European and North American 
countries, as an instrument of preventive diplomacy, conflict prevention, co- 
operative security, and the advancement of democracy and human rights. We 
actively support the efforts to enhance the operational capabilities of the CSCE 
for early warning, conflict prevention, and crisis management.  

11. As part of our overall effort to promote preventive diplomacy, we welcome 
the European Union proposal for a Pact on Stability in Europe, will contribute 
to its elaboration, and look forward to the opening conference which will take 
place in Paris in the Spring.  

12. Building on the close and long-standing partnership among the North 
American and European Allies, we are committed to enhancing security and 
stability in the whole of Europe. We therefore wish to strengthen ties with the 
democratic states to our East. We reaffirm that the Alliance, as provided for in 
Article 10 of the Washington Treaty, remains open to member- ship of other 
European states in a position to further the principles of the Treaty and to 
contribute to the security of the North Atlantic area. We expect and would 
welcome NATO expansion that would reach to democratic states to our East, 
as part of an evolutionary process, taking into account political and security 
developments in the whole of Europe.  

13. We have decided to launch an immediate and practical programme that will 
transform the relationship between NATO and participating states. This new 
programme goes beyond dialogue and cooperation to forge a real partnership - 
a Partnership for Peace. We invite the other states participating in the NACC, 
and other CSCE countries able and willing to contribute to this programme, to 
join with us in this Partnership. Active participation in the Partnership for 
Peace will play an important role in the evolutionary process of the expansion 
of NATO. 

14. The Partnership for Peace, which will operate under the authority of the 
North Atlantic Council, will forge new security relationships between the North 
Atlantic Alliance and its Partners for Peace. Partner states will be invited by the 
North Atlantic Council to participate in political and military bodies at NATO 
Headquarters with respect to Partnership activities. The Partnership will expand 
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and intensify political and military cooperation throughout Europe, increase 
stability, diminish threats to peace, and build strengthened relationships by 
promoting the spirit of practical cooperation and commitment to democratic 
principles that underpin our Alliance. NATO will consult with any active 
participant in the Partnership if that partner perceives a direct threat to its 
territorial integrity, political independence, or security. At a pace and scope 
determined by the capacity and desire of the individual participating states, we 
will work in concrete ways towards transparency in defence budgeting, 
promoting democratic control of defence ministries, joint planning, joint 
military exercises, and creating an ability to operate with NATO forces in such 
fields as peacekeeping, search and rescue and humanitarian operations, and 
others as may be agreed. 

15. To promote closer military cooperation and interoper- ability, we will 
propose, within the Partnership framework, peacekeeping field exercises 
beginning in 1994. To coordinate joint military activities within the Partnership, 
we will invite states participating in the Partnership to send permanent liaison 
officers to NATO Headquarters and a separate Partnership Coordination Cell 
at Mons (Belgium) that would, under the authority of the North Atlantic 
Council, carry out the military planning necessary to implement the Partnership 
programmes. 

16. Since its inception two years ago, the North Atlantic Cooperation Council 
has greatly expanded the depth and scope of its activities. We will continue to 
work with all our NACC partners to build cooperative relationships across the 
entire spectrum of the Alliance's activities. With the expansion of NACC 
activities and the establishment of the Partnership for Peace, we have decided 
to offer permanent facilities at NATO Headquarters for personnel from NACC 
countries and other Partnership for Peace participants in order to improve our 
working relationships and facilitate closer cooperation.  

17. Proliferation of weapons of mass destruction and their delivery means 
constitutes a threat to international security and is a matter of concern to 
NATO. We have decided to intensify and expand NATO's political and 
defence efforts against proliferation, taking into account the work already 
underway in other international fora and institutions. In this regard, we direct 
that work begin immediately in appropriate fora of the Alliance to develop an 
overall policy framework to consider how to reinforce ongoing prevention 
efforts and how to reduce the proliferation threat and protect against it.  
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18. We attach crucial importance to the full and timely implementation of 
existing arms control and disarmament agreements as well as to achieving 
further progress on key issues of arms control and disarmament, such as: 

• the indefinite and unconditional extension of the Treaty on Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, and work towards an enhanced 
verification regime;  

• the early entry into force of the Convention on Chemical Weapons and 
new measures to strengthen the Biological Weapons Convention;  

• the negotiation of a universal and verifiable Comprehensive Test Ban 
Treaty; 

• issues on the agenda of the CSCE Forum for Security Cooperation;  
• ensuring the integrity of the CFE Treaty and full compliance with all its 

provisions. 

19. We condemn all acts of international terrorism. They constitute flagrant 
violations of human dignity and rights and are a threat to the conduct of normal 
international relations. In accordance with our national legislation, we stress the 
need for the most effective cooperation possible to prevent and suppress this 
scourge.  

20. We reaffirm our support for political and economic reform in Russia and 
welcome the adoption of a new constitution and the holding of democratic 
parliamentary elections by the people of the Russian Federation. This is a major 
step forward in the establishment of a framework for the development of 
durable democratic institutions. We further welcome the Russian government's 
firm commitment to democratic and market reform and to a reformist foreign 
policy. These are important for security and stability in Europe. We believe that 
an independent, democratic, stable and nuclear-weapons-free Ukraine would 
likewise contribute to security and stability. We will continue to encourage and 
support the reform processes in both countries and to develop cooperation 
with them, as with other countries in Central and Eastern Europe.  

21. The situation in Southern Caucasus continues to be of special concern. We 
condemn the use of force for territorial gains. Respect for the territorial 
integrity, independence and sovereignty of Armenia, Azerbaijan and Georgia is 
essential to the establishment of peace, stability and cooperation in the region. 
We call upon all states to join international efforts under the aegis of the United 
Nations and the CSCE aimed at solving existing problems.  

22. We reiterate our conviction that security in Europe is greatly affected by 
security in the Mediterranean. We strongly welcome the agreements recently 
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concluded in the Middle East peace process which offer an historic opportunity 
for a peaceful and lasting settlement in the area. This much-awaited 
breakthrough has had a positive impact on the overall situation in the 
Mediterranean, thus opening the way to consider measures to promote 
dialogue, understanding and confidence-building between the countries in the 
region. We direct the Council in Permanent Session to continue to review the 
overall situation, and we encourage all efforts conducive to strengthening 
regional stability.  

23. As members of the Alliance, we deplore the continuing conflict in the 
former Yugoslavia. We continue to believe that the conflict in Bosnia must be 
settled at the negotiating table and not on the battlefield. Only the parties can 
bring peace to the former Yugoslavia. Only they can agree to lay down their 
arms and end the violence which for these many months has only served to 
demonstrate that no side can prevail in its pursuit of military victory.  

24. We are united in supporting the efforts of the United Nations and the 
European Union to secure a negotiated settlement of the conflict in Bosnia, 
agreeable to all parties, and we commend the European Union Action Plan of 
22 November 1993 to secure such a negotiated settlement. We reaffirm our 
determination to contribute to the implementation of a viable settlement 
reached in good faith. We commend the front-line states for their key role in 
enforcing sanctions against those who continue to promote violence and 
aggression. We welcome the cooperation between NATO and the WEU in 
maintaining sanctions enforcement in the Adriatic.  

25. We denounce the violations by the parties of the agreements they have 
already signed to implement a ceasefire and to permit the unimpeded delivery 
of humanitarian assistance to the victims of this terrible conflict. This situation 
cannot be tolerated. We urge all the parties to respect their agreements. We are 
determined to eliminate obstacles to the accomplishment of the UNPROFOR 
mandate. We will continue operations to enforce the No-Fly Zone over Bosnia. 
We call for the full implementa- tion of the UNSC Resolutions regarding the 
reinforcement of UNPROFOR. We reaffirm our readiness, under the authority 
of the United Nations Security Council and in accordance with the Alliance 
decisions of 2 and 9 August 1993, to carry out air strikes in order to prevent the 
strangulation of Sarajevo, the safe areas and other threatened areas in Bosnia-
Herzegovina. In this context, we urge the UNPROFOR authorities to draw up 
urgently plans to ensure that the blocked rotation of the UNPROFOR 
contingent in Srebrenica can take place and to examine how the airport at Tuzla 
can be opened for humanitarian relief purposes.  
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26. The past five years have brought historic opportunities as well as new 
uncertainties and instabilities to Europe. Our Alliance has moved to adapt itself 
to the new circumstances, and today we have taken decisions in key areas. We 
have given our full support to the development of a European Security and 
Defence Identity. We have endorsed the concept of Combined Joint Task 
Forces as a means to adapt the Alliance to its future tasks.  

We have opened a new perspective of progressively closer relationships with 
the countries of Central and Eastern Europe and of the former Soviet Union. 
In doing all this, we have renewed our Alliance as a joint endeavour of a North 
America and Europe permanently committed to their common and indivisible 
security. The challenges we face are many and serious. The decisions we have 
taken today will better enable us to meet them. 
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Annex G 

Treaty of Westphalia October 24 1648 

Reference: The Avalon Project at Yale Law School 
translated in English 

 
 

