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1. Πρόλογος
Το θέµα της «∆ιεύρυνσης της ασφάλειας και οι εθνικές απειλές» επιλέχθηκε µε βάση την
κρισιµότητα του ζητήµατος αυτού στον 21ο αιώνα.
Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ο φόβος πιθανής χρήσης πυρηνικών όπλων από τις δύο
µεγάλες δυνάµεις καταλάγιασε, κάνοντας τους πολίτες κάθε χώρας να πιστέψουν ότι αυτή η
παγκόσµια και πρωτοφανής απειλή είχε φτάσει στο τέλος της και η εµφάνιση παρόµοιας απειλής
έµοιαζε µε κάτι µακρινό. Με το πέρασµα των χρόνων όµως αποδείχτηκε ότι νέες µορφές
απειλών εµφανίστηκαν αρχικά ως εγχώριες και στην συνέχεια µε µια διεθνής µορφή.
Σχεδόν κάθε Ευρωπαϊκή ή µη χώρα, έχει έρθει αντιµέτωπη µε τις νέου είδους απειλές έστω µία
φορά, µέσω κάποιας µορφής του οργανωµένου εγκλήµατος, της τροµοκρατίας, της
λαθροµετανάστευσης, ή έστω της περιβαλλοντολογικής υποβάθµισης ή των νέων τεχνολογικών
απειλών. Όσον αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα κάποιες από αυτές τις απειλές είναι συχνότερες
λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γειτνίασης της µε περιοχές οι οποίες αποτελούν
περιφερειακή απειλή.
Συνοπτικά λοιπόν, λόγω της επικαιρότητας του ζητήµατος ασφάλειας, θα γίνει ανάλυση για τη
«∆ιεύρυνση της ασφάλειας και των εθνικών απειλών».

2. Εισαγωγή
Σηµείο αναφοράς της εργασίας θα αποτελέσει το τέλος του Ψυχρού Πολέµου µιας και η αρχή
της διεύρυνσης της ασφάλειας ξεκινάει τη δεκαετία του ’90 πιο ενεργά. Στόχος της εργασίας
είναι να κατανοηθεί το νέο πλαίσιο ασφάλειας πάνω στο οποίο βασίζεται και η µετέπειτα
ανάλυση των νέων απειλών. Λόγω της καταγραφής σχετικά πρόσφατων γεγονότων οι
περισσότερες πηγές προέρχονται από το διαδίκτυο.
Αρχικά θα υπάρξει καταγραφή κάποιων ορισµών που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την
«ασφάλεια» και θα δοθεί µεγάλη σηµασία στην ανάλυση του όρου αυτού σύµφωνα µε τη
«Σχολή της Κοπεγχάγης» µε στόχο την κατανόηση αρχικά της έννοιας της «ασφάλειας». Στη
συνέχεια, θα γίνει αναφορά των νέων απειλών αλλά και µία ανάλυση περί ασύµµετρων απειλών
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και αντιπάλων ώστε να κατανοηθεί πλήρως το πλαίσιο κατά το οποίο θα κινηθεί η υπόλοιπη
εργασία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ακολουθήσει πλήρης ανάλυση των σηµαντικότερων (όπως έχει
εκτιµηθεί) απειλών που θα περιέχει την οριοθέτηση της έννοιας από πολιτικής σκοπιάς, τα
µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε παγκόσµιο
επίπεδο όταν αυτό είναι αναγκαίο, και θα ακολουθεί και αναφορά σε εθνικό επίπεδο για το
νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας αλλά και παραδείγµατα απειλών του είδους κατά το παρελθόν και
τέλος η κρισιµότητα της συγκεκριµένης απειλής, όπως εκτιµάται, την περίοδο που διανύουµε.
Το τρίτο κεφάλαιο έχει ως στόχο την ανάλυση των περιφερειακών απειλών της Ελλάδας λόγω
της γεωγραφικής της θέσης καθώς και µία σύνδεση των νέων απειλών που προαναφέρθηκαν µε
την κάθε περιοχή. Το κεφάλαιο αυτό βασίστηκε περισσότερο σε διαδικτυακές πηγές µε σκοπό
να καταγραφεί η επικαιρότητα.
Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των δύο υποθεµάτων της εργασίας,
δηλαδή της διεύρυνσης του όρου ασφάλειας και την καταγραφή απειλών σε επίπεδο εθνικής
ασφάλειας, καθώς θα γίνει ανάλυση των θεσµών και οργανισµών, οι οποίοι ευθύνονται για την
ασφάλεια της χώρας σε όλα τα επίπεδα, και θα ακολουθήσει και µία καταγραφή ελλείψεων στις
οποίες µπορεί να οφείλονται τα κενά που ενυπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο στην Ελλάδα. Τέλος,
θα συµπεριληφθούν και κάποιες πιθανές λύσεις και προτάσεις πολιτικής που συµπεριλαµβάνουν
τις ελλείψεις που ενυπάρχουν στο επίπεδο της ασφάλειας στην Ελλάδα.
Σκοπός της εργασίας λοιπόν, είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ασφάλειας στον 21ο αιώνα
και να κατανοηθούν οι νέες απειλές ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. Στόχος, είναι η ανάλυση της
κατάστασης που διανύουµε και οι πιθανές λύσεις που µπορεί να βρεθούν. Τέλος, µέσα από την
καταγραφή και ανάλυση των απειλών σε επίπεδο ασφάλειας γίνεται αντιληπτό ότι τα
περισσότερα φαινόµενα χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο µε
στόχο την δηµιουργία πιο ασφαλών κρατών.
Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, τροµοκρατία, οργανωµένο
έγκληµα, τεχνολογικές απειλές, περιβαλλοντολογική υποβάθµιση, λαθροµετανάστευση,
περιφερειακές απειλές

3. Διεύρυνση του όρου ασφάλειας
Κατά καιρούς και πάντα σύµφωνα µε το ιστορικό background η έννοια της ασφάλειας
διαφοροποιούταν, έστω και ελάχιστα,
στον πολιτικό- στρατηγικό τοµέα.
Το 1948 ο George Kennan αναφέρθηκε στην εθνική ασφάλεια ορίζοντας την ως µία συνεχή
ικανότητα ενός κράτους να διατηρεί την ανάπτυξη του χωρίς να ενυπάρχουν απειλές και
παρεµβάσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Σαν απειλές όρισε πολιτικά καθοδηγούµενες
4