Treaty of Westphalia; October 24, 1648 
 
Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and  
the King of France and their respective Allies. 
In the name of the most holy and individual Trinity: Be it known to all, and every 
one whom it may concern, or to whom in any manner it may belong, That for 
many Years past, Discords and Civil Divisions being stir'd up in the Roman 
Empire, which increas'd to such a degree, that not only all Germany, but also the 
neighbouring Kingdoms, and France particularly, have been involv'd in the 
Disorders of a long and cruel War: And in the first place, between the most 
Serene and most Puissant Prince and Lord, Ferdinand the Second, of famous 
Memory, elected Roman Emperor, always August, King of Germany, Hungary, 
Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Arch-Duke of Austria, Duke of Burgundy, 
Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Marquiss of Moravia, Duke of Luxemburgh, 
the Higher and Lower Silesia, of Wirtemburg and Teck, Prince of Suabia, Count 
of Hapsburg, Tirol, Kyburg and Goritia, Marquiss of the Sacred Roman Empire, 
Lord of Burgovia, of the Higher and Lower Lusace, of the Marquisate of 
Slavonia, of Port Naon and Salines, with his Allies and Adherents on one side; 
and the most Serene, and the most Puissant Prince, Lewis the Thirteenth, most 
Christian King of France and Navarre, with his Allies and Adherents on the other 
side. And after their Decease, between the most Serene and Puissant Prince and 
Lord, Ferdinand the Third, elected Roman Emperor, always August, King of 
Germany, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Arch-Duke of Austria, 
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Marquiss of Moravia, 
Duke of Luxemburg, of the Higher and Lower Silesia, of Wirtemburg and Teck, 
Prince of Suabia, Count of Hapsburg, Tirol, Kyburg and Goritia, Marquiss of the 
Sacred Roman Empire, Burgovia, the Higher and Lower Lusace, Lord of the 
Marquisate of Slavonia, of Port Naon and Salines, with his Allies and Adherents 
on the one side; and the most Serene and most Puissant Prince and Lord, Lewis 
the Fourteenth, most Christian King of France and Navarre, with his Allies and 
Adherents on the other side: from whence ensu'd great Effusion of Christian 
Blood, and the Desolation of several Provinces. It has at last happen'd, by the 
effect of Divine Goodness, seconded by the Endeavours of the most Serene 
Republick of Venice, who in this sad time, when all Christendom is imbroil'd, has 
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not ceas'd to contribute its Counsels for the publick Welfare and Tranquillity; so 
that on the side, and the other, they have form'd Thoughts of an universal Peace. 
And for this purpose, by a mutual Agreement and Covenant of both Partys, in 
the year of our Lord 1641. the 25th of December, N.S. or the 15th O.S. it was 
resolv'd at Hamburgh, to hold an Assembly of Plenipotentiary Ambassadors, 
who should render themselves at Munster and Osnabrug in Westphalia the 11th 
of July, N.S. or the 1st of the said month O.S. in the year 1643. The 
Plenipotentiary Ambassadors on the one side, and the other, duly establish'd, 
appearing at the prefixt time, and on the behalf of his Imperial Majesty, the most 
illustrious and most excellent Lord, Maximilian Count of Trautmansdorf and 
Weinsberg, Baron of Gleichenberg, Neustadt, Negan, Burgau, and Torzenbach, 
Lord of Teinitz, Knight of the Golden Fleece, Privy Counsellor and Chamberlain 
to his Imperial Sacred Majesty, and Steward of his Houshold; the Lord John 
Lewis, Count of Nassau, Catzenellebogen, Vianden, and Dietz, Lord of Bilstein, 
Privy Counsellor to the Emperor, and Knight of the Golden Fleece; Monsieur 
Isaac Volmamarus, Doctor of Law, Counsellor, and President in the Chamber of 
the most Serene Lord Arch-Duke Ferdinand Charles. And on the behalf of the 
most Christian King, the most eminent Prince and Lord, Henry of Orleans, Duke 
of Longueville, and Estouteville, Prince and Sovereign Count of Neuschaftel, 
Count of Dunois and Tancerville, Hereditary Constable of Normandy, Governor 
and Lieutenant-General of the same Province, Captain of the Cent Hommes 
d'Arms, and Knight of the King's Orders, &c. as also the most illustrious and 
most excellent Lords, Claude de Mesmes, Count d'Avaux, Commander of the 
said King's Orders, one of the Superintendents of the Finances, and Minister of 
the Kingdom of France &c. and Abel Servien, Count la Roche of Aubiers, also 
one of the Ministers of the Kingdom of France. And by the Mediation and 
Interposition of the most illustrious and most excellent Ambassador and Senator 
of Venice, Aloysius Contarini Knight, who for the space of five Years, or 
thereabouts, with great Diligence, and a Spirit intirely impartial, has been inclin'd 
to be a Mediator in these Affairs. After having implor'd the Divine Assistance, 
and receiv'd a reciprocal Communication of Letters, Commissions, and full 
Powers, the Copys of which are inserted at the end of this Treaty, in the presence 
and with the consent of the Electors of the Sacred Roman Empire, the other 
Princes and States, to the Glory of God, and the Benefit of the Christian World, 
the following Articles have been agreed on and consented to, and the same run 
thus.  
I.  
That there shall be a Christian and Universal Peace, and a perpetual, true, and 
sincere Amity, between his Sacred Imperial Majesty, and his most Christian 
Majesty; as also, between all and each of the Allies, and Adherents of his said 
Imperial Majesty, the House of Austria, and its Heirs, and Successors; but chiefly 
between the Electors, Princes, and States of the Empire on the one side; and all 
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and each of the Allies of his said Christian Majesty, and all their Heirs and 
Successors, chiefly between the most Serene Queen and Kingdom of Swedeland, 
the Electors respectively, the Princes and States of the Empire, on the other part. 
That this Peace and Amity be observ'd and cultivated with such a Sincerity and 
Zeal, that each Party shall endeavour to procure the Benefit, Honour and 
Advantage of the other; that thus on all sides they may see this Peace and 
Friendship in the Roman Empire, and the Kingdom of France flourish, by 
entertaining a good and faithful Neighbourhood.  
II.  
That there shall be on the one side and the other a perpetual Oblivion, Amnesty, 
or Pardon of all that has been committed since the beginning of these Troubles, 
in what place, or what manner soever the Hostilitys have been practis'd, in such a 
manner, that no body, under any pretext whatsoever, shall practice any Acts of 
Hostility, entertain any Enmity, or cause any Trouble to each other; neither as to 
Persons, Effects and Securitys, neither of themselves or by others, neither 
privately nor openly, neither directly nor indirectly, neither under the colour of 
Right, nor by the way of Deed, either within or without the extent of the Empire, 
notwithstanding all Covenants made before to the contrary: That they shall not 
act, or permit to be acted, any wrong or injury to any whatsoever; but that all that 
has pass'd on the one side, and the other, as well before as during the War, in 
Words, Writings, and Outrageous Actions, in Violences, Hostilitys, Damages and 
Expences, without any respect to Persons or Things, shall be entirely abolish'd in 
such a manner that all that might be demanded of, or pretended to, by each other 
on that behalf, shall be bury'd in eternal Oblivion.  
III.  
And that a reciprocal Amity between the Emperor, and the Most Christian King, 
the Electors, Princes and States of the Empire, may be maintain'd so much the 
more firm and sincere (to say nothing at present of the Article of Security, which 
will be mention'd hereafter) the one shall never assist the present or future 
Enemys of the other under any Title or Pretence whatsoever, either with Arms, 
Money, Soldiers, or any sort of Ammunition; nor no one, who is a Member of 
this Pacification, shall suffer any Enemys Troops to retire thro' or sojourn in his 
Country.  
IV.  
That the Circle of Burgundy shall be and continue a Member of the Empire, after 
the Disputes between France and Spain (comprehended in this Treaty) shall be 
terminated. That nevertheless, neither the Emperor, nor any of the States of the 
Empire, shall meddle with the Wars which are now on foot between them. That 
if for the future any Dispute arises between these two Kingdoms, the abovesaid 
reciprocal Obligation of not aiding each others Enemys, shall always continue 
firm between the Empire and the Kingdom of France, but yet so as that it shall 
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be free for the States to succour; without the bounds of the Empire, such or such 
Kingdoms, but still according to the Constitutions of the Empire.  
V.  
That the Controversy touching Lorain shall be refer'd to Arbitrators nominated 
by both sides, or it shall be terminated by a Treaty between France and Spain, or 
by some other friendly means; and it shall be free as well for the Emperor, as 
Electors, Princes and States of the Empire, to aid and advance this Agreement by 
an amicable Interposition, and other Offices of Pacification, without using the 
force of Arms.  
VI.  
According to this foundation of reciprocal Amity, and a general Amnesty, all and 
every one of the Electors of the sacred Roman Empire, the Princes and States 
(therein comprehending the Nobility, which depend immediately on the Empire) 
their Vassals, Subjects, Citizens, Inhabitants (to whom on the account of the 
Bohemian or German Troubles or Alliances, contracted here and there, might 
have been done by the one Party or the other, any Prejudice or Damage in any 
manner, or under what pretence soever, as well in their Lordships, their fiefs, 