συµπεριφορές
από
ξένες
δυνάµεις.
15 χρόνια αργότερα, και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, ο Arnold Wolfers στο έργο
του, Discord and Collaboration, υποστήριξε ότι η ασφάλεια, σε αντικειµενικό επίπεδο, αφορά
την απουσία απειλών σε κεκτηµένες αξίες και σε ατοµικό επίπεδο, την απουσία του φόβου ότι
αυτές
οι
αξίες
θα
απειληθούν.
Λίγο µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ο Sam Sarkesian, υποστηρίζει ότι η εθνική ασφάλεια
αφορά την εµπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες ενός κράτους ότι το τελευταίο κατέχει την
στρατιωτική και πολιτική ικανότητα να αντισταθεί στην ενδεχόµενη χρήση βίας από
εξωτερικούς εχθρούς, µε σκοπό την παρεµπόδιση της επίτευξης συγκεκριµένων εθνικών
συµφερόντων.1
Σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, από την δεκαετία του ’80 είχε τεθεί το ζήτηµα για ανάγκη της
διεύρυνσης του περιεχοµένου της έννοιας της ασφάλειας.2
Τελικά όµως, τί διαπραγµατεύεται ο όρος ασφάλεια; Σύµφωνα µε τη «Σχολή της Κοπεγχάγης»,
της οποίας κύριοι εκφραστές υπήρξαν ο Barry Buzan και ο Ole Weaver, η έννοια της ασφάλειας
θα πρέπει να αναλύεται σε τρία επίπεδα: ατοµικό, κρατικό, διεθνές3 και σε πέντε τοµείς:
πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και στρατιωτικό.4 ∆εν µπορεί να επιχειρηθεί η
εξήγηση του όρου «ασφάλεια» µε τη µεµονωµένη ανάλυση ενός µόνο επιπέδου ή τοµέα καθώς
υπάρχει περίπτωση εξαγωγής εσφαλµένου συµπεράσµατος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει µία
γενική εικόνα καθώς ενυπάρχει αλληλεπίδραση και ένας βαθµός επιρροής ανάµεσα τους.5
Αρχικά λοιπόν, το ατοµικό επίπεδο αφορά την ασφάλεια που είναι εγγενής µε τη ζωή, την
ελευθερία και άλλες τέτοιου είδους αξίες. Σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις αξίες χαθεί
σίγουρα µία άλλη θα επηρεαστεί. Κάτι παρόµοιο ισχύει και για το κρατικό επίπεδο, καθώς σε
περίπτωση απώλειας κάποιου παράγοντα συσχετιζόµενου µε το κράτος, µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά και να φέρει συνέπειες που δύσκολα θα µπορούν να αντιµετωπιστούν.
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη λογική, τυχόν στρατιωτικές απειλές, µπορεί να προκαλέσουν
αλλαγές και επιπτώσεις στις πολιτικές δοµές του κράτους αλλά και στους ίδιους τους πολίτες
καθώς είναι συνδεδεµένες µε τη βία.
Οι πολιτικές απειλές αποτελούν πιο δύσκολο κοµµάτι σε επίπεδο αναγνώρισης και µπορεί να
έχουν πολλές µορφές: άµεση επίθεση στις δοµές του κράτους σε συνδυασµό µε στρατιωτική
απειλή, ιδεολογικό ή θρησκευτικό ανταγωνισµό ή ακόµα και µε εξωγενείς παράγοντες.
1

Sam Sarkesian, “U.S. National Security: Policy Makers, Processes, and Politics”, Boulder, Colorado: Lynne Reiner
Publishers, 1995
2
Richard Ullman, “Redefining Security”, International Security, vol 8, no 1, 1983, σελ. 129-153
3
Barry Buzan, “People, States an Fear: An agenda for International Security Studies in the Post- Cold War Era”,
Hemel Hempstead
4
Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty- First Century”
5
Marianne Stone, “Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis”, Security Discussion Papers
Series 1, 2009
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Εν συνεχεία, οι οικονοµικές απειλές αποτελούν ακόµη δυσκολότερο κοµµάτι, όσον αφορά την
αναγνώρισή τους καθώς µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Και αυτό το επίπεδο όµως
µπορεί να είναι συνδεδεµένο µε την στρατιωτική απειλή καθώς για να υπάρχει η τελευταία
πρέπει να υφίσταται µία οικονοµία η οποία να είναι σε ανάπτυξη.
Όσον αφορά το κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή πολιτικές διαφοροποιήσεις, κουλτούρα αλλά και
ζητήµατα ταυτότητας µίας χώρας ή µίας κοινωνικής οµάδας που την κάνει να διαφέρει από µία
άλλη, έχουµε θέµατα που µπορεί να προκύψουν από τυχόν διαφορετικές απόψεις ή θρησκευτικά
«πιστεύω». Οι κοινωνικές απειλές µπορεί να υπάρχουν και στα τρία επίπεδα ( ατοµικό, κρατικό,
διεθνές) αλλά επίσης µπορεί να συσχετιστεί και µε τον πολιτικό αλλά και µε το στρατιωτικό
τοµέα ιδιαίτερα µε το πέρασµα του χρόνου όλο και περισσότερο (π.χ. εθνοτικές διαφορές σε
κρατικό επίπεδο, θρησκευτικές διαφορές που µπορεί να εξελιχθούν σε τροµοκρατικά χτυπήµατα
κ.λπ.).
Τέλος, ο σχετικά πρόσφατος τοµέας που αφορά το περιβάλλον, ίσως να είναι και ο µόνος όπου
το ανθρώπινο δυναµικό να µην µπορεί πλέον να κάνει πολλά ώστε να αποφύγει τις επιπτώσεις
από ανθρώπινες πράξεις που έλαβαν χώρα για πολλές δεκαετίες (φαινόµενο του θερµοκηπίου).
Αποτελεί επίσης και τον τοµέα που µπορεί οι επιπτώσεις του ως απειλή να επηρεάσει όχι µόνο
σε ατοµικό, κρατικό επίπεδο, αλλά σε παγκόσµιο.
Συνοπτικά λοιπόν, πλέον η εθνική ασφάλεια τείνει να έχει µία πιο διευρυµένη έννοια, στην
οποία το κράτος παύει να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελεί εξίσου σηµαντικό
κοµµάτι τα άτοµα, αλλά και η οικονοµία, η κοινωνία, το περιβάλλον και το διεθνές σύστηµα να
ανταγωνίζονται στους πρωτεύοντες παράγοντες τους πολιτικούς αλλά και τους στρατιωτικούς.

3.1 Νέες απειλές
Όπως προαναφέρθηκε, στη µεταψυχροπολεµική περίοδο, οι κίνδυνοι και οι εξωτερικές απειλές
για την εθνική ασφάλεια δεν είναι µόνο στρατιωτικής φύσης6 άρα χρειάζεται µία συνεργασία
µεταξύ όλων των «όπλων» που κατέχει ένα κράτος. Επίσης παρατηρείται µία διακρατική ή
παγκόσµια έκταση σε διάφορα φαινόµενα, γεγονός που απαιτεί µία συνεργασία µεταξύ των
εθνών. Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν: ο υπερπληθυσµός κάποιων χωρών του πλανήτη (µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ανησυχία που αφορά την «ασφάλεια τροφίµων»7, την φτώχεια,
την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών που αφορούν την υγεία), η µόλυνση του περιβάλλοντος
(φαινόµενο θερµοκηπίου, ατµοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.), η λαθροµετανάστευση, το οργανωµένο
έγκληµα και η τροµοκρατία.
6

Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 29
7
Leif Roderick Rosenberg, “The Strategic Importance of the World Food Supply”, Parameters, 1997
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Όλα τα παραπάνω καθώς και κάποια ζητήµατα γεωπολιτικά και ζητήµατα «χαµηλής πολιτικής»
( “ low politics”) εντάσσονται πλέον στην κατηγορία που ασχολείται µε την ασφάλεια και
µπορούν να χαρακτηριστούν ως Φαινόµενα Γκρίζας Περιοχής8 (Gray Area Phenomena).
Μία ακόµα αλλαγή που επήλθε στην µεταψυχροπολεµική περίοδο, αφορά τη συµβατική
στρατιωτική τεχνολογία9, όπου πλέον η µεγαλύτερη έµφαση σε ζητήµατα πολέµου δεν δίνεται
στο ανθρώπινο δυναµικό αλλά στην τεχνολογία10. Παράδειγµα αυτού αποτελεί η έξαρση
«έξυπνων» κατασκοπευτικών όπλων και η αυξανόµενη χρήση της πληροφορικής (cracking,
hacking).
Σύµφωνα µε κορυφαίους Αµερικανούς αναλυτές η διεθνής κοινότητα κινδυνεύει περισσότερο
πλέον καθώς έχει διευρυνθεί κατά πολύ το φάσµα πιθανών απειλών. Οι διεθνικές τροµοκρατικές
οργανώσεις, η διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής, ο εθνικό-θρησκευτικός φανατισµός, η
ανεξέλεγκτη λαθροµετανάστευση, ο διαδικτυακός «πόλεµος» (hacking), και ορισµένες φορές το
διεθνές οργανωµένο έγκληµα αποτελούν ασύµµετρες απειλές. Στις ασύµµετρες απειλές
εντάσσονται επίσης: η διεθνής τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα.11
Το αµερικανικό υπουργείο Άµυνας ορίζει τον ασυµµετρικό πόλεµο ως εξής:
«Οι αντίπαλοι είναι πιθανόν να προσπαθήσουν να παρακάµψουν ή να υπονοµεύσουν τις
δυνατότητες ισχύος των Η.Π.Α., επιχειρώντας παράλληλα να εκµεταλλευθούν τις αδυναµίες τους,
χρησιµοποιώντας µεθόδους που διαφέρουν σηµαντικά από τις αµερικανικές επιχειρησιακές
µεθόδους. Οι ασύµµετρες προσεγγίσεις γενικά επιζητούν ένα µείζον ψυχολογικό πλήγµα που θα
επηρεάσει την ελευθερία κινήσεων ή τη βούληση του αντιπάλου».12
Το αµερικάνικο Μικτό Επιτελείο Ένοπλων ∆υνάµεων ορίζει τον ασυµµετρικό πόλεµο ως:
«.. ο ασυµµετρικός πόλεµος συνίσταται σε ‘απρόβλεπτες ή µη παραδοσιακές προσεγγίσεις’ για να
παρακαµφθούν ή να υπονοµευθούν οι δυνατότητες ισχύος του αντιπάλου, επιχειρώντας παράλληλα

8

Max Manwaring, “Gray Area Phenomena: Confronting the New World Disorder, Westview Press, Boulder, Co,.
1993
9
Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος ορισμός σύμφωνα με τον Andrew Marshall, πρώην Διευθυντή του Office of Net
Assessments στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας,: « Η επανάσταση στη Στρατιωτική Τεχνολογία (RMA) είναι μία
σημαντική αλλαγή στη φύση του πολέμου, την οποία προκάλεσε η καινοτόμος εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Οι
τεχνολογίες αυτές σε συνδυασμό με δραματικές αλλαγές στο στρατιωτικό δόγμα και τις επιχειρησιακές και
οργανωτικές αντιλήψεις, μεταβάλλουν ριζικά το χαρακτήρα και τον τρόπο διεξαγωγής των πολεμικών
επιχειρήσεων .»
10
Robert Paarlberg, “Knowledge as Power. Science, Military Dominance, and U.S. Security”, vol. 29, no 1, 2004
11
Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 41
12
Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 42 Η Έμφαση δόθηκε σε αυτό το κομμάτι από τους συγγραφείς
του βιβλίου.
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την εκµετάλλευση των αδυναµιών του µέσω µη αναµενόµενων ή καινοτόµων µέσων και
µεθόδων».13
Παράδειγµα ασύµµετρης σύγκρουσης αποτελεί η διαµάχη µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Ως ασύµµετρη, λοιπόν, χαρακτηρίζεται η χρήση των µεθόδων που δεν στοχεύουν στις
στρατιωτικές δυνάµεις του αντιπάλου αλλά τα σηµεία τα οποία αποτελούν πιο εύκολο στόχο
όπως οι κοινωνικές και οικονοµικές δοµές.14 Οι Η.Π.Α., το Ν.Α.Τ.Ο. και η Ε.Ε. ονόµασαν
ασύµµετρες τις απειλές εκείνες που θα οδηγούσαν σε ασυµµετρικό πόλεµο ( asymmetric
warfare).

Η ασυµµετρία µπορεί να είναι θετική ή αρνητική ενώ η στρατηγική ασυµµετρία έχει
χαρακτηριστικά τα οποία µπορεί να διαφέρουν σε επίπεδο χρόνου (βραχυπρόθεσµη ή
µακροπρόθεσµη), σε επίπεδο κινδύνου (υψηλού ή χαµηλού), σε επίπεδο κόστους, µπορεί να
είναι σκόπιµη ή de facto, ψυχολογική και µεµονωµένη ή σε συνδυασµό µε άλλες συµµετρικές
τεχνικές. Οι µορφές της ασυµµετρίας είναι : µεθόδου, τεχνολογίας, οργάνωσης, χρονικού
πλαισίου και βούλησης/ ηθικού. Επίσης, δεν αρκεί η απειλή να είναι «διαφορετική», πρέπει να
είναι και αποτελεσµατική.15 Η έννοια του όρου «ασύµµετρο» δεν αποτελεί βέβαια κάτι µόνιµο
µιας και µεταβάλλεται συχνά. Έχει προταθεί µάλιστα η κατάργηση του όρου αυτού από το
αµερικανικό υπουργείο Άµυνας καθώς ουκ ολίγες φορές έχει αποτελέσει αντικείµενο κριτικής16.
Καλό θα ήταν να τονιστεί ότι ούτε οι δρώντες καθώς και ούτε η έννοια της ασύµµετρης
προσέγγισης αποτελούν καινοτοµία στον πολιτικό- στρατηγικό τοµέα. Αυτό που αποτελεί
ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αποτελεσµατικότητα η οποία διακατέχει αυτές τις µεθόδους στην
µεταψυχροπολεµική περίοδο.17

13

Όπως παραπάνω, σελ. 42-43 Η Έμφαση δόθηκε σε αυτό το κομμάτι από τους συγγραφείς του βιβλίου.
Θάνου Π. Ντόκου, Νέες Μορφές Τρομοκρατίας, Ασύμμετρες απειλές - Θωράκιση των Κρίσιμων Υποδομών,
2005
14
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Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005
16
Lambakis, Kiras, Kolet, Understanding “Asymmetric” Threats to the United States.
17
Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 48
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4. Νέες απειλές για την Ελληνική ασφάλεια
4.1 Τρομοκρατία
Μπορεί στην εποχή µας η τροµοκρατία ως έννοια και πράξη να απαντάται σχετικά συχνά, αυτό
όµως δεν σηµαίνει και ότι αποτελεί νέο φαινόµενο. Οι περισσότερες απόπειρες που έχουν γίνει
για χρονολόγηση της εν λόγω έννοιας καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν αναφορές
ακόµη και σε κείµενα Ελλήνων φιλοσόφων και ειδικά στα Πολιτικά του Αριστοτέλη ο οποίος
αναφέρεται σε µία είδους «τροµοκρατία» της εποχής από τα κατώτερα στρώµατα ως προς τους
ευγενείς.
Αρχικά, ο όρος τροµοκρατία έχει τις ρίζες του από το λατινικό ρήµα «terrere» που σηµαίνει
«τροµάζω». Η πρώτη φορά που χρησιµοποιήθηκε ο όρος τροµοκρατία ανάγεται στην εποχή της
Γαλλικής Επανάστασης, για να περιγράψει τις ενέργειες των Ιακωβίνων κατά τη διάρκεια του
«Reign of Terror”. Σύµφωνα µε τον Ροβεσπιέρο18 «Η τροµοκρατία δεν συνιστά τίποτα
διαφορετικό από την άµεση και αυστηρή δικαιοσύνη.».
Έκτοτε εµφανίστηκαν πολλές τροµοκρατικές οµάδες, οι περισσότερες εκ των οποίων
αφορούσαν κάποιον είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό «πόλεµο» ενάντια σε οµάδες µε
διαφορετικά, από αυτούς «πιστεύω».
Το 1985 το Γερµανικό Υπουργείο Εσωτερικών όρισε την τροµοκρατία ως τη συνεχής
συγκροτηµένη µάχη µε πολιτικούς σκοπούς, συνοδευόµενη από επιθέσεις κατά της ζωής και της
περιουσίας ατόµων και ειδικότερα από σοβαρά εγκλήµατα όπως αυτά τα οποία παρατίθενται στο
άρθρο 129α, παρ,1 του ποινικού κώδικα (δολοφονία, ανθρωποκτονία, απαγωγή, εµπρησµός, χρήση
εκρηκτικών) ή και από άλλες πράξεις βίας που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία
εγκληµατικών πράξεων.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. όρισε την τροµοκρατία ως µία τακτική, µία µορφή
πολιτικού πολέµου µε σκοπό να πετύχει πολιτικά αποτελέσµατα. Από την πλευρά του δε, το F.B.I.
διαχωρίζει την τροµοκρατία σε εγχώρια και διεθνής. Για την διεθνή τροµοκρατία λοιπόν
αναφέρει ότι «έχει να κάνει µε πράξεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή ή που
παραβιάζουν τον οµοσπονδιακό ή πολιτειακό νόµο. Συνήθως αποσκοπούν στο να εκφοβίζουν ή να
εξαναγκάσουν τον άµαχο πληθυσµό, να επηρεάσουν την πολιτική µίας κυβέρνησης µε εκφοβισµό ή
εξαναγκασµό ή να επηρεάσουν τη στάση µίας κυβέρνησης µε µαζική καταστροφή, δολοφονία ή
απαγωγή. Συµβαίνουν κυρίως εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας των ΗΠΑ , ή υπερβαίνουν τα
εθνικά σύνορα όσον αφορά τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνονται, τα άτοµα που εµφανίζονται µε
σκοπό να εκφοβίσουν ή να εξαναγκάσουν.