Underfiefs, Allodations, as in their Dignitys, Immunitys, Rights and Privileges) 
shall be fully re-establish'd on the one side and the other, in the Ecclesiastick or 
Laick State, which they enjoy'd, or could lawfully enjoy, notwithstanding any 
Alterations, which have been made in the mean time to the contrary.  
VII.  
If the Possessors of Estates, which are to be restor'd, think they have lawful 
Exceptions, yet it shall not hinder the Restitution; which done, their Reasons and 
Exceptions may be examin'd before competent Judges, who are to determine the 
same.  
VIII.  
And tho by the precedent general Rule it may be easily judg'd who those are, and 
how far the Restitution extends; nevertheless, it has been thought fit to make a 
particular mention of the following Cases of Importance, but yet so that those 
which are not in express Terms nam'd, are not to be taken as if they were 
excluded or forgot.  
IX. 
Since the Arrest the Emperor has formerly caus'd to be made in the Provincial 
Assembly, against the moveable Effects of the Prince Elector of Treves, which 
were transported into the Dutchy of Luxemburg, tho releas'd and abolish'd, yet at 
the instance of some has been renew'd; to which has been added a Sequestration, 
which the said Assembly has made of the Jurisdiction of Burch, belonging to the 
Archbishoprick, and of the Moiety of the Lordship of St. John, belonging to John 
Reinbard of Soeteren, which is contrary to the Concordat's drawn up at Ausburg 
in the year 1548 by the publick interposition of the Empire, between the Elector 
of Treves, and the Dutchy of Burgundy: It has been agreed, that the abovesaid 
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Arrest and Sequestration shall be taken away with all speed from the Assembly of 
Luxemburg, that the said Jurisdiction, Lordship, and Electoral and Patrimonial 
Effects, with the sequestred Revenues, shall be releas'd and restor'd to the 
Elector; and if by accident some things should be Imbezel'd, they shall be fully 
restor'd to him; the Petitioners being refer'd, for the obtaining a determination of 
their Rights, to the Judge of the Prince Elector, who is competent in the Empire.  
X. 
As for what concerns the Castles of Ehrenbreitstein and Homestein, the 
Emperor shall withdraw, or cause the Garisons to be withdrawn in the time and 
manner limited hereafter in the Article of Execution, and shall restore those 
Castles to the Elector of Treves, and to his Metropolitan Chapter, to be in the 
Protection of the Empire, and the Electorate; for which end the Captain, and the 
new Garison which shall be put therein by the Elector, shall also take the Oaths 
of Fidelity to him and his Chapter.  
XI. 
The Congress of Munster and Osnabrug having brought the Palatinate Cause to 
that pass, that the Dispute which has lasted for so long time, has been at length 
terminated; the Terms are these.  
XII.  
In the first place, as to what concerns the House of Bavaria, the Electoral Dignity 
which the Electors Palatine have hitherto had, with all their Regales, Offices, 
Precedencys, Arms and Rights, whatever they be, belonging to this Dignity, 
without excepting any, as also all the Upper Palatinate and the County of Cham, 
shall remain, as for the time past, so also for the future, with all their 
Appurtenances, Regales and Rights, in the possession of the Lord Maximilian, 
Count Palatine of the Rhine, Duke of Bavaria, and of his children, and all the 
Willielmine Line, whilst there shall be any Male Children in being.  
XIII.  
Reciprocally the Elector of Bavaria renounces entirely for himself and his Heirs 
and Successors the Debt of Thirteen Millions, as also all his Pretensions in Upper 
Austria; and shall deliver to his Imperial Majesty immediately after the Publication 
of the Peace, all Acts and Arrests obtain'd for that end, in order to be made void 
and null.  
XIV.  
As for what regards the House of Palatine, the Emperor and the Empire, for the 
benefit of the publick Tranquillity, consent, that by virtue of this present 
Agreement, there be establish'd an eighth Electorate; which the Lord Charles 
Lewis, Count Palatine of the Rhine, shall enjoy for the future, and his Heirs, and 
the Descendants of the Rudolphine Line, pursuant to the Order of Succession, 
set forth in the Golden Bull; and that by this Investiture, neither the Lord Charles 
Lewis, nor his Successors shall have any Right to that which has been given with 
the Electoral Dignity to the Elector of Bavaria, and all the Branch of William.  
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XV.  
Secondly, that all the Lower Palatinate, with all and every the Ecclesiastical and 
Secular Lands, Rights and Appurtenances, which the Electors and Princes 
Palatine enjoy'd before the Troubles of Bohemia, shall be fully restor'd to him; as 
also all the Documents, Registers and Papers belonging thereto; annulling all that 
hath been done to the contrary. And the Emperor engages, that neither the 
Catholick King, nor any other who possess any thing thereof, shall any ways 
oppose this Restitution.  
XVI.  
Forasmuch-as that certain Jurisdictions of the Bergstraet, belonging antiently to 
the Elector of Mayence, were in the year 1463 mortgag'd to the House Palatine 
for a certain Sum of Money: upon condition of perpetual Redemption, it has 
been agreed that the same Jurisdictions shall be Restor'd to the present Elector of 
Mayence, and his Successors in the Archbishoprick of Mayence, provided the 
Mortgage be paid in ready Mony, within the time limited by the Peace to be 
concluded; and that he satisfies the other Conditions, which he is bound to by the 
Tenor of the Mortgage-Deeds.  
XVII. 
It shall also be free for the Elector of Treves, as well in the Quality of Bishop of 
Spires as Bishop of Worms, to sue before competent Judges for the Rights he 
pretends to certain Ecclesiastical Lands, situated in the Territorys of the Lower 
Palatinate, if so be those Princes make not a friendly Agreement among 
themselves.  
XVIII.  
That if it should happen that the Male Branch of William should be intirely 
extinct, and the Palatine Branch still subsist, not only the Upper Palatinate, but 
also the Electoral Dignity of the Dukes of Bavaria, shall revert to the said 
surviving Palatine, who in the mean time enjoys the Investiture: but then the 
eighth Electorate shall be intirely suppress'd. Yet in such case, nevertheless, of the 
return of the Upper Palatinate to the surviving Palatines, the Heirs of any 
Allodian Lands of the Bavarian Electors shall remain in Possession of the Rights 
and Benefices, which may lawfully appertain to them.  
XIX.  
That the Family-Contracts made between the Electoral House of Heidelberg and 
that of Nieuburg, touching the Succession to the Electorate, confirm'd by former 
Emperors; as also all the Rights of the Rudolphine Branch, forasmuch as they are 
not contrary to this Disposition, shall be conserv'd and maintain'd entire.  
XX.  
Moreover, if any Fiefs in Juliers shall be found open by lawful Process, the 
Question shall be decided in favour of the House Palatine.  
XXI.  
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Further, to ease the Lord Charles Lewis, in some measure, of the trouble of 
providing his Brothers with Appenages, his Imperial Majesty will give order that 
forty thousand Rixdollars shall be paid to the said Brothers, in the four ensuing 
Years; the first commencing with the Year 1649. The Payment to be made of ten 
thousand Rixdollars yearly, with five per Cent Interest.  
XXII. 
Further, that all the Palatinate House, with all and each of them, who are, or have 
in any manner adher'd to it; and above all, the Ministers who have serv'd in this 
Assembly, or have formerly serv'd this House; as also all those who are banish'd 
out of the Palatinate, shall enjoy the general Amnesty here above promis'd, with 
the same Rights as those who are comprehended therein, or of whom a more 
particular and ampler mention has been made in the Article of Grievance.  
XXIII. 
Reciprocally the Lord Charles Lewis and his Brothers shall render Obedience, 
and be faithful to his Imperial Majesty, like the other Electors and Princes of the 
Empire; and shall renounce their Pretensions to the Upper Palatinate, as well for 
themselves as their Heirs, whilst any Male, and lawful Heir of the Branch of 
William shall continue alive.  
XXIV. 
And upon the mention which has been made, to give a Dowry and a Pension to 
the Mother Dowager of the said Prince, and to his Sisters; his Sacred Imperial 
Majesty (according to the Affection he has for the Palatinate House) has promis'd 
to the said Dowager, for her Maintenance and Subsistence, to pay once for all 
twenty thousand Rixdollars; and to each of the Sisters of the said Lord Charles 
Lewis, when they shall marry, ten thousand Rixdollars, the said Prince Charles 
Lewis being bound to disburse the Overplus.  
XXV.  
That the said Lord Charles Lewis shall give no trouble to the Counts of 
Leiningen and of Daxburg, nor to their Successors in the Lower Palatinate; but 
he shall let them peaceably enjoy the Rights obtain'd many Ages ago, and 
confirm'd by the Emperors.  
XXVI. 
That he shall inviolably leave the Free Nobility of the Empire, which are in 
Franconia, Swabia, and all along the Rhine, and the Districts thereof, in the state 
they are at present.  
XXVII.  
That the Fiefs confer'd by the Emperor on the Baron Gerrard of Waldenburg, 
call'd Schenck-heeren, on Nicholas George Reygersberg, Chancellor of Mayence, 
and on Henry Brombser, Baron of Rudeheim; Item, on the Elector of Bavaria, on 
Baron John Adolph Wolff, call'd Meternicht, shall remain firm and stable: That 
nevertheless these Vassals shall be bound to take an Oath of Fidelity to the Lord 