18

Ο Maximilien Francois Marie Isidore de Robespierre ήταν Γάλλος πολιτικός, δεσπόζουσα μορφή της Γαλλικής
Επανάστασης του 1789.
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Ως εγχώρια τροµοκρατία νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την
ανθρώπινη ζωή, οι οποίες παραβιάζουν τον οµοσπονδιακό ή πολιτειακό νόµο. Έχουν ίδια
χαρακτηριστικά µε τη διεθνής τροµοκρατία, µε µόνη διαφορά ότι οι πράξεις συµβαίνουν εντός
των ορίων δικαιοδοσίας των Η.Π.Α.19.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, προτίθεται να εντείνει την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Υπ’ αυτή την προοπτική εξέδωσε µια απόφαση-πλαίσιο που
ωθεί τα κράτη µέλη να προσεγγίσουν τις νοµοθεσίες τους και καθορίζει τους ελάχιστους
κανόνες όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται µε την τροµοκρατία. Το κείµενο,
αφού καθορίσει τις αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται µε την τροµοκρατία, προσδιορίζει τις
ποινές που τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέψουν στην εθνική τους νοµοθεσία.
Αρχικά η έννοια η οποία αποδίδει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τροµοκρατία συνδυάζει δύο
στοιχεία:
•
Αναφέρεται σε µία σειρά περιπτώσεων σοβαρής εγκληµατικής συµπεριφοράς
(δολοφονία, σωµατικές βλάβες, οµηρία, κατασκευή όπλων, επιθέσεις, ή έστω και η
απειλή κάποιων από τα παραπάνω)
•
Οι πράξεις αυτές θα θεωρούνται ως εγκλήµατα τροµοκρατίας, εάν διαπράττονται µε
σκοπό να φοβίσουν σοβαρά ένα πληθυσµό να εξαναγκάσει το κράτος ή κάποιον διεθνή
οργανισµό να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη µε στόχο την καταστροφή των
θεµελιωδών πολιτικών, συνταγµατικών, οικονοµικών ή κοινωνικών δοµών µιας χώρας ή
ενός διεθνούς οργανισµού.20
Σύµφωνα λοιπόν µε όλες τις παραπάνω απόψεις και οριοθετήσεις της έννοιας της τροµοκρατίας
αντιλαµβανόµαστε το κατά πόσο έχουν θορυβηθεί οι πολιτικές ηγεσίες ανά τον κόσµο και το
κατά πόσο πλέον η τροµοκρατία αντιπροσωπεύει την νούµερο ένα απειλή για κάθε κράτος.
Η τροµοκρατία δεν αποτελεί νέο φαινόµενο όσον αφορά την Ελλάδα, µιας και η τελευταία έχει
αρκετά παραδείγµατα ειδικά πολιτικής τροµοκρατίας. Λίγο µετά την πτώση της χούντας των
συνταγµαταρχών έκαναν την εµφάνιση τους οι πρώτες τροµοκρατικές οργανώσεις.
Από τις πιο σηµαντικές ήταν η Οργάνωση της 17 Νοέµβρη η οποία υπήρξε και η µακροβιότερη
µιας και οι τροµοκρατικές της ενέργειες ( σειρά δολοφονικών ενεργειών, τοποθετήσεις
εκρηκτικών µηχανισµών σε δηµόσια κτίρια, κλοπές) τοποθετούνται χρονικά από το 1974 µέχρι
και το 2002. Σε παρόµοια θέση ανάγονται και ο «Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας» (1975-1995)
αλλά και ο «Επαναστατικός Αγώνας» (2003-2009).
Το ζήτηµα της υιοθέτησης αντιτροµοκρατικού νόµου έφερε σε πολιτική σύγκρουση τα δύο
µεγάλα κόµµατα ήδη από το 1978, µε την πρώτη προσπάθεια από πλευράς της Νέας
∆ηµοκρατίας ως κυβερνόν κόµµα, «Περί Καταστολής της Τροµοκρατίας και Προστασίας του
∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος», νόµος ο οποίος ήταν προσαρµοσµένος στα πρότυπα της ιταλικής
και της γερµανικής νοµοθεσίας.
Πέντε χρόνια αργότερα, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ο νόµος καταργήθηκε. Το 1990, µε αλλαγή
της κυβέρνησης και πάλι, ακολούθησε ο νόµος «Για την Προστασία της Κοινωνίας από το
19
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Code
20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33168&from=EL, Αξιόποινες
τρομοκρατικές πράξεις

10

Οργανωµένο Έγκληµα», ο οποίος ενώ αναφερόταν στο οργανωµένο έγκληµα είχε περισσότερες
διατάξεις για την αντιµετώπιση της πολιτικής τροµοκρατίας και είχε πολλές οµοιότητες µε το
νόµο του 1978 µε µόνη διαφορά την αφαίρεση της θανατικής ποινής. Με το νόµο αυτό πλέον
ενισχύονταν οι δικαιοδοσίες της αστυνοµίας. Το κόµµα της αντιπολίτευσης καταψήφισε το
νοµοσχέδιο αναφέροντας πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην ύπαρξη ενός αστυνοµικού κράτους.
Παρόµοια ήταν και η αντίδραση κοµµάτων της Αριστεράς, αναφέροντας ότι ο νόµος αυτός
εναντιωνόταν στη Συνθήκη της Ρώµης 21.
Λίγο µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα στις Η.Π.Α. το Σεπτέµβριο του 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση
εξέδωσε, όπως προαναφέρθηκε, πλαίσιο κατά της τροµοκρατίας, όπου ορίστηκε το τι θεωρείται
τροµοκρατική πράξη, βοηθώντας παράλληλα στην οριοθέτηση του ορισµού. Παράλληλα ίσχυσε
η Συµφωνία ανάµεσα στις Η.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αµοιβαία δικαστική συνδροµή.
Το 2004 ψηφίστηκε ο νόµος που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και
την τροποποίηση του αντιτροµοκρατικού νόµου για τις εγκληµατικές οργανώσεις. Αυτός ο
νόµος εµβαθύνει περισσότερο στην τροµοκρατία σε αντίθεση µε τον προηγούµενο. Στις
τροποποιήσεις περιλαµβάνεται: ο ορισµός της τροµοκρατικής πράξης, η θεσµοθέτηση της
ποινικής αντιµετώπισης του ατοµικού τροµοκράτη, η επέκταση της παραγραφής των
τροµοκρατικών αδικηµάτων από 20 σε 30 χρόνια, η δίωξη του υπόπτου της τροµοκρατικής
πράξης, η θέσπιση της ευθύνης του νοµικού προσώπου αλλά επίσης δεν τιµωρείται η απόπειρα
τροµοκρατικής πράξης.
Ακολούθησαν αντιδράσεις στη Βουλή ειδικά όσον αφορά τη σαφήνεια του ορισµού της
τροµοκρατίας, όπως την παραθέτει ο νοµοθέτης καθώς όπως υποστηρίχτηκε από την
αντιπολίτευση, η ασάφεια που ενυπήρχε στον ορισµό θα µπορούσε να απειλήσει τα
Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα του πολίτη22.
Στις µέρες µας, παρόλο που η τροµοκρατία έχει ενταθεί επικίνδυνα, η Ελλάδα δεν µοιάζει να
κινδυνεύει τόσο σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσµου. Παρόλα αυτά, η
γειτνίαση της µε την Μέση Ανατολή και την Τουρκία την καθιστούν στις πρώτες χώρες που
αποτελούν απειλή εισόδου για τροµοκρατικές οργανώσεις οι οποίες προέρχονται από τις
προαναφερθείσες περιοχές. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πηγές του Ηνωµένου Βασιλείου
(CNN), βρίσκονται στην Ελλάδα πάνω από 200 άτοµα τα οποία συσχετίζονται µε οµάδες
τζιχαντιστών (ISIS, Al Nusra Front). Τον Ιανουάριο, τρεις Βέλγοι υπήκοοι οι οποίοι όπως
αποδείχτηκε είχαν ανάµειξη σε τροµοκρατική οργάνωση, συλλήφθηκαν να πετούν µε προορισµό
την Ελλάδα. Τον περασµένο χρόνο δύο Γάλλοι τζιχαντιστές συλλήφθηκαν, εκ των οποίων ο
ένας αφού είχε φτάσει στην Ιταλία. Ο δεύτερος, ονόµατι Ibrahim Boudina, συνελήφθη αφού
ανακαλύφθηκε ότι είχε στην κατοχή του ένα USB µε οδηγίες για κατασκευή αυτοσχέδιων
βοµβών23.
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Kassimeris, George, «The Greek state response to terrorism», Terrorism and Political Violence, 1993
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Συµπερασµατικά λοιπόν, αν και η Ελλάδα ακόµη µπορεί να µην βρίσκεται στο στόχαστρο
διεθνών τροµοκρατικών οργανώσεων, δεν παύει να ισχύει ότι αποτελεί µία από τις χώρες
«υποδοχής» τους , λόγω της γειτνίασης της µε τη Μέση Ανατολή, γεγονός το οποίο θα έπρεπε
να θορυβήσει τους πολιτικούς φορείς σε σχέση µε την καλύτερη φύλαξη των συνόρων αλλά και
της ασφάλειας της χώρας.

4.2 Οργανωμένο έγκλημα
Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ακόµα µία απειλή πήρε παγκόσµιες διαστάσεις. Το
οργανωµένο έγκληµα κατέχει πλέον µία από τις πρώτες θέσεις σε παγκόσµια κλίµακα τις
τελευταίες δεκαετίες, όσον αφορά τις νέες απειλές ως προς κάθε χώρα. Τοµείς ,οι οποίοι
πλήγονται .είναι συνήθως ο δηµόσιος τοµέας και η οικονοµία µέσω της διαφθοράς.
Ο ορισµός της έννοιας του «οργανωµένου εγκλήµατος» παρουσιάζει οµοίως µε τον ορισµό της
«τροµοκρατίας» δυσκολίες ως προς τη σαφήνεια του, ειδικότερα λόγω της πολυπλοκότητας που
χαρακτηρίζει αυτή την απειλή. Σε γενικές γραµµές ,λοιπόν ,ως οργανωµένο έγκληµα θεωρείται η
οργάνωση προσώπων που έχει σαν σκοπό την άσκηση εγκληµατικής δραστηριότητας σε διαρκή
βάση, προκειµένου να αποκοµίσει οικονοµικά οφέλη και να ελέγξει εθνικές και διεθνείς
καταστάσεις».24
Σύµφωνα µε απόφαση που λήφθηκε το 1998 από την INTERPOL: «Οργανωµένο έγκληµα είναι
κάθε επιχείρηση ή οµάδα ατόµων που εµπλέκεται σε διαρκή παράνοµη δραστηριότητα, η οποία
έχει ως πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση κερδών ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα».
Καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί ότι σύµφωνα µε τις Η.Π.Α. ο όρος «οργανωµένο έγκληµα»
είναι συνυφασµένος µε οποιαδήποτε δράση συµπεριλαµβάνει δραστηριότητα συνδικάτων και
κοινοπραξιών (Cartel) σε αντίθεση µε την Ευρώπη, όπου ο όρος «οργανωµένο» χρησιµοποιείται
περισσότερο για να τονίσει τη σηµασία του τρόπου εκτέλεσης του εγκλήµατος.25
Το βασικότερο νοµοθετικό πλαίσιο για την καταπολέµηση του διεθνούς οργανωµένου
εγκλήµατος είναι η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωµένου
εγκλήµατος (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) η οποία
υπογράφηκε στο Παλέρµο το 2000 και τα τρία συµπληρωµατικά της Πρωτόκολλα α) για την
πρόληψη, καταστολή και τιµωρία της εµπορίας προσώπων και ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων,
β) την πρόληψη και τιµωρία της διευκόλυνσης της παράνοµης µετανάστευσης και γ) της
παράνοµης κατασκευής και εµπορίας µικρών όπλων. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη Σύµβαση,
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για τη διεθνή συνεργασία ,όσον αφορά την ανάκριση, δίωξη και
έκδοση σε περίπτωση ξεπλύµατος χρήµατος, παρεµπόδισης της δικαιοσύνης και διαφθοράς. 26
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http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=2481&Itemid=400&lang=, Το
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Σύµφωνα µε τη EUROPOL υπάρχουν κάποιοι ενισχυτικοί παράγοντες όσον αφορά την
εξάπλωση του οργανωµένου εγκλήµατος όπως για παράδειγµα:
•
Η οικονοµική κρίση, η οποία αποτέλεσε τεράστια βοήθεια στην εξάπλωση πλαστών
και φυσικά πιο φτηνών εµπορευµάτων σε όλο τον πλανήτη µε αποτέλεσµα την αύξηση
της παραοικονοµίας.
•
Οι υλικοτεχνικές δοµές οι οποίες βοηθούν στις µεταφορές εµπορευµάτων. Για
παράδειγµα τα ∆υτικά Βαλκάνια αποτελούν τη βασική είσοδο αλλά και έξοδο
παράνοµων εµπορευµάτων αλλά και µεταναστών ενώ τα Αραβικά Εµιράτα αποτελούν το
βασικό σηµείο για ξέπλυµα χρήµατος.
•
Η διαφθορά του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, η οποία αποτελεί βασικό
τοµέα των δραστηριοτήτων σε επίπεδο οργανωµένου εγκλήµατος µιας και µε αυτόν τον
τρόπο η απόσπαση σηµαντικών πληροφοριών γίνεται πιο εύκολη και αποτελεί βοήθεια
για την αντιµετώπιση απειλών αλλά και ελέγχων από τις εγκληµατικές οργανώσεις.27
Όπως προαναφέρθηκε, είναι δύσκολη η οριοθέτηση της έννοιας του οργανωµένου εγκλήµατος
κυρίως λόγω των πολλών και διαφορετικών πεδίων δράσης που περιλαµβάνει:
Η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί ίσως το πιο δυναµικό, κερδοφόρο αλλά
ανταγωνιστικό πεδίο δράσης του οργανωµένου εγκλήµατος.
•
Η παραχάραξη κατέχει επίσης υψηλή θέση σε επίπεδο οργανωµένου εγκλήµατος µιας
και αποτελεί κερδοφόρα µέθοδο η οποία έχει χαµηλό ρίσκο.
•
Η διευκόλυνση παράνοµης µετανάστευσης αλλά και η εµπορία ανθρώπων.
•
Οικονοµικά εγκλήµατα τα οποία έχουν να κάνουν ειδικά µε φορολογικές απάτες αλλά
και µε το ξέπλυµα χρήµατος µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλο πλήγµα σε κρατικό
επίπεδο.
•
Το ηλεκτρονικό έγκληµα, το οποίο συνδέεται κατά βάση µε οικονοµικά εγκλήµατα
αλλά τελευταία υπάρχει άνθιση σε αυτό το επίπεδο όσον αφορά και την εκµετάλλευση
παιδιών.
•
Η διακίνηση όπλων δεν αποτελεί πλέον τόσο διαδεδοµένη πηγή εσόδων για τις
εγκληµατικές οµάδες και προέρχονται περισσότερο από τις χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
•
Τέλος, η διακίνηση παράνοµων ειδών αποτελεί σηµαντική πηγή εισόδων µιας και η
Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει µία από τις σηµαντικότερες αγορές σε οτιδήποτε σπάνιο
και πολύτιµο.28
Παρακάτω παρατίθεται µία εικόνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία περιέχει ευρωπαϊκά
στοιχεία που αφορούν το οργανωµένο έγκληµα.
•
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http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/athro-europol-ekthesh-gia-to-sobaro-kai-organwmeno-egklhmastoixeia-kai-diapistwseis.html, ΑΡΘΡΟ EUROPOL Έκθεση για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Στοιχεία και
διαπιστώσεις, Ερασµία Μπιτσίκα, 22 Ιανουαρίου 2014
28