 72



Charles Lewis, and to his Successors, as their direct Lords, and to demand of him 
the renewing of their Fiefs.  
XXVIII.  
That those of the Confession of Augsburg, and particularly the Inhabitants of 
Oppenheim, shall be put in possession again of their Churches, and Ecclesiastical 
Estates, as they were in the Year 1624. as also that all others of the said 
Confession of Augsburg, who shall demand it, shall have the free Exercise of 
their Religion, as well in publick Churches at the appointed Hours, as in private in 
their own Houses, or in others chosen for this purpose by their Ministers, or by 
those of their Neighbours, preaching the Word of God.  
XXIX.  
That the Paragraphs, Prince Lewis Philip, &c. Prince Frederick, &c. and Prince 
Leopold Lewis, &c. be understood as here inserted, after the same manner they 
are contain'd in the Instrument, or Treaty of the Empire with Swedeland.  
XXX.  
That the Dispute depending between the Bishops of Bamberg and Wirtzberg on 
the one, and the Marquiss of Brandenburg, Culmbach, and Onalzbach, on the 
other side, touching the Castle, Town, Jurisdiction, and Monastery of Kitzingen 
in Franconia, on the Main, shall be amicably compos'd; or, in a judicial manner, 
within two years time, upon pain of the Person's losing his Pretensions, that shall 
delay it: and that, in the mean time, the Fort of Wirtzberg shall be surrender'd to 
the said Lords Marquisses, in the same state it was taken, according as it has been 
agreed and stipulated.  
XXXI.  
That the Agreement made, touching the Entertainment of the Lord Christian 
William, Marquiss of Brandenburg, shall be kept as if recited in this place, as it is 
put down in the fourteenth Article of the Treaty between the Empire and 
Swedeland.  
XXXII. 
The Most Christian King shall restore to the Duke of Wirtemberg, after the 
manner hereafter related, where we shall mention the withdrawing of Garisons, 
the Towns and Forts of Hohenwiel, Schorendorff, Turbingen, and all other 
places, without reserve, where he keeps Garisons in the Dutchy of Wirtemberg. 
As for the rest, the Paragraph, THE HOUSE OF WIRTEMBERG, &c. shall be 
understood as inserted in this Place, after the same manner it's contain'd in the 
Treaty of the Empire, and of Swedeland.  
XXXIII.  
That the Princes of Wirtemberg, of the Branches of Montbeillard, shall be re-
establish'd in all their Domains in Alsace, and wheresoever they be situated, but 
particularly in the three Fiefs of Burgundy, Clerval, and Passavant: and both 
Partys shall re-establish them in the State, Rights and Prerogatives they enjoy'd 
before the Beginning of these Wars.  
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XXXIV.  
That Frederick, Marquiss of Baden, and of Hachberg, and his Sons and Heirs, 
with all those who have serv'd them in any manner whatsoever, and who serve 
them still, of what degree they may be, shall enjoy the Amnesty above-mention'd, 
in the second and third Article, with all its Clauses and Benefices; and by virtue 
thereof, they shall be fully re-establish'd in the State Ecclesiastical or Secular, in 
the same manner as the Lord George Frederick Marquiss of Beden and of 
Hachberg, possess'd, before the beginning of the Troubles of Bohemia, whatever 
concern'd the lower Marquisate of Baden, call'd vulgarly Baden Durlach, as also 
what concern'd the Marquisate of Hachberg, and the Lordships of Rottelen, 
Badenweiller, and Sausenberg, notwithstanding, and annulling all the Changes 
made to the contrary. After which shall be restor'd to Marquiss Frederick, the 
Jurisdictions of Stein and Renchingen, without being charg'd with Debts, which 
the Marquiss William has contracted during that time, by Reason of the 
Revenues, Interests and Charges, put down in the Transaction pass'd at Etlingen 
in the Year 1629. and transfer'd to the said William Marquiss of Baden, with all 
the Rights, Documents, Writings, and other things appertaining; so that all the 
Plea concerning the Charges and Revenues, as well receiv'd as to receive, with 
their Damages and Interests, to reckon from the time of the first Possession, shall 
be intirely taken away and abolish'd.  
XXXV.  
That the Annual Pension of the Lower Marquisate, payable to the Upper 
Marquisate, according to former Custom, shall by virtue of the present Treaty be 
intirely taken away and annihilated; and that for the future nothing shall be 
pretended or demanded on that account, either for the time past or to come.  
XXXVI. 
That for the future, the Precedency and Session, in the States and Circle of 
Swabia, or other General or Particular Assemblys of the Empire, and any others 
whatsoever, shall be alternative in the two Branches of Baden; viz. in that of the 
Upper, and that of the Lower Marquisate of Baden: but nevertheless this 
Precedency shall remain in the Marquiss Frederick during his Life. It has been 
agreed, touching the Barony of Hohengerolt Zegk that if Madam, the Princess of 
Baden, verifies the Rights of her Pretension upon the said Barony by authentick 
Documents, Restitution shall be made her, according to the Rights and Contents 
of the said Documents, as soon as Sentence shall be pronounc'd. That the 
Cognizance of this Cause shall be terminated within two Years after the 
Publication of the Peace: And lastly, no Actions, Transaction, or Exceptions, 
either general or particular, nor Clauses comprehended in this Treaty of Peace, 
and whereby they would derogate from the Vigour of this Article, shall be at any 
time alledg'd by any of the Partys against this special Agreement. The Paragraphs, 
the Duke of Croy, &c. As for the Controversy of Naussau-Siegen, &c. To the 
Counts of Naussau, Sarrepont, &c. The House of Hanau, &c. John Albert Count 
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of Solms, &c. as also, Shall be re-establish'd the House of Solms, Hohensolms, 
&c. The Counts of Isemburg, &c. The Rhinegraves, &c. The Widow of Count 
Ernest of Sainen, &c. The Castle and the County of Flackenstein, &c. Let also the 
House of Waldeck be re-establish'd, &c. Joachim Ernest Count of Ottingen, &c. 
Item, The House of Hohenlo, &c. Frederick Lewis, &c. The Widow and Heirs of 
the Count of Brandenstein, &c. The Baron Paul Kevenhuller, &c. shall be 
understood to be inserted in this place word by word, as they are put down in the 
Instruor Treaty between the Empire and Swedeland.  
XXXVII.  
That the Contracts, Exchanges, Transactions, Obligations, Treatys, made by 
Constraint or Threats, and extorted illegally from States or Subjects (as in 
particular, those of Spiers complain, and those of Weisenburg on the Rhine, 
those of Landau, Reitlingen, Hailbron, and others) shall be so annull'd and 
abolish'd, that no more Enquiry shall be made after them.  
XXXVIII.  
That if Debtors have by force got some Bonds from their Creditors, the same 
shall be restor'd, but not with prejudice to their Rights.  
XXXIX.  
That the Debts either by Purchase, Sale, Revenues, or by what other name they 
may be call'd, if they have been violently extorted by one of the Partys in War, 
and if the Debtors alledge and offer to prove there has been a real Payment, they 
shall be no more prosecuted, before these Exceptions be first adjusted. That the 
Debtors shall be oblig'd to produce their Exceptions within the term of two years 
after the Publication of the Peace, upon pain of being afterwards condemn'd to 
perpetual Silence.  
XL.  
That Processes which have been hitherto enter'd on this Account, together with 
the Transactions and Promises made for the Restitution of Debts, shall be look'd 
upon as void; and yet the Sums of Money, which during the War have been 
exacted bona fide, and with a good intent, by way of Contributions, to prevent 
greater Evils by the Contributors, are not comprehended herein.  
XLI.  
That Sentences pronounc'd during the War about Matters purely Secular, if the 
Defect in the Proceedings be not fully manifest, or cannot be immediately 
demonstrated, shall not be esteem'd wholly void; but that the Effect shall be 
suspended until the Acts of Justice (if one of the Partys demand the space of six 
months after the Publication of the Peace, for the reviewing of his Process) be 
review'd and weigh'd in a proper Court, and according to the ordinary or 
extraordinary Forms us'd in the Empire: to the end that the former Judgments 
may be confirm'd, amended, or quite eras'd, in case of Nullity.  
XLII. 
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In the like manner, if any Royal, or particular Fiefs, have not been renew'd since 
the Year 1618. nor Homage paid to whom it belongs; the same shall bring no 
prejudice, and the Investiture shall be renew'd the day the Peace shall be 
concluded.  
XLIII.  
Finally, That all and each of the Officers, as well Military Men as Counsellors and 
Gownmen, and Ecclesiasticks of what degree they may be, who have serv'd the 
one or other Party among the Allies, or among their Adherents, let it be in the 
Gown, or with the Sword, from the highest to the lowest, without any distinction 
or exception, with their Wives, Children, Heirs, Successors, Servants, as well 
concerning their Lives as Estates, shall be restor'd by all Partys in the State of 
Life, Honour, Renown, Liberty of Conscience, Rights and Privileges, which they 
enjoy'd before the abovesaid Disorders; that no prejudice shall be done to their 
Effects and Persons, that no Action or accusation shall be enter'd against them; 
and that further, no Punishment be inflicted on them, or they to bear any damage 
under what pretence soever: And all this shall have its full effect in respect to 
those who are not Subjects or Vassals of his Imperial Majesty, or of the House of 
Austria.  
XLIV.  
But for those who are Subjects and Hereditary Vassals of the Emperor, and of 
the House of Austria, they shall really have the benefit of the Amnesty, as for 
their Persons, Life, Reputation, Honours: and they may return with Safety to their 
former Country; but they shall be oblig'd to conform, and submit themselves to 
the Laws of the Realms, or particular Provinces they shall belong to.  
XLV. 
As to their Estates that have been lost by Confiscation or otherways, before they 
took the part of the Crown of France, or of Swedeland, notwithstanding the 
Plenipotentiarys of Swedeland have made long instances, they may be also 
restor'd. Nevertheless his Imperial Majesty being to receive Law from none, and 
the Imperialists sticking close thereto, it has not been thought convenient by the 
States of the Empire, that for such a Subject the War should be continu'd: And 
that thus those who have lost their Effects as aforesaid, cannot recover them to 
the prejudice of their last Masters and Possessors. But the Estates, which have 
been taken away by reason of Arms taken for France or Swedeland, against the 
Emperor and the House of Austria, they shall be restor'd in the State they are 
found, and that without any Compensation for Profit or Damage.  
XLVI.  
As for the rest, Law and Justice shall be administer'd in Bohemia, and in all the 
other Hereditary Provinces of the Emperor, without any respect; as to the 
Catholicks, so also to the Subjects, Creditors, Heirs, or private Persons, who shall 
be of the Confession of Augsburg, if they have any Pretensions, and enter or 
prosecute any Actions to obtain Justice.  
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XLVII.  
But from this general Restitution shall be exempted things which cannot be 
restor'd, as Things movable and moving, Fruits gather'd, Things alienated by the 
Authority of the Chiefs of the Party, Things destroy'd, ruin'd, and converted to  
other uses for the publick Security, as publick and particular Buildings, whether 
sacred or profane, publick or private Gages, which have been, by surprize of the 
Enemys, pillag'd, confiscated, lawfully sold, or voluntarily bestow'd.  
XLVIII.  
And as to the Affair of the Succession of Juliers, those concern'd, if a course be 
not taken about it, may one day cause great Troubles in the Empire about it; it 
has been agreed, That the Peace being concluded it shall be terminated without 
any Delay, either by ordinary means before his Imperial Majesty, or by a friendly 
Composition, or some other lawful ways.  
XLIX.  
And since for the greater Tranquillity of the Empire, in its general Assemblys of 
Peace, a certain Agreement has been made between the Emperor, Princes and 
States .of the Empire, which has been inserted in the Instrument and Treaty of 
Peace, concluded with the Plenipotentiarys of the Queen and Crown of 
Swedeland, touching the Differences about Ecclesiastical Lands, and the Liberty 
of the Exercise of Religion; it has been found expedient to confirm,and ratify it 
by this present Treaty, in the same manner as the abovesaid Agreement has been 
made with the said Crown of Swedeland; also with those call'd the Reformed, in 
the same manner, as if the words of the abovesaid Instrument were reported here 
verbatim.  
L.  
Touching the Affair of Hesse Cassel, it has been agreed as follows: In the first 
place, The House of Hesse Cassel, and all its Princes, chiefly Madam Emelie 
Elizabeth Landgravine of Hesse, and her Son Monsieur William and his Heirs, his 
Ministers, Officers, Vassals, Subjects, Soldiers, and others who follow his Service 
in any manner soever, without any Exception, notwithstanding Contracts to the 
contrary, Processes, Proscriptions, Declarations, Sentences, Executions and 
Transactions; as also notwithstanding any Actions and Pretensions for Damages 
and Injuries as well from Neutrals, as from those who were in Arms, annull'd by 
the General Amnesty here before establish'd, and to take place from the 
beginning of the War in Bohemia, with a full Restitution (except the Vassals, and 
Hereditary Subjects of his Imperial Majesty, and the House of Austria, as is laid 
down in the Paragraph, Tandemomnes, &c.) shall partake of all the Advantages 
redounding from this Peace, with the same Rights other States enjoy, as is set 
forth in the Article which commences, Unanimi, &c.  
LI.  
In the second place, the House of Hesse Cassel, and its Successors, shall retain, 
and for this purpose shall demand at any time, and when it shall be expir'd, the 
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Investiture of his Imperial Majesty, and shall take the Oath of Fidelity for the 
Abby of Hitsfield, with all its Dependencys, as well Secular as Ecclesiastical, 
situated within or without his Territorys (as the Deanery of Gellingen) saving 
nevertheless the Rights possess'd by the House of Saxony, time out of mind.  
LII.  
In the third place, the Right of a direct Signiory over the Jurisdictions and 
Bayliwick of Schaumburg, Buckenburg, Saxenhagen, and Stattenhagen, given 
heretofore and adjudged to the Bishoprick of Mindau, shall for the future belong 
unto Monsieur William, the present Landgrave of Hesse, and his Successors in 
full Possession, and for ever, so as that the said Bishop, and no other shall be 
capable of molesting him; saving nevertheless the Agreement made between 
Christian Lewis, Duke of Brunswick and Lunenburg, and the Landgravine of 
Hesse, and Philip Count of Lippe, as also the Agreement made between the said 
Landgravine, and the said Count.  
LIII.  
It has been further agreed, That for the Restitution of Places possess'd during this 
War, and for the Indemnity of Madam, the Landgravine of Hesse, who is the 
Guardian, the Sum of Six Hundred Thousand Rixdollars shall be given to her and 
her Son, or his Successors Princes of Hesse, to be had from the Archbishopricks 
of Mayence and Cologne, from the Bishopricks of Paderborn and Munster, and 
the Abby of Fulden; which Sum shall be paid at Cassel in the term of eight 
Months, to reckon from the Day of the Ratification of the Peace, at the peril and 
charge of the Solvent: and no Exception shall be used to evade this promis'd 
Payment, on any Pretence; much less shall any Seizure be made of the Sum 
agreed on.  
LIV. 
And to the end that Madam, the Landgravine, may be so much the more assur'd 
of the Payment, she shall retain on the Conditions following, Nuys, Cuesfeldt, 
and Newhaus, and shall keep Garisons in those Places which shall depend on her 
alone; but with this Limitation, That besides the Officers and other necessary 
Persons in the Garisons, those of the three above-nam'd Places shall not exceed 
the number of Twelve Hundred Foot, and a Hundred Horse; leaving to Madam, 
the Landgravine, the Disposition of the number of Horse and Foot she shall be 
pleas'd to put in each of these Places, and whom she will constitute Governor.  
LV.  
The Garisons shall be maintain'd according to the Order, which has been hitherto 
usually practis'd, for the Maintenance of the Hessian Soldiers and Officers; and 
the things necessary for the keeping of the Forts shall be furnish'd by the Arch-
bishopricks and Bishopricks, in which the said Fortresses are situated, without 
any Diminution of the Sum above-mention'd. It shall be allow'd the Garisons, to 
exact the Money of those who shall retard Payment too long, or who shall be 
refractory, but not any more than what is due. The Rights of Superiority and 
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Jurisdiction, as well Ecclesiastical as Secular, and the Revenues of the said Castles 
and Towns, shall remain in the Arch-bishop of Cologne.  
LVI.  
As soon as after the Ratification of Peace, Three Hundred Thousand Rixdollars 
shall be paid to Madam, the Landgravine, she shall give up Nuys, and shall only 
retain Cuesfeldt and Newhaus; but yet so as that the Garison of Nuys shall not be 
thrown into the other two Places, nor nothing demanded on that account; and 
the Garisons of Cuesfeldt shall not exceed the Number of Six Hundred Foot and 
Fifty Horse. That if within the term of nine Months, the whole Sum be not paid 
to Madam the Landgravine, not only Cuesfeldt and Newhaus shall remain in her 
Hands till the full Payment, but also for the remainder, she shall be paid Interest 
at Five per Cent. and the Treasurers and Collectors of the Bayliwicks appertaining 
to the abovesaid Arch-bishopricks, Bishopricks and Abby, bordering on the 
Principality of Hesse, shall oblige themselves by Oath to Madam the 
Landgravine, that out of the annual Revenues, they shall yearly pay the Interest of 
the remaining Sum notwithstanding the Prohibitions of their Masters. If the 
Treasurers and Collectors delay the Payment, or alienate the Revenues, Madam 
the Landgravine shall have liberty to constrain them to pay, by all sorts of means, 
always saving the Right of the Lord Proprietor of the Territory.  
LVII.  
But as soon as Madam the Landgravine has receiv'd the full Sum, with all the 
Interest, she shall surrender the said Places which she retain'd for her Security; the 
Payments shall cease, and the Treasurers and Collectors, of which mention has 
been made, shall be freed, from their Oath: As for the Bayliwicks, the Revenues 
of which shall be assign'd for the Payment of the Sum, that shall be adjusted 
before the Ratification of the Peace; and that Convention shall be of no less 
Force than this present Treaty of Peace.  
LVIII. 
Besides the Places of Surety, which shall be left, as aforesaid, to Madam the 
Landgravine, which she shall restore after the Payment, she shall restore, after the 
Ratification of the Peace, all the Provinces and Bishopricks, as also all their Citys, 
Bayliwicks, Boroughs, Fortresses, Forts; and in one word, all immoveable Goods, 
and all Rights seiz'd by her during this War. So, nevertheless, that as well in the 
three Places she shall retain as Cautionary, as the others to be restor'd, the said 
Lady Landgravine not only shall cause to be convey'd away all the Provisions and 
Ammunitions of War she has put therein (for as to those she has not sent thither, 
and what was found there at the taking of them, and are there still, they shall 
continue; ) but also the Fortifications and Ramparts, rais'd during the Possession 
of the Places, shall be destroy'd and demolish'd as much as possible, without 
exposing the Towns, Borroughs, Castles and Fortresses, to Invasions and 
Robberys.  
LIX.  
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And tho Madam the Landgravine has only demanded Restitution and Reparation 
of the Arch-bishopricks of Mayence, Cologne, Paderborn, Munster, and the 
Abby of Fulden; and has not insisted that any besides should contribute any thing 
for this Purpose: nevertheless the Assembly have thought fit, according to the 
Equity and Circumstances of Affairs, that without prejudice to the Contents of 
the preceding Paragraph, which begins, Conventum praterea est, &c. IT HAS 
BEEN FURTHER AGREED, the other States also on this and the other side 
the Rhine, and who since the first of March of this present Year, have paid 
Contributions to the Hessians, shall bear their Proportion pro Rata of their 
preceding Contributions, to make up the said Sum with the Arch-bishopricks, 
Bishopricks and Abby above-named, and forward the Payments of the Garisons 
of the Cautionary Towns. If any has suffer'd Damage by the delay of others, who 
are to pay their share, the Officers or Soldiers of his Imperial Majesty, of the 
most Christian King, and of the Landgravine of Hesse, shall not hinder the 
forcing of those who have been tardy; and the Hessian Soldiers shall not pretend 
to except any from this Constraint, to the prejudice of this Declaration, but those 
who have duly paid their Proportion, shall thereby be freed from all Charges.  
LX.  
As to the Differences arisen between the Houses of Hesse Cassel, and of 
Darmstadt, touching the Succession of Marburg; since they have been adjusted at 
Cassel, the 14th of April, the preceding Year, by the mutual Consent of the 
Interested Partys, it has been thought good, that that Transaction, with all its 
Clauses, as concluded and sign'd at Cassel by both Partys, should be intimated to 
this Assembly; and that by virtue of this present Treaty, it shall be of the same 
force, as if inserted word by word: and the same shall never be infring'd by the 
Partys, nor any other whatsoever, under any pretence, either by Contract, Oath, 
or otherways, but ought to be most exactly kept by all, tho perhaps some of the 
Partys concern'd may refuse to confirm it.  
LXI.  
As also the Transaction between the Deceas'd monsieur William, Landgrave of 
Hesse, and Messieurs Christian and Wolrad, Counts of Waldeck, made the 11th 
of April, 1635. and ratify'd to Monsieur George, Landgrave of Hesse, the 14th of 
April 1648. shall no less obtain a full and perpetual force by virtue of this 
Pacification, and shall no less bind all the Princes of Hesse, and all the Counts of 
Waldeck.  
LXII. 
That the Birth-right introduc'd in the House of Hesse Cassel, and in that of 
Darmstadt, and confirm'd by His Imperial Majesty, shall continue and be kept 
firm and inviolable.  
LXIII.  
And as His Imperial Majesty, upon Complaints made in the name of the City of 
Basle, and of all Switzerland, in the presence of their Plenipotentiarys deputed to 
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the present Assembly, touching some Procedures and Executions proceeding 
from the Imperial Chamber against the said City, and the other united Cantons of 
the Swiss Country, and their Citizens and Subjects having demanded the Advice 
of the States of the Empire and their Council; these have, by a Decree of the 14th 
of May of the last Year, declared the said City of Basle, and the other Swiss-
Cantons, to be as it were in possession of their full Liberty and Exemption of the 
Empire; so that they are no ways subject to the Judicatures, or Judgments of the 
Empire, and it was thought convenient to insert the same in this Treaty of Peace, 
and confirm it, and thereby to make void and annul all such Procedures and 
Arrests given on this Account in what form soever.  
LXIV. 
And to prevent for the future any Differences arising in the Politick State, all and 
every one of the Electors, Princes and States of the Roman Empire, are so 
establish'd and confirm'd in their antient Rights, Prerogatives, Libertys, Privileges, 
free exercise of Territorial Right, as well Ecclesiastick, as Politick Lordships, 
Regales, by virtue of this present Transaction: that they never can or ought to be 
molested therein by any whomsoever upon any manner of pretence.  
LXV. 
They shall enjoy without contradiction, the Right of Suffrage in all Deliberations 
touching the Affairs of the Empire; but above all, when the Business in hand 
shall be the making or interpreting of Laws, the declaring of Wars, imposing of 
Taxes, levying or quartering of Soldiers, erecting new Fortifications in the 
Territorys of the States, or reinforcing the old Garisons; as also when a Peace of 
Alliance is to be concluded, and treated about, or the like, none of these, or the 
like things shall be acted for the future, without the Suffrage and Consent of the 
Free Assembly of all the States of the Empire: Above all, it shall be free 
perpetually to each of the States of the Empire, to make Alliances with Strangers 
for their Preservation and Safety; provided, nevertheless, such Alliances be not 
against the Emperor, and the Empire, nor against the Publick Peace, and this 
Treaty, and without prejudice to the Oath by which every one is bound to the 
Emperor and the Empire.  
LXVI.  
That the Diets of the Empire shall be held within six Months after the 
Ratification of the Peace; and after that time as often as the Publick Utility, or 
Necessity requires. That in the first Diet the Defects of precedent Assemblys be 
chiefly remedy'd; and that then also be treated and settled by common Consent 
of the States, the Form and Election of the Kings of the Romans, by a Form, and 
certain Imperial Resolution; the Manner and Order which is to be observ'd for 
declaring one or more States, to be within the Territorys of the Empire, besides 
the Manner otherways describ'd in the Constitutions of the Empire; that they 
consider also of re-establishing the Circles, the renewing the Matricular-Book, the 
re-establishing suppress'd States, the moderating and lessening the Collects of the 