Όπως παραπάνω

13

Σε εθνικό επίπεδο τώρα, η Ελλάδα έχει υπογράψει και εφαρµόζει τη Σύµβαση κατά του
Οργανωµένου Εγκλήµατος µαζί µε τα τρία συµπληρωµατικά Πρωτόκολλα.29 Πιο συγκεκριµένα,
µε κάθειρξη 10 ετών τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και µε
διαρκή δράση οµάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκει τη διάπραξη
περισσότερων κακουργηµάτων που προβλέπονται στα άρθρα του Ποινικού Κώδικα και στους
Ειδικούς Ποινικούς Νόµους.30
Οι κυριότερες µορφές οργανωµένου εγκλήµατος αφορούν τη διακίνηση λαθροµεταναστών προς
οικονοµική εκµετάλλευση, ιδίως ανηλίκων, τη διακίνηση λαθροµεταναστών γυναικών-ανηλίκων
προς σεξουαλική εκµετάλλευση, τη διακίνηση και εµπορία ναρκωτικών και όπλων, τη κλοπή και
διακίνηση κλεµµένων οχηµάτων, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

29

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/VIOLENCE/%CE%9D%20%203875-2010%20trafficking.pdf,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 20 Σεπτεμβρίου 2010
30
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(ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος), το οικονοµικό έγκληµα γενικώς, ληστείες και λαθρεµπορία
βρεφών-νηπίων.31
Το 2007 και 2008 δύο από τις µεγαλύτερες οργανώσεις µε διεθνή δράση στον τοµέα της
σεξουαλικής εκµετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών σε χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες,
εξαρθρώθηκαν. Οι έρευνες έλαβαν χώρα για περισσότερο από ένα έτος και η ΕΛ.ΑΣ
συνεργάστηκες µε την INTERPOL, τη EUROPOL και µε αστυνοµικούς συνδέσµους άλλων
κρατών. Και στις δύο περιπτώσεις, θύµατα έπεσαν γυναίκες µε οικονοµικά προβλήµατα στις
οποίες οι θύτες τους είχαν υποσχεθεί καλύτερη ζωή. Συνελήφθησαν 20 άτοµα εκ των οποίων οι
µισοί ήταν ηµεδαποί.32
Άλλη µία περίπτωση εξάρθρωσης εγκληµατικής οργάνωσης στη χώρα µας περιλαµβάνει δράσεις
µε παράνοµες µεταµοσχεύσεις νεφρού στην Ινδία. Το 2007, τα µέλη της οργάνωσης µετέφεραν
νεφροπαθείς στην Ινδία µε αµοιβή 40.000 ευρώ σε συνεργασία µε παρόµοια οργάνωση στην
Ινδία. Το αξιοσηµείωτο της υπόθεσης είναι ότι ένα από τα µέλη ήταν γιατρός και συγκεκριµένα
νεφρολόγος, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την περίπτωση της διαφθοράς σε επίπεδο οργανωµένου
εγκλήµατος. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 50 άτοµα µεταφέρθηκαν από την οργάνωση για
µεταµόσχευση στην Ινδία. Στην Ελλάδα συνελήφθησαν τρία άτοµα ενώ στην Ινδία συνελήφθη
µεγάλος αριθµός ατόµων που εµπλέκονταν στην οργάνωση.33
Τα παραπάνω παραδείγµατα, αλλά και πληθώρα παραδειγµάτων που δεν έχουν αναφερθεί,
οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι η χώρα απειλείται καθηµερινά από οργανώσεις οι οποίες
εµπλέκονται σε κάποιον από τους τοµείς , που εµπεριέχονται στο οργανωµένο έγκληµα. Πόσο
µάλλον σε περιπτώσεις που συνδέονται µε τη λαθροµετανάστευση, φαινόµενο που πλήττει τη
χώρα πολλές δεκαετίες λόγω της γειτνίασης της µε τρίτες χώρες.

4.3 Λαθρομετανάστευση
Ως παράνοµη µετανάστευση ή λαθροµετανάστευση ορίζεται η µετακίνηση πληθυσµών εκτός
εθνικών συνόρων µε τρόπο ο οποίος παραβαίνει τους νόµους περί µετανάστευσης της χώρας
προορισµού. Σε γενικές γραµµές, ένας µετανάστης ο οποίος δεν έχει τα απαραίτητα χαρτιά ,
είναι ένα πρόσωπο το οποίο εισέρχεται και παραµένει σε µία χώρα χωρίς έγκυρη θεώρηση ή
άδεια από τη χώρα αυτή και θεωρείται λαθροµετανάστης. Επίσης, λαθροµετανάστης θεωρείται
κάποιος, του οποίου τα απαραίτητα χαρτιά έχουν λήξει ή έχουν ακυρωθεί. Ένας πρόσφυγας ή
κάποιος ο οποίος αιτείται άσυλο δεν θεωρείται παράνοµος, τουλάχιστον µέχρι να καθοριστεί το
καθεστώς του κράτους από όπου προέρχεται.

31
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Οι καταστάσεις που περνάνε χιλιάδες µετανάστες, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο για να
διασχίσουν τη Μεσόγειο έχει συγκλονίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2015 εισήγαγε
κάποιες νέες προτάσεις στην ατζέντα της περί µετανάστευσης. Η ατζέντα λοιπόν της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µετανάστευση προβλέπει µια ευρωπαϊκή απάντηση, που
συνδυάζει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, µε τη βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών και
των εργαλείων της Ε.Ε., καθώς και τη συµµετοχή όλων των φορέων: τις χώρες της Ε.Ε. και τα
θεσµικά όργανα, τους διεθνείς οργανισµούς, την κοινωνία των πολιτών, των τοπικών και των
εθνικών αρχών και τους εξωτερικούς εταίρους της.
Ως µία από τις πιο αναγκαίες προτάσεις που κάνει είναι η µετεγκατάσταση, ένας µηχανισµός
αντίδρασης έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει την Ελλάδα και την Ιταλία. Πιο συγκεκριµένα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χρησιµοποιήσει το µηχανισµό αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το άρθρο 78 (3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή, η οποία ενεργοποιείται για πρώτη φορά, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό µετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης για να
βοηθήσει την Ιταλία και την Ελλάδα. Αυτό το σύστηµα θα εφαρµόζεται στους υπηκόους Συρίας
και Ερυθραίας, οι οποίοι έχουν την ανάγκη της διεθνούς προστασίας και κατέφτασαν στην
Ιταλία ή στην Ελλάδα µετά τις 15 Απριλίου 2015 και έκτοτε. Ο µηχανισµός αυτός θα ισχύσει και
για οποιαδήποτε χώρα έχει ανάγκη για µετεγκατάσταση στο µέλλον και θα δίνεται στις χώρες
που θα τους φιλοξενήσουν 6.000 ευρώ για κάθε άτοµο που µεταφέρθηκε στο έδαφός τους.34
Επίσης προτείνει ένα σχέδιο δράσης κατά της παράνοµης διακίνησης µεταναστών: Το σχέδιο για
το 2015-2020 ορίζει συγκεκριµένες δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
παράνοµης διακίνησης µεταναστών. Οι δράσεις περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός καταλόγου
των ύποπτων σκαφών, και ειδικά κατασκευασµένες πλατφόρµες για την ενίσχυση της
συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα άλλα και
συνεργασία µε τις υπηρεσίες διαδικτύου και ΜΜΕ για τη διασφάλιση του περιεχοµένου που
χρησιµοποιούν οι λαθρέµποροι για να διαφηµίζουν τις δραστηριότητες τους γρήγορα.35
Στα νέα µέτρα που προτείνει στην ατζέντα της περί παράνοµης µετανάστευσης περιλαµβάνει
επίσης κάποιες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων από
µετανάστες οι οποίοι εισέρχονται στις χώρες και προτάσεις για τη βελτίωση της µπλε κάρτας
της Ε.Ε.36
Σε εθνικό επίπεδο, η λαθροµετανάστευση στην Ελλάδα αρχίζει ουσιαστικά το 1989 µε την
πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων. Εκ τότε, η Ελλάδα φιλοξενεί µετανάστες από τις
γειτονικές Βαλκανικές χώρες, την Τουρκία, την Αφρική αλλά και από τη Μέση Ανατολή. Η
Ελλάδα βρίσκεται σε µία από τις κεντρικές διαδροµές ροής µεταναστών στην Ευρώπη µε τους
πρόσφυγες να περνούν τα σύνορα από την Τουρκία στον Έβρο ή να φθάνουν στα κοντινά
ελληνικά νησιά µέσω της θαλάσσιας οδού. Η συνθήκη ∆ουβλίνο ΙΙ, η οποία είναι σε ισχύ,
«αναγκάζει» την Ελλάδα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης, κάτι
όµως που αναµένεται να αλλάξει σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις που προαναφέρθηκαν.

34
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Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκε να συµπεριληφθούν πίνακες οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνουν
στοιχεία για την εθνικότητα των συλληφθέντων παράνοµων µεταναστών για τα έτη 2014 και το
πρώτο τετράµηνο του 2015, ώστε να υπάρξει µία αποσαφήνιση σχετικά µε το ποιες χώρες
αποτελούν πλέον τους κύριους παράνοµους µετανάστες στην Ελλάδα.

Πηγή:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50610&Itemid=124
0&lang=

Στον πίνακα που αφορά το 2014, οι µετανάστες οι οποίοι συλλήφθησαν είναι 77.163, µε τους
Σύριους λαθροµετανάστες να είναι κάτι λιγότερο από τους µισούς, γεγονός που µας αποδεικνύει
ότι πλέον οι Βαλκανικές χώρες δεν κατέχουν την πρώτη θέση στη λαθροµετανάστευση στην
Ελλάδα. Η δεύτερη θέση ανήκει στους Αλβανούς λαθροµετανάστες οι οποίοι ήταν 16.751 και
ακολουθούν οι Αφγανοί, οι οποίοι αριθµούνται στους 12.901.
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Πηγή:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50610&Itemid=124
0&lang=

Το πρώτο τετράµηνο του 2015 ακολουθεί παρόµοια πορεία µε το προηγούµενο έτος, µε τους
Σύριους και Αφγανούς λαθροµετανάστες να αποτελούν παραπάνω από τους µισούς
συλληφθέντες (22.857) και τους Αλβανούς να έρχονται τρίτοι µε 5.290.
Όµως, στην Ελλάδα δεν συναντάµε µόνο την απλή µορφή της λαθροµετανάστευσης. Όπως
προαναφέρθηκε, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιες από τις νέες απειλές συνδυάζονται και έτσι
ο κίνδυνος αυξάνεται. Το οργανωµένο έγκληµα συνδυάζεται για πολλά χρόνια µε τη
λαθροµετανάστευση και ειδικά σε περιπτώσεις διακίνησης λαθροµεταναστών προς οικονοµική
εκµετάλλευση, ιδίως ανηλίκων και διακίνησης λαθροµεταναστών γυναικών-ανηλίκων προς
σεξουαλική εκµετάλλευση. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τους αριθµούς των
συλληφθέντων λαθροµεταναστών αλλά και των διακινητών τους για τις χρονολογίες 2006-2015.
Το 2008 παρατηρείται µία έξαρση λαθροµεταναστών η οποία ενώ έχει καθοδική πορεία
συνεχίζει να παραµένει σχετικά ψηλά σε αριθµούς και τα επόµενα δύο χρόνια.
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Πηγή:
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Ως αιτίες της έξαρσης της λαθροµετανάστευσης µπορούν να καταλογιστούν η οικονοµική κρίση
που παράλυσε τη χώρα και στο κοµµάτι της ασφάλειας της χώρας υποδοχής αλλά και από την
πλευρά των θυµάτων, τα οποία µε στόχο µία καλύτερη ζωή είναι πιο ευάλωτα σε προτάσεις οι
οποίες µοιάζουν ιδανικές. Επίσης, η διαφθορά που ενυπάρχει, καθώς εάν οι λαθροδιακινητές δεν
είχαν την υποστήριξη και τη βοήθεια κάποιων δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι πιθανότητες
επιτυχίας τους θα ήταν λιγοστές. Όσον αφορά τη διοχέτευση µεγάλου αριθµού προσφύγων στη
χώρα µας, µεγάλο ρόλο έπαιξε και η Συνθήκη ∆ουβλίνο ΙΙ, σύµφωνα µε την οποία ο
λαθροµετανάστης παραµένει ή προωθείται στην αρχική χώρα εισόδου της Ε.Ε., κάτι το οποίο
συνδέεται άµεσα και µη την όχι τόσο καλή φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας λόγω των
τεράστιων σε µήκος χερσαίων αλλά και θαλάσσιων συνόρων. Εν συνεχεία, δηµιουργήθηκαν
κατά καιρούς προβλήµατα και στο δηµόσιο τοµέα και ειδικά στον τοµέα της υγείας, της
ανασφάλιστης εργασίας και υποβοήθησε σε ένα επίπεδο και τον τοµέα της ανεργίας. Τέλος
υπήρξε µία έξαρση σε φαινόµενα ξενοφοβίας και ρατσισµού και δηµιουργίας ρατσιστικών
οµάδων µε αποτέλεσµα βίαιες συµπεριφορές που καταπάτησαν ουκ ολίγες φορές τα ανθρώπινα
δικαιώµατα των έστω και λαθραίων µεταναστών.
Υπάρχει όµως και µία ακόµη απειλή που συνδέεται µε τη λαθροµετανάστευση και αυτή είναι η
τροµοκρατία όπου ίσως είναι µεγαλύτερου βεληνεκούς. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο
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υποκεφάλαιο, η τροµοκρατία, και ιδιαίτερα η διεθνής τροµοκρατία ή οποία συνδέεται µε
κοινωνικούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς τοµείς µπορεί να µην έχει κάνει τόσο ενεργά την
εµφάνιση στη χώρα µας ακόµα αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν είναι στο επίκεντρο
της. Η γειτνίαση της µε περιοχές, οι οποίες φιλοξενούν τέτοιου είδους τροµοκρατικές
οργανώσεις, την καθιστά στις νούµερο ένα χώρες υποδοχής πολλές φορές µε την κάλυψη του
πολιτικού ή οικονοµικού ασύλου. Αυτό το γεγονός εντείνει την ανάγκη για καλύτερη φύλαξη
των συνόρων και πιο σοβαρό έλεγχο σχετικά µε τους ανθρώπους που εισέρχονται σε ευρωπαϊκό
έδαφος.