 81



Empire, Reformation of Justice and Policy, the taxing of Fees in the Chamber of 
Justice, the Due and requisite instructing of ordinary Deputys for the Advantage 
of the Publick, the true Office of Directors in the Colleges of the Empire, and 
such other Business as could not be here expedited.  
LXVII.  
That as well as general as particular Diets, the free Towns, and other States of the 
Empire, shall have decisive Votes; they shall, without molestation, keep their 
Regales, Customs, annual Revenues, Libertys, Privileges to confiscate, to raise 
Taxes, and other Rights, lawfully obtain'd from the Emperor and Empire, or 
enjoy'd long before these Commotions, with a full Jurisdiction within the 
inclosure of their Walls, and their Territorys: making void at the same time, 
annulling and for the future prohibiting all Things, which by Reprisals, Arrests, 
stopping of Passages, and other prejudicial Acts, either during the War, under 
what pretext soever they have been done and attempted hitherto by private 
Authority, or may hereafter without any preceding formality of Right be 
enterpris'd. As for the rest, all laudable Customs of the sacred Roman Empire, 
the fundamental Constitutions and Laws, shall for the future be strictly observ'd, 
all the Confusions which time of War have, or could introduce, being remov'd 
and laid aside.  
LXVIII.  
As for the finding out of equitable and expedient means, whereby the 
Prosecution of Actions against Debtors, ruin'd by the Calamitys of the War, or 
charg'd with too great Interests, and whereby these Matters may be terminated 
with moderation, to obviate greater inconveniences which might arise, and to 
provide for the publick Tranquillity; His Imperial Majesty shall take care to 
hearken as well to the Advices of his Privy Council, as of the Imperial Chamber, 
and the States which are to be assembled, to the end that certain firm and 
invariable Constitutions may be made about this Matter And in the mean time 
the alledg'd Reasons and Circumstances of the Partys shall be well weigh'd in 
Cases brought before the Sovereign Courts of the Empire, or Subordinate ones 
of States and no body shall be oppress'd by immoderate Executions; and ail this 
without prejudice to the Constitution of Holstein.  
LXIX.  
And since it much concerns the Publick, that upon the Conclusion of the Peace, 
Commerce be re-establish'd, for that end it has been agreed, that the Tolls, 
Customs, as also the Abuses of the Bull of Brabant, and the Reprisals and 
Arrests, which proceeded from thence, together with foreign Certifications, 
Exactions, Detensions; Item, The immoderate Expences and Charges of Posts, 
and other Obstacles to Commerce and Navigation introduc'd to its Prejudice, 
contrary to the Publick Benefit here and there, in the Empire on occasion of the 
War, and of late by a private Authority against its Rights and Privileges, without 
the Emperor's and Princes of the Empire's consent, shall be fully remov'd; and 
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the antient Security, Jurisdiction and Custom, such as have been long before 
these Wars in use, shall be re-establish'd and inviolably maintain'd in the 
Provinces, Ports and Rivers.  
LXX.  
The Rights and Privileges of Territorys, water'd by Rivers or otherways, as 
Customs granted by the Emperor, with the Consent of the Electors, and among 
others, to the Count of Oldenburg on the Viserg, and introduc'd by a long Usage, 
shall remain in their Vigour and Execution. There shall be a full Liberty of 
Commerce, a secure Passage by Sea and Land: and after this manner all and every 
one of the Vassals, Subjects, Inhabitants and Servants of the Allys, on the one 
side and the other, shall have full power to go and come, to trade and return 
back, by Virtue of this present Article, after the same manner as was allowed 
before the Troubles of Germany; the Magistrates, on the one side and on the 
other, shall be oblig'd to protect and defend them against all sorts of 
Oppressions, equally with their own Subjects, without prejudice to the other 
Articles of this Convention, and the particular laws and Rights of each place. And 
that the said Peace and Amity between the Emperor and the Most Christian 
King, may be the more corroborated, and the publick Safety provided for, it has 
been agreed with the Consent, Advice and Will of the Electors, Princes and States 
of the Empire, for the Benefit of Peace:  
LXXI.  
First, That the chief Dominion, Right of Sovereignty, and all other Rights upon 
the Bishopricks of Metz, Toul, and Verdun, and on the Citys of that Name and 
their Diocesses, particularly on Mayenvick, in the same manner they formerly 
belong'd to the Emperor, shall for the future appertain to the Crown of France, 
and shall be irrevocably incorporated therewith for ever, saving the Right of the 
Metropolitan, which belongs to the Archbishop of Treves.  
LXXII. 
That Monsieur Francis, Duke of Lorain, shall be restor'd to the possession of the 
Bishoprick of Verdun, as being the lawful Bishop thereof; and shall be left in the 
peaceable Administration of this Bishoprick and its Abbys (saving the Right of 
the King and of particular Persons) and shall enjoy his Patrimonial Estates, and 
his other Rights, wherever they may be situated (and as far as they do not 
contradict the present Resignation) his Privileges, Revenues and Incomes; having 
previously taken the Oath of Fidelity to the King, and provided he undertakes 
nothing against the Good of the State and the Service of his Majesty.  
LXXIII.  
In the second place, the Emperor and Empire resign and transfer to the most 
Christian King, and his Successors, the Right of direct Lordship and Sovereignty, 
and all that has belong'd, or might hitherto belong to him, or the sacred Roman 
Empire, upon Pignerol.  
LXXIV. 
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In the third place the Emperor, as well in his own behalf, as the behalf of the 
whole most Serene House of Austria, as also of the Empire, resigns all Rights, 
Propertys, Domains, Possessions and Jurisdictions, which have hitherto belong'd 
either to him, or the Empire, and the Family of Austria, over the City of Brisac, 
the Landgraveship of Upper and Lower Alsatia, Suntgau, and the Provincial 
Lordship of ten Imperial Citys situated in Alsatia, viz. Haguenau, Calmer, 
Sclestadt, Weisemburg, Landau, Oberenheim, Rosheim, Munster in the Valley of 
St. Gregory, Keyerberg, Turingham, and of all the villages, or other Rights which 
depend on the said Mayoralty; all and every of them are made over to the most 
Christian King, and the Kingdom of France; in the same manner as the City of 
Brisac, with the Villages of Hochstet, Niederrimsing, Hartem and Acharren 
appertaining to the Commonalty of Brisac, with all the antient Territory and 
Dependence; without any prejudice, nevertheless, to the Priviliges and Libertys 
granted the said Town formerly by the House of Austria.  
LXXV.  
Item, The said Landgraveship of the one, and the other Alsatia, and Suntgau, as 
also the Provincial Mayoralty on the ten Citys nominated, and their Dependencys.  
LXXVI.  
Item, All the Vassals, Subjects, People, Towns, Boroughs, Castles, Houses, 
Fortresses, Woods, Coppices, Gold or Silver Mines, Minerals, Rivers, Brooks, 
Pastures; and in a word, all the Rights, Regales and Appurtenances, without any 
reserve, shall belong to the most Christian King, and shall be for ever 
incorporated with the Kingdom France, with all manner of Jurisdiction and 
Sovereignty, without any contradiction from the Emperor, the Empire, House of 
Austria, or any other: so that no Emperor, or any Prince of the House of Austria, 
shall, or ever ought to usurp, nor so much as pretend any Right and Power over 
the said Countrys, as well on this, as the other side the Rhine.  
LXXVII.  
The most Christian King shall, nevertheless, be oblig'd to preserve in all and 
every one of these Countrys the Catholick Religion, as maintain'd under the 
Princes of Austria, and to abolish all Innovations crept in during the War.  
LXXVIII.  
Fourthly, By the Consent of the Emperor and the whole Empire, the most 
Christian King and his Successors shall have perpetual Right to keep a Garison in 
the Castle of Philipsburg, but limited to such a number of Soldiers, as may not be 
capable to give any Umbrage, or just Suspicion to the Neighbourhood; which 
Garison shall be maintain'd at the Expences of the Crown of France. The Passage 
also shall be open for the King into the Empire by Water, when, and as often as 
he shall send Soldiers, Convoys, and bring necessary things thither.  
LXXIX.  
Nevertheless the King shall pretend to nothing more than the Protection and safe 
Passage of his Garison into the Castle of Philipsburg: but the Property of the 
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Place, all Jurisdiction, Possession, all its Profits, Revenues, Purchases, Rights, 
Regales, Servitude, People, Subjects, Vassals, and every thing that of old in the 
Bishoprick of Spire, and the Churches incorporated therein, had appertain'd to 
the Chapter of Spire, or might have appertain'd thereto; shall appertain, and be 
intirely and inviolably preserv'd to the same Chapter, saving the Right of 
Protection which the King takes upon him.  
LXXX. 
The Emperor, Empire, and Monsieur the Arch Duke of Insprug, Ferdinand 
Charles, respectively discharge the Communitys, Magistrates, Officers and 
Subjects of each of the said Lordships and Places, from the Bonds and Oaths 
which they were hitherto bound by, and ty'd to the House of Austria; and 
discharge and assign them over to the Subjection, Obedience and Fidelity they are 
to give to the King and Kingdom of France; and consequently confirm the 
Crown of France in a full and just Power over all the said Places, renouncing 
from the present, and for ever, the Rights and Pretensions they had thereunto: 
Which Cession the Emperor, the said Arch-Duke and his Brother (by reason the 
said Renunciation concerns them particularly) shall confirm by particular Letters 
for themselves and their Descendants; and shall so order it also, that the 
Catholick King of Spain shall make the same Renunciation in due and authentick 
form, which shall be done in the name of the whole Empire, the same Day this 
present Treaty shall be sign'd.  
LXXXI.  
For the greater Validity of the said Cessions and Alienations, the Emperor and 
Empire, by virtue of this present Treaty, abolish all and every one of the Decrees, 
Constitutions, Statutes and Customs of their Predecessors, Emperors of the 
sacred Roman Empire, tho they have been confirm'd by Oath, or shall be 
confirm'd for the future; particularly this Article of the Imperial Capitulation, by 
which all or any Alienation of the Appurtenances and Rights of the Empire is 
prohibited: and by the same means they exclude for ever all Exceptions hereunto, 
on what Right and Titles soever they may be grounded.  
LXXXII. 
Further it has been agreed, That besides the Ratification promis'd hereafter in the 
next Diet by the Emperor and the States of the Empire, they shall ratify anew the 
Alienations of the said Lordships and Rights: insomuch, that if it shou'd be 
agreed in the Imperial Capitulation, or if there shou'd be a Proposal made for the 
future, in the Diet, to recover the Lands and Rights of the Empire, the 
abovenam'd things shall not be comprehended therein, as having been legally 
transfer'd to another's Dominion, with the common Consent of the States, for 
the benefit of the publick Tranquillity; for which reason it has been found 
expedient the said Seigniorys shou'd be ras'd out of the Matricular-Book of the 
Empire.  
LXXXIII.  
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Immediately after the Restitution of Benfield, the Fortifications of that Place shall 
be ras'd, and of the Fort Rhinau, which is hard by, as also of Tabern in Alsatia, of 
the Castle of Hohember and of Newburg on the Rhine: and there shall be in 
none of those Places any Soldiers or Garison.  
LXXXIV. 
The Magistrates and the Inhabitants of the said City of Tabern shall keep an exact 
Neutrality, and the King's Troops shall freely pass thro' there as often as desir'd. 
No Forts shall be erected on the Banks of this side the Rhine, from Basle to 
Philipsburg; nor shall any Endeavours be made to divert the Course of the River, 
neither on the one side or the other.  
LXXXV.  
As for what concerns the Debts wherewith the Chamber of Ensisheim is charg'd, 
the Arch-Duke Ferdinand Charles shall undertake with that part of the Province, 
which the most Christian King shall restore him, to pay one third without 
distinction, whether they be Bonds, or Mortgages; provided they are in authentick 
form, and that they have a particular Mortgage, either on the Provinces to be 
restor'd, or on them which are to be transfer'd; or if there be none, provided they 
be found on the Books of Accounts, agreeing with those of Receipts of the 
Chamber of Ensisheim, until the Expiration of the year 1632, and have been 
inserted amonst the Debts of the publick Chamber, and the said Chamber having 
been oblig'd to pay the Interests: the Arch-Duke making this Payment, shall keep 
the King exempt from the same.  
LXXXVI. 
And as for those Debts which the Colleges of the States have been charg'd with 
by the Princes of the House of Austria, pursuant to particular Agreements made 
in their Provincial Assemblys, or such as the said States have contracted in the 
name of the Publick, and to which they are liable; a just distribution of the same 
shall be made between those who are to transfer their Allegiance to the King of 
France, and them that continue under the Obedience of the House of Austria, 
that so either Party may know what proportion of the said Debt he is to pay.  
LXXXVII. 
The most Christian King shall restore to the House of Austria, and particularly to 
the Arch-Duke Ferdinand Charles, eldest Son to Arch-Duke Leopold, four 
Forest-Towns, viz. Rheinselden, Seckingen, Laussenberg and Waltshutum, with 
all their Territorys and Bayliwicks, Houses, Villages, Mills, Woods, Forests, 
Vassals, Subjects, and all Appurtenances on this, or the other side the Rhine.  
LXXXVIII. 
Item, The County of Hawenstein, the Black Forest, the Upper and Lower 
Brisgaw, and the Towns situate therein, appertaining of Antient Right to the 
House of Austria, viz. Neuburg, Friburg, Edingen, Renzingen, Waldkirch, 
Willingen, Bruenlingen, with all their Territorys; as also, the Monasterys, Abbys, 
Prelacys, Deaconrys, Knight-Fees, Commanderships, with all their Bayliwicks, 
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Baronys, Castles, Fortresses, Countys, Barons, Nobles, Vassals, Men, Subjects, 
Rivers, Brooks, Forests, Woods, and all the Regales, Rights, Jurisdictions, Fiefs 
and Patronages, and all other things belonging to the Sovereign Right of 
Territory, and to the Patrimony of the House of Austria, in all that Country.  
LXXXIX.  
All Ortnaw, with the Imperial Citys of Ossenburg, Gengenbach, Cellaham and 
Harmospach, forasmuch as the said Lordships depend - on that of Ortnaw, so 
that no King of France can or ought ever to ; pretend to or usurp any Right or 
Power over the said Countrys situated on this and the other side the Rhine: 
nevertheless, in such a manner, that by this present Restitution, the Princes of 
Austria shall acquire no new Right; that for the future, the Commerce and 
Transportation shall be free to the Inhabitants on both sides of the Rhine, and 
the adjacent Provinces. Above all, the Navigation of the Rhine be free, and none 
of the partys shall be permitted to hinder Boats going up or coming down, detain, 
stop, or molest them under any pretence whatsoever, except the Inspection and 
Search which is usually done to Merchandizes: And it shall not be permitted to 
impose upon the Rhine new and unwonted Tolls, Customs, Taxes, Imposts, and 
other like Exactions; but the one and the other Party shall contented with the 
Tributes, Dutys and Tolls that were paid before these Wars, under the 
Government of the Princes of Austria.  
XC.  
That all the Vassals, Subjects, Citizens and Inhabitants, as well on this as the 
other side the Rhine, who were subject to the House of Austria, or who 
depended immediately on the Empire, or who acknowledg'd for Superiors the 
other Orders of the Empire, notwithstanding all Confiscations, Transferrings, 
Donations made by any Captains or Generals of the Swedish Troops, or 
Confederates, since the taking of the Province, and ratify'd by the most Christian 
King, or decreed by his own particular Motion; immediately after the Publication 
of Peace, shall be restor'd to the possession of their Goods, immovable and 
stable, also to their Farms, Castles, Villages, Lands, and Possessions, without any 
exception upon the account of Expences and Compensation of Charges, which 
the modern Possessors may alledge, and without Restitution of Movables or 
Fruits gather'd in.  
XCI. 
As to Confiscations of Things, which consist in Weight, Number and Measure, 
Exactions, Concussions and Extortions made during the War; the reclaiming of 
them is fully annull'd and taken away on the one side and the other, in order to 
avoid Processes and litigious Strifes.  
XCII.  
That the most Christian King shall be bound to leave not only the Bishops of 
Strasburg and Basle, with the City of Strasburg, but also the other States or 
Orders, Abbots of Murbach and Luederen, who are in the one and the other 

 87



Alsatia, immediately depending upon the Roman Empire; the Abess of 
Andlavien, the Monastery of St. Bennet in the Valley of St. George, the Palatines 
of Luzelstain, the Counts and Barons of Hanaw, Fleckenstein, Oberstein, and all 
the nobility of Lower Alsatia; Item, the said ten Imperial Citys, which depend on 
the Mayory of Haganoc, in the Liberty and Possession they have enjoy'd hitherto, 
to arise as immediately dependent upon the Roman Empire; so that he cannot 
pretend any Royal Superiority over them, but shall rest contented with the Rights 
which appertain'd to the House of Austria, and which by this present Treaty of 
Pacification, are yielded to the Crown of France. In such a manner, nevertheless, 
that by the present Declaration, nothing is intended that shall derogate from the 
Sovereign Dominion already hereabove agreed to.  
XCIII.  
Likewise the most Christian King, in compensation of the things made over to 
him, shall pay the said Archduke Ferdinand Charles three millions of French 
Livres, in the next following Years 1649 1650, 1651, on St. John Baptist's Day, 
paying yearly one third of the said Sum at Basle in good Money to the Deputys of 
the said Archduke.  
XCIV.  
Besides the said Sum, the most Christian King shall be oblig'd to take upon him 
two Thirds of the Debts of the Chamber of Ensisheim without distinction, 
whether by Bill or Mortgage, provided they be in due and authentic Form, and 
have a special Mortgage either on the Provinces to be transfer'd, or on them to be 
restor'd; or if there be none, provided they be found on the Books of Accounts 
agreeing with those of the Receits of the Chamber of Ensisheim, until the end of 
the Year 1632, the said Sums having been inserted among the Debts of the 
Community, and the Chamber having been oblig'd to pay the Interests: And the 
King making this Payment, the Archduke shall be exempted for such a 
proportion. And that the same may be equitably executed, Commissarys shall be 
deputed on the one side and the other, immediately after the signing of this 
present Treaty, who before the Payment of the first Sum, shall agree between 
them what Debts every one has to pay.  
XCV.  
The most Christian King shall restore to the said Archduke bona fide, and 
without delay, all Papers, Documents of what nature so-ever, belonging to the 
Lands which are to be surrender'd to him, even as many as shall be found in the 
Chancery of the Government and Chamber of Ensisheim, or of Brisac, or in the 
Records of Officers, Towns, and Castles possess'd by his Arms.  
XCVI.  
If those Documents be publick, and concern in common and jointly the Lands 
yielded to the King, the Archduke shall receive authentick Copys of them, at what 
time and as often as he shall demand them.  
XCVII.  
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Item, For fear the Differences arisen between the Dukes of Savoy and Mantua 
touching Montserrat, and terminated by the Emperor Ferdinand and Lewis XIII. 
Fathers to their Majestys, shou'd revive some time or other to the damage or 
Christianity; it has been agreed, That the Treaty of Cheras of the 6th of April 
1631. with the Execution thereof which ensu'd in the Montserrat, shall continue 
firm for ever, with all its Articles: Pignerol, and its Appurtenances, being 
nevertheless excepted, concerning which there has been a decision between his 
most Christian Majesty and the Duke of Savoy, and which the King of France 
and his Kingdom have purchas'd by particular Treatys, that shall remain firm and 
stable, as to what concerns the transferring or resigning of that Place and its 
Appurtenances. But if the said particular Treatys contain any thing which may 
trouble the Peace of the Empire, and excite new Commotions in Italy, after the 
present War, which is now on foot in that Province, shall be at an end, they shall 
be look'd upon as void and of no effect; the said Cession continuing nevertheless 
unviolable, as also the other Conditions agreed to, as well in favour of the Duke 
of Savoy as the most Christian King: For which reason their Imperial and most 
Christian Majestys promise reciprocally, that in all other things relating to the said 
Treaty of Cheras, and its Execution, and particularly to Albe, Trin, their 
Territorys, and the other places, they never shall contravene them either directly 
or indirectly, by the way of Right or in Fact; and that they neither shall succour 
nor countenance the Offender, but rather by their common Authority shall 
endeavour that none violate them under any pretence whatsoever; considering 
that the most Christian King has declar'd, That he was highly oblig'd to advance 
the Execution of the said Treaty, and even to maintain it by Arms; that above all 
things the said Lord, the Duke of Savoy, notwithstanding the Clauses 
abovemention'd, shall be always maintain'd in the peaceable possession of Trin 
and Albe, and other places, which have been allow'd and assign'd him by the said 
Treaty, and by the Investiture which ensu'd thereon of the Dutchy of Montserrat.  
XCVIII.  
And to the end that all Differences be extirpated and rooted out between these 
same Dukes, his most Christian Majesty shall pay to the said Lord, the Duke of 
Mantua, four hundred ninety four thousand Crowns, which the late King of 
blessed Memory, Lewis XIII. had promis'd to pay to him on thu Duke of Savoy's 
Discount; who by this means shall together with his Heirs and Successors be 
discharg'd from this Obligation, and secur'd from all Demands which might be 
made upon him of the said Sum, by the Duke of Mantua, or his Successors; so 
that for the future neither the Duke of Savoy, nor his Heirs and Successors, shall 
receive any Vexation or Trouble from the Duke of Mantua, his Heirs and 
Successors, upon this subject, or under this pretence.  
XCIX. 
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Who hereafter, with the Authority and Consent of their Imperial and most 
Christian Majestys, by virtue of this solemn Treaty of Peace, shall have no Action 
for this account against the Duke of Savoy, or his Heirs and Successors.  
C.  
His Imperial Majesty, at the modest Request of the Duke of Savoy, shall together 
with the Investiture of the antient Fiefs and States, which the late Ferdinand II. of 
blessed memory granted to the Duke of Savoy, Victor Amadeus, also grant him 
the Investiture of the Places, Lordships, States, and all other Rights of 
Montserrat, with their Appurtenances, which have been surrender'd to him by 
virtue of the abovesaid Treaty of Cheras, and the Execution thereof which 
ensu'd; as also, of the Fiefs of New Monsort, of Sine, Monchery, and Castelles, 
with their Appurtenances, according to the Treaty of Acquisition made by the 
said Duke Victor Amadeus, the 13th of October 1634. and conformable to the 
Concessions or Permissions, and Approbation of his Imperial Majesty; with a 
Confirmation also of all the Privileges which have been hitherto granted to the 
Dukes of Savoy, when and as often as the Duke of Savoy shall request and 
demand it.  
CI.  
Item, It has been agreed, That the Duke of Savoy, his Heirs and Successors, shall 
no ways be troubled or call'd to an account by his Imperial Majesty, upon account 
of the Right of Sovereignty they have over the Fiefs of Rocheveran, Olme, and 
Casoles, and their Appurtenances, which do not in the least depend on the 
Roman Empire, and that all Donations and Investitures of the said Fiefs being 
revok'd and annul'd, the Duke shall be maintain'd in his Possession as rightful 
Lord; and if need be, reinstated: for the same reason his Vassal the Count de 
Verrue shall be re-instated in the same Fiefs of Olme and Casoles, and in the 
Possession of the fourth part of Rocheveran, and in all his Revenues.  
CII.  
Item, It is Agreed, That his Imperial Majesty shall restore to the Counts Clement 
and John Sons of Count Charles Cacheran, and to his Grandsons by his Son 
Octavian, the whole Fief of la Roche d'Arazy, with its Appurtenances and 
Dependencys, without any Obstacle whatever.  
CIII. 
The Emperor shall likewise declare, That within the Investiture of the Dutchy of 
Mantua are comprehended the Castles of Reygioli and Luzzare, with their 
Territorys and Dependencys, the Possession whereof the Duke of Guastalla shall 
be oblig'd to render to the Duke of Mantua, reserving to himself nevertheless, the 
Right of Six Thousand Crowns annual Pension, which he pretends to, for which 
he may sue the Duke before his Imperial Majesty.  
CIV.  
As soon as the Treaty of Peace shall be sign'd and seal'd by the Plenipotentiarys 
and Ambassadors, all Hostilitys shall cease, and all Partys shall study immediately 
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to put in execution what has been agreed to; and that the same may be the better 
and quicker accomplish'd, the Peace shall be solemnly publish'd the day after the 
signing thereof in the usual form at the Cross of the Citys of Munster and of 
Osnabrug. That when it shall be known that the signing has been made in these 
two Places, divers Couriers shall presently be sent to the Generals of the Armys, 
to acquaint them that the Peace is concluded, and take care that the Generals 
chuse a Day, on which shall be made on all sides a Cessation of Arms and 
Hostilitys for the publishing of the Peace in the Army; and that command be 
given to all and each of the chief Officers Military and Civil, and to the 
Governors of Fortresses, to abstain for the future from all Acts of Hostility: and 
if it happen that any thing be attempted, or actually innovated after the said 
Publication, the same shall be forthwith repair'd and restor'd to its former State.  
CV.  
The Plenipotentiarys on all sides shall agree among themselves, between the 
Conclusion and the Ratification of the Peace, upon the Ways, Time, and Securitys 
which are to be taken for the Restitution of Places, and for the Disbanding of 
Troops; of that both Partys may be assur'd, that all things agreed to shall be 
sincerely accomplish'd.  
CVI.  
The Emperor above all things shall publish an Edict thro'out the Empire, and 
strictly enjoin all, who by these Articles of Pacification are oblig'd to restore or do 
any thing else, to obey it promptly and without tergi-versation, between the 
signing and the ratifying of this present Treaty; commanding as well the Directors 
as Governors of the Militia of the Circles, to hasten and finish the Restitution to 
be made to every one, in conformity to those Conventions, when the same are 
demanded. This Clause is to be inserted also in the Edicts, That whereas the 
Directors of the Circles, or the Governors of the Militia of the Circles, in matters 
that concern themselves, are esteem'd less capable of executing this Affair in this 
or the like case and likewise if the Directors and Governors of the Militia of the 
Circles refuse this Commission, the Directors of the neighbouring Circle, or the 
Governors of the Militia of the Circles shall exercise the Function, and officiate in 
the execution of these Restitutions in the other Circles, at the instance of the 
Partys concern'd.  
CVII. 
If any of those who are to have something restor'd to them, suppose that the 
Emperor's Commissarys are necessary to be present at the Execution of some 
Restitution (which is left to their Choice) they shall have them. In which case, that 
the effect of the things agreed on may be the less hinder'd, it shall be permitted as 
well to those who restore, as to those to whom Restitution is to be made, to 
nominate two or three Commissarys immediately after the signing of the Peace, 
of whom his Imperial Majesty shall chuse two, one of each Religion, and one of 
each Party, whom he shall injoin to accomplish without delay all that which ought 
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to be done by virtue of this present Treaty. If the Restorers have neglected to 
nominate Commissioners, his Imperial Majesty shall chuse one or two as he shall 
think fit (observing, nevertheless, in all cases the difference of Religion, that an 
equal number be put on each side) from among those whom the Party, to which 
somewhat is to be restor'd, shall have nominated, to whom he shall commit the 
Commission of executing it, notwithstanding all Exceptions made to the 
contrary; and for those who pretend to Restitutions, they are to intimate to the 
Restorers the Tenour of these Articles immediately after the Conclusion of the 
Peace.  
CVIII. 
Finally, That all and every one either States, Commonaltys, or private Men, either 
Ecclesiastical or Secular, who by virtue of this Transaction and its general 
Articles, or by the express and special Disposition of any of them, are oblig'd to 
restore, transfer, give, do, or execute any thing, shall be bound forthwith after the 
Publication of the Emperor's Edicts, and after Notification given, to restore, 
transfer, give, do, or execute the same, without any Delay or Exception, or 
evading Clause either general or particular, contain'd in the precedent Amnesty, 
and without any Exception and Fraud as to what they are oblig'd unto.  
CIX.  
That none, either Officer or Soldier in Garisons, or any other whatsoever, shall 
oppose the Execution of the Directors and Governors of the Militia of the 
Circles or Commissarys, but they shall rather promote the Execution; and the 
said Executors shall be permitted to use Force against such as shall endeavour to 
obstruct the Execution in what manner soever.  
CX.  
Moreover, all Prisoners on the one side and the other, without any distinction of 
the Gown or the Sword, shall be releas'd after the manner it has been 
covenanted, or shall be agreed between the Generals of the Armys, with his 
Imperial Majesty's Approbation.  
The Restitution being made pursuant to the Articles of Amnesty and Grievances, 
the Prisoners being releas'd, all the Soldiery of the Garisons, as well the 
Emperor's and his Allys, as the most Christian King's, and of the Landgrave of 
Hesse, and their Allys and Adherents, or by whom they may have been put in, 
shall be drawn out at the same time, without any Damage, Exception, or Delay, 
of the Citys of the Empire, and all other Places which are to be restor'd.  
CXII.  
That the very Places, Citys, Towns, Boroughs, Villages, Castles, Fortresses and 
Forts which have been possess'd and retain'd, as well in the Kingdom of 
Bohemia, and other Countrys of the Empire and Hereditary Dominions of the 
House of Austria, as in the other Circles of the Empire, by one or the other 
Army, or have been surrender'd by Composition; shall be restor'd without delay 
to their former and lawful Possessors and Lords, whether they be mediately or 
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immediately States of the Empire, Ecclesiastical or Secular, comprehending 
therein also the free Nobility of the Empire: and they shall be left at their own 
free disposal, either according to Right and Custom, or according to the Force 
this present Treaty ought to have, notwithstanding all Donations, Infeoffments, 
Concessions (except they have been made by the free-will of some State) Bonds 
for redeeming of Prisoners, or to prevent Burnings and Pillages, or such other 
like Titles acquir'd to the prejudice of the former and lawful Masters and 
Possessors. Let also all Contracts and Bargains, and all Exceptions contrary to the 
said Restitution cease, all which are to be esteem'd void; saving nevertheless such 
things as have been otherwise agreed on in the precedent Articles touching the 
Satisfaction to made to his most Christian Majesty, as also some Concessions and 
equivalent Compensations granted to the Electors and Princes of the Empire. 
That neither the Mention of the Catholick King, nor Quality of the Duke of 
Lorain given to Duke Charles in the Treaty between the Emperor and Swedeland, 
and much less the Title of Landgrave of Alsace, given to the Emperor, shall be 
any prejudice to the most Christian King. That also which has been agreed 
touching the Satisfaction to be made to the Swedish Troops, shall have no effect 
in respect to his Majesty.  
CXIII. 
And that this Restitution of possess'd Places, as well by his Imperial Majesty as 
the most Christian King, and the Allys and Adherents of the one and the other 
Party, shall be reciprocally and bona fide executed.  
CXIV.  
That the Records, Writings and Documents, and other Moveables, be also 
restor'd; as likewise the Cannon found at the taking of the Places, and which are 
still in being. But they shall be allow'd to carry off with them, and cause to be 
carry'd off, such as have been brought thither from other parts after the taking of 
the Places, or have been taken in Battels, with all the Carriages of War, and what 
belongs thereunto.  
CXV.  
That the Inhabitants of each Place shall be oblig'd, when the Soldiers and 
Garisons draw out, to furnish them without Money the necessary Waggons, 
Horses, Boats and Provisions, to carry off all things to the appointed Places in the 
Empire; which Waggons, Horses and Boats, the Governors of the Garisons and 
the Captains of the withdrawing Soldiers shall restore without any Fraud or 
Deceit. The Inhabitants of the States shall free and relieve each other of this 
trouble of carrying the things from one Territory to the other, until they arrive at 
the appointed Place in the Empire; and the Governors or other Officers shall not 
be allow'd to bring with him or them the lent Waggons, Horses and Boats, nor 
any other thing they are accommodated with, out of the limits they belong unto, 
much less out of those of the Empire.  
CXVI. 
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That the Places which have been restor'd, as, well Maritime as Frontiers, or in the 
heart of the Country shall from henceforth and for ever be exempted from all 
Garisons, introduc'd during the Wars, and left (without prejudice in other things 
to every one's Right) at the full liberty and disposal of their Masters.  
CXVII.  
That it shall not for the future, or at present, prove to the damage and prejudice 
of any Town, that has been taken and kept by the one or other Party; but that all 
and every one of them, with their Citizens and Inhabitants, shall enjoy as well the 
general Benefit of the Amnesty, as the rest of this Pacification. And for the 
Remainder of their Rights and Privileges, Ecclesiastical and Secular, which they 
enjoy'd before these Troubles, they shall be maintain'd therein; save, nevertheless 
the Rights of Sovereignty, and what depends thereon, for the Lords to whom 
they belong.  
CXVIII.  
Finally, that the Troops and Armys of all those who are making War in the 
Empire, shall be disbanded and discharg'd; only each Party shall send to and keep 
up as many Men in his own Dominion, as he shall judge necessary for his 
Security.  
CXIX.  
The Ambassadors and Plenipotentiarys of the Emperor, of the King, and the 
States of the Empire, promise respectively and the one to the other, to cause the 
Emperor, the most Christian King, the Electors of the Sacred Roman Empire, 
the Princes and States, to agree and ratify the Peace which has been concluded in 
this manner, and by general Consent; and so infallibly to order it, that the solemn 
Acts of Ratification be presented at Munster, and mutually and in good form 
exchang'd in the term of eight weeks, to reckon from the day of signing.  
CXX.  
For the greater Firmness of all and every one of these Articles, this present 
Transaction shall serve for a perpetual Law and establish'd Sanction of the 
Empire, to be inserted like other fundamental Laws and Constitutions of the 
Empire in the Acts of the next Diet of the Empire, and the Imperial Capitulation; 
binding no less the absent than the present, the Ecclesiasticks than Seculars, 
whether they be States of the Empire or not: insomuch as that it shall be a 
prescrib'd Rule, perpetually to be follow'd, as well by the Imperial Counsellors 
and Officers, as those of other Lords, and all Judges and Officers of Courts of 
Justice.  
CXXI.  
That it never shall be alledg'd, allow'd, or admitted, that any Canonical or Civil 
Law, any general or particular Decrees of Councils, any Privileges, any 
Indulgences, any Edicts, any Commissions, Inhibitions, Mandates, Decrees, 
Rescripts, Suspensions of Law, Judgments pronounc'd at any time, Adjudications, 
Capitulations of the Emperor, and other Rules and Exceptions of Religious 

 94



Orders, past or future Protestations, Contradictions, Appeals, Investitures, 
Transactions, Oaths, Renunciations, Contracts, and much less the Edict of 1629. 
or the Transaction of Prague, with its Appendixes, or the Concordates with the 
Popes, or the Interims of the Year 1548. or any other politick Statutes, or 
Ecclesiastical Decrees, Dispensations, Absolutions, or any other Exceptions, 
under what pretence or colour they can be invented; shall take place against this 
Convention, or any of its Clauses and Articles neither shall any inhibitory or other 
Processes or Commissions be ever allow'd to the Plaintiff or Defendant.  
CXXXII.  
That he who by his Assistance or Counsel shall contravene this Transaction or 
Publick Peace, or shall oppose its Execution and the abovesaid Restitution, or 
who shall have endeavour'd, after the Restitution has been lawfully made, and 
without exceeding the manner agreed on before, without a lawful Cognizance of 
the Cause, and without the ordinary Course of Justice, to molest those that have 
been restor'd, whether Ecclesiasticks or Laymen; he shall incur the Punishment of 
being an Infringer of the publick Peace, and Sentence given against him 
according to the Constitutions of the Empire, so that the Restitution and 
Reparation may have its full effect.  
CXXIII.  
That nevertheless the concluded Peace shall remain in force, and all Partys in this 
Transaction shall be oblig'd to defend and protect all and every Article of this 
Peace against any one, without distinction of Religion; and if it happens any point 
shall be violated, the Offended shall before all things exhort the Offender not to 
come to any Hostility, submitting the Cause to a friendly Composition, or the 
ordinary Proceedings of Justice.  
CXXIV.  
Nevertheless, if for the space of three years the Difference cannot be terminated 
by any of those means, all and every one of those concern'd in this Transaction 
shall be oblig'd to join the injur'd Party, and assist him with Counsel and Force to 
repel the Injury, being first advertis'd by the injur'd that gentle Means and Justice 
prevail'd nothing; but without prejudice, nevertheless, to every one's Jurisdiction, 
and the Administration of Justice conformable to the Laws of each Prince and 
State: and it shall not be permitted to any State of the Empire to pursue his Right 
by Force and Arms; but if any difference has happen'd or happens for the future, 
every one shall try the means of ordinary Justice, and the Contravener shall be 
regarded as an Infringer of the Peace. That which has been determin'd by 
Sentence of the Judge, shall be put in execution, without distinction of Condition, 
as the Laws of the Empire enjoin touching the Execution of Arrests and 
Sentences.  
CXXV. 
And that the publick Peace may be so much the better preserv'd intire, the Circles 
shall be renew'd; and as soon as any Beginnings of Troubles are perceiv'd, that 
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which has been concluded in the Constitutions, of the Empire, touching the 
Execution and Preservation of the Public Peace, shall be observ'd.  
CXXVI. 
And as often as any would march Troops thro' the other Territorys, this Passage 
shall be done at the charge of him whom the Troops belong to, and that without 
burdening or doing any harm or damage to those whole Countrys they march 
thro'. In a word, all that the Imperial Constitutions determine and ordain 
touching the Preservation of the publick Peace, shall be strictly observ'd.  
CXXVII.  
In this present Treaty of Peace are comprehended such, who before the 
Exchange of the Ratification or in six months after, shall be nominated by general 
Consent, by the one or the other Party; mean time by a common Agreement, the 
Republick of Venice is therein compriz'd as Mediatrix of this Treaty. It shall also 
be of no prejudice to the Dukes of Savoy and Modena, or to what they shall act, 
or are now acting in Italy by Arms for the most Christian King.  
CXXVIII.  
In Testimony of all and each of these things, and for their greater Validity, the 
Ambassadors of their Imperial and most Christian Majestys, and the Deputys, in 
the name of all the Electors, Princes, and States of the Empire, sent particularly 
for this end (by virtue of what has been concluded the 13th of October, in the 
Year hereafter mention'd, and has been deliver'd to the Ambassador of France 
the very day of signing under the Seal of the Chancellor of Mentz) viz. For the 
Elector of Mayence, Monsieur Nicolas George de Reigersberg, Knight and 
Chancellor; for the Elector of Bavaria, Monsieur John Adolph Krebs, Privy 
Counsellor; for the Elector of Brandenburg, Monsieur John Count of Sain and 
Witgenstein, Lord of Homburg and Vallendar, Privy Counsellor.  
In the Name of the House of Austria, M. George Verie, Count of Wolkenstein, 
Counsellor of the Emperor's Court; M. Corneille Gobelius, Counsellor of the 
Bishop of Bamberg; M. Sebastian William Meel, Privy Counsellor to the Bishop 
of Wirtzburg; M. John Earnest, Counsellor of the Duke of Bavaria's Court; M. 
Wolff Conrad of Thumbshirn, and Augustus Carpzovius, both Counsellors of the 
Court of Saxe-Altenburg and Coburg; M. John Fromhold, Privy Counsellor of 
the House of Brandenburg-Culmbac, and Onolzbac; M. Henry Laugenbeck, J.C. 
to the House of Brunswick-Lunenburg; James Limpodius, J.C. Counsellor of 
State to the Branch of Calemburg, and Vice-Chancellor of Lunenburg. In the 
Name of the Counts of the Bench of Wetteraw, M. Matthews Wesembecius, J. D. 
and Counsellor.  
In the Name of the one and the other Bench, M. Marc Ottoh of Strasburg, M. 
John James Wolff of Ratisbon, M. David Gloxinius of Lubeck, and M. Lewis 
Christopher Kres of Kressenstein, all Syndick Senators, Counsellors and 
Advocates of the Republick of Noremberg; who with their proper Hands and 
Seals have sign'd and seal'd this present Treaty of Peace, and which said Deputys 
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of the several Orders have engag'd to procure the Ratifications of their Superiors 
in the prefix'd time, and in the manner it has been covenanted, leaving the liberty 
to the other Plenipotentiarys of States to sign it, if they think it convenient, and 
send for the Ratifications of their Superiors: And that on condition that by the 
Subscription of the abovesaid Ambassadors and Deputys, all and every one of the 
other States who shall abstain from signing and ratifying the present Treaty, shall 
be no less oblig'd to maintain and observe what is contain d in this present Treaty 
of Pacification, than if they had subscrib'd and ratify'd it; and no Protestation or 
Contradiction of the Council of Direction in the Roman Empire shall be valid, or 
receiv'd in respect to the Subscription and said Deputys have made.  
Done, pass'd and concluded at Munster in Westphalia, the 24th Day of October, 
1648.  
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Elements of the Vienna treaty of 1815 

Reference from Encyclopaedia Britannica 

Elements of the Treaty of the Vienna Peace treaty of 1815 result of the Preamble 
of the Paris Treaty of 1814.

• Russia was given most of the Duchy of Warsaw (Poland) and was allowed 
to keep Finland (which it had annexed from Sweden in 1809 and held 
until 1917). 

• Prussia was given two fifths of Saxony, parts of the Duchy of Warsaw 
(the Grand Duchy of Posen), Danzig, and the Rhineland/Westphalia. 

• A German Confederation of 39 states was created from the previous 300, 
under the presidency of the Austrian Emperor. Only portions of the 
territory of Austria and Prussia were included in the Confederation. 

• The House of Orange was given the Dutch Republic and the Austrian 
Netherlands (approx. modern-day Belgium) to rule as the Kingdom of 
the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg (with the 
Netherlands outside and Luxemburg inside the German Confederation) 

• Norway was transferred to Sweden (in personal union) 
• Sweden ceded Swedish Pomerania to Prussia. 
• The neutrality of Switzerland was guaranteed 
• Hanover gave up the Duchy of Lauenburg to Denmark, but was enlarged 

by the addition of former territories of the Bishop of Münster and by the 
formerly Prussian East Friesland, and made a kingdom. 

• Most of the territorial gains of Bavaria, Württemberg, Baden, Hesse-
Darmstadt, and Nassau under the mediatizations of 1801-1806 were 
recognized. Bavaria also gained control of the Rhenish Palatinate and 
parts of the Napoleonic Duchy of Würzburg and Grand Duchy of 
Frankfurt. Hesse-Darmstadt, in exchange for giving up the Duchy of 
Westphalia to Prussia, was granted the city of Mainz. 

• Austria regained control of the Tirol and Salzburg; of the former Illyrian 
Provinces, and of Lombardy-Venetia in Italy. Former Austrian territory in 
Southwest Germany remained under the control of Württemberg and 
Baden, and the Austrian Netherlands were also not recovered. 

• Habsburg princes were returned to control of the Grand Duchy of 
Tuscany and the Duchy of Modena 

• The Papal States were under the rule of the pope and restored to their 
former extent, with the exception of Avignon and the Comtat Venaissin, 
which remained part of France. 
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• The United Kingdom was confirmed in control of Cape Colony, South 
Africa; Tobago; Ceylon; and various other colonies in Africa and Asia. 
Other colonies, most notably the Dutch East Indies and Martinique, were 
restored to their previous owners. 

• The King of Sardinia was restored in Piedmont, Nice, and Savoy, and was 
given control of the Republic of Genoa, without a regular plebiscite, 
causing a justified claim risen by the old republican officiers, but 
unfortunately without consequences. 

• The Duchies of Parma, Piacenza and Guastalla were given to Marie 
Louise, Napoleon's wife. 

• The Duchy of Lucca was created for the House of Bourbon-Parma, 
which would have reversionary rights to Parma after the death of Marie 
Louise. 

• The Bourbon Ferdinand IV, King of Sicily was restored to control of the 
Kingdom of Naples, but only after Joachim Murat, the king installed by 
Bonaparte, rose up and supported Napoleon in the Hundred Days. 

• The slave trade was condemned 
• Freedom of navigation was guaranteed for many rivers, including the 

Rhine. 
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Ribbentrop-Molotov Pact 

The Government of the German Reich and the Government of the Union of 
Soviet Socialist Republics desirous of strengthening the cause of peace between 
Germany and the U.S.S.R and proceeding from the fundamental provisions of 
the Neutrality Agreement concluded in April 1926 between Germany and the 
U.S.S.R., have reached the following agreement:  
 
ARTICLE I 
Both High Contracting Parties obligate, themselves to desist from any act of 
violence, any aggressive action, and any attack on each other, either individually 
or jointly with other powers.  
 
ARTICLE II 
Should one of the High Contracting Parties become the object of belligerent 
action by a third power, the other High Contracting Party shall in no manner lend 
its support to this third power.  
 
ARTICLE III 
The Governments of the two High Contracting Parties shall in the future 
maintain continual contact with one another for the purpose of consultation in 
order to exchange information on problems affecting their common interests.  
 
ARTICLE IV 
Neither of the two High Contracting Parties shall participate in any grouping of 
powers whatsoever that is directly or indirectly aimed at the other party.  
 
ARTICLE V 
Should disputes or conflicts arise between the High Contracting Parties over 
problems of one kind or another, both parties shall settle these disputes or 
conflicts exclusively through friendly exchange of opinion or, if necessary, 
through the establishment of arbitration commissions.  
 
ARTICLE VI  
The present treaty is concluded for a period of ten years, with the provision that, 
in so far as one of the High Contracting Parties does not denounce it one year 
prior to the expiration of this period, the validity of this treaty shall automatically 
be extended for another five years.  
 
ARTICLE VI 
The present treaty shall be ratified within the shortest possible time. The 
ratifications shall be exchanged in Berlin. The agreement shall enter into force as 
soon as it is signed.  
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Done in duplicate, in the German and Russian languages.  
MOSCOW, August 23, 1939.  
 
For the Government of the German Reich:  
V. RIBBENTROP  
 
With full power of the Government of the U.S.S.R.:  
V. MOLOTOV
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