4.4 Περιβαλλοντική υποβάθμιση
Η συγκεκριµένη απειλή συγκαταλέγεται στις νέες ασύµµετρες απειλές για έναν διαφορετικό
λόγο. Πέρα από τα υπόλοιπα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η κοινωνία καθηµερινώς,
υπάρχει και ένας κίνδυνος, του οποίου οι επιπτώσεις δεν κάνουν την εµφάνισή τους αµέσως,
αλλά συνήθως σταθερά από λίγο για κάποιο διάστηµα. Το ζήτηµα της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης έχει κάνει την εµφάνιση του ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αλλά
ξεκίνησε να αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 1992.
Στα οικολογικά προβλήµατα συγκαταλέγονται η περιβαλλοντική ρύπανση, η κλιµατική αλλαγή,
η ερηµοποίηση, η εξαφάνιση βιολογικών ειδών κλπ.. Παραδείγµατα αυτών των προβληµάτων
αποτελούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η ατµοσφαιρική ρύπανση η
καταστροφή των δασών αλλά και τα απόβλητα. Η αρχή των περισσότερων από αυτών των
προβληµάτων χρονολογείται λίγο µετά τη βιοµηχανική επανάσταση ενώ για τους τρόπους
αντιµετώπισης τους ενυπάρχει µία σύγχυση λόγω διαφορετικών αντιλήψεων αλλά και της
δυσκολίας επίτευξης καλυτέρευσης ή έστω σταθεροποίησης της κατάστασης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες µέλη της, έχουν θεσπίσει από το 1970 νόµους για την
καλύτερη διασφάλιση και την προσεκτικότερη χρήση των φυσικών πόρων, για την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και της
κατανάλωσης καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας. Βασίζονται στον Τίτλο XX της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης37, περιβαλλοντική νοµοθεσία η οποία
καλύπτει πτυχές όπως τη διαχείριση των απορριµµάτων, την ποιότητα του αέρα και των υδάτων,
τα αέρια του θερµοκηπίου και τις τοξικές χηµικές ουσίες. Οι νοµοθεσίες της Ε.Ε. για το
περιβάλλον αφορούν τη γενική περιβαλλοντική νοµοθεσία, τα στερεά απόβλητα, την

37

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re01.en08.doc, Consolidated versions of the
Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union, 30 Απριλίου 2008
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ατµοσφαιρική ρύπανση, το πόσιµο νερό, τη θαλάσσια ρύπανση, τα καύσιµα, τις χηµικές ουσίες
και το θόρυβο38.
Το πιο πρόσφατο πρόγραµµα δράσης από την Ε.Ε. είναι το 7ο κατά σειρά µε τον τίτλο
«Ευηµερία εντός των ορίων του πλανήτη µας». Τα πλεονεκτήµατα του αφορούν κυρίως τον
προσδιορισµό στρατηγικού πλαισίου για την περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε., τη
συµπληρωµατικότητα και συνεκτικότητα των πολιτικών, ισότιµους όρους για τα κράτη µέλη και
κίνητρα για δράση προς όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, για καλύτερη αποτελεσµατικότητα και
αποδοτικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων. Ως νοµική βάση έχει το άρθρο 192 παράγραφος 3 της
Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κύριες πτυχές της είναι:
•
•
•
•

Η επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων και αξιοποίηση ευκαιριών για τη
µετατροπή του περιβάλλοντος σε ανθεκτικότερο απέναντι σε κινδύνους
Χάραξη πολιτικών σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισµούς.
Ανάγκη διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και εµφάνιση νέων ευκαιριών µε στόχο την
πρόοδο της Ε.Ε.
Επισήµανση της σηµασίας των περιβαλλοντικών ανησυχιών στη σύνοδο κορυφής
Ρίο+20. 39

Το 7ο πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, έχει θέσει εννέα στόχους προτεραιότητας που
πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. µέχρι το 2050:
•
•
•
•
•
•
•
•

Προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος της Ε.Ε.
Μετατροπή της Ε.Ε. σε µία πράσινη οικονοµία.
Προστασία των πολιτών από κινδύνους που αφορούν την υγεία τους.
Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ε.Ε.
Καλύτερη βάση τεκµηρίωσης για την περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ε.Ε.
Βελτίωση Περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και διαµόρφωση σωστών τιµών.
Συνοχή πολιτικών των κρατών µελών της Ε.Ε.
Ενίσχυση αειφορίας των περιοχών της Ε.Ε.

38

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.psdmhchania.gr%2Fattachments%2F032_%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%25
97%2520%25CE%259D%25CE%259F%25CE%259C%25CE%259F%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%25
99%25CE%2591%2520%25CE%25A0%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2592%25CE%2591%25CE%2
59B%25CE%259B%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%25A3.doc&ei=MolxVbmcCYSZsAGv
_4LQAQ&usg=AFQjCNHNXtJrXJV5qWrbxLiDvFYjqO8rqw, Βασική Νομοθεσία Περιβάλλοντος
39

https://webapi.cor.europa.eu/.../CDR593-2013_00_00_TRA_DT_EL.doc, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια», Εισηγητής: ο κ. José MACÁRIO CORREIA, 19
Φεβρουαρίου 2013
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•

Καλύτερη αντιµετώπιση των περιφερειακών και παγκόσµιων περιβαλλοντικών
προκλήσεων.40

Ένα από τα γεγονότα τα οποία θορύβησαν τις οικολογικές αλλά και τις πολιτικές οργανώσεις,
ήταν οι πετρελαιοκηλίδες που δηµιουργήθηκαν σε κάποιες παράκτιες περιοχές. Οι
πετρελαιοκηλίδες µπορεί να οφείλονται είτε σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια:

•
•
•

Σε ατυχήµατα που συµβαίνουν σε δεξαµενόπλοια µε αποτέλεσµα µεγάλες ποσότητες
πετρελαίου να καταλήγουν στη θάλασσα.
Σε παράνοµες απελευθερώσεις πετρελαίου από τα πλοία κατά τη διάρκεια καθαρισµού
των δεξαµενών τους.
Αλλά και σε αργή διαρροή φυσικού πετρελαίου.41

Το 2010 δηµιουργήθηκε η µεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην αµερικάνικη ιστορία, εξ αιτίας
µιας εξέδρας εξόρυξης πετρελαίου γνωστής πετρελαϊκής εταιρείας. Τα αποτελέσµατα δεν ήταν
καθόλου ευχάριστα στις περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς το οικοσύστηµα υπέστη
σηµαντικές βλάβες. Η Greenpeace, γνωστή ΜΚΟ που ασχολείται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα,
διεξήγαγε έρευνες περίπου ένα χρόνο µετά το ατύχηµα, στην περιοχή που δηµιουργήθηκε η
πετρελαιοκηλίδα σε διάφορα θαλάσσια είδη αλλά και στη χηµεία του νερού. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας έδειξαν ότι η χλωρίδα, η πανίδα αλλά και η θαλάσσια ζωή συνεχίζουν να
επηρεάζονται και µετά από χρόνια.42 Αυτά ήταν βέβαια τα αποτελέσµατα µίας τεχνολογικής
σχετικά απειλής της οποίας όµως τα αποτελέσµατα φάνηκαν σε περιβαλλοντικό επίπεδο.
Σε εθνικό επίπεδο, βασικό άξονα της εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αποτελεί το άρθρο 24
του Συντάγµατος της Ελλάδας, το οποίο ορίζει µεταξύ άλλων, ότι η «προστασία του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός.»
Ο βασικός νόµος για το περιβάλλον στη χώρα µας είναι ο νόµος 1650/1986 που θέτει την
προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση «ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως
µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον µέσα στο οποίο
προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του». Βέβαια, η
Ελλάδα, όπως και κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να ενσωµατώνει στο εθνικό της δίκαιο τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και να τις εφαρµόζει43.
Κατά καιρούς, έχουν υπάρξει πολλές απειλές για την Ελλάδα σε περιβαλλοντικό επίπεδο.
Αρχικά λοιπόν, οι δασικές πυρκαγιές που συνέβησαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους
2007, οι οποίες υπήρξαν από τις µεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της Ελλάδας.
40

Όπως παραπάνω
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_GR/SEMZR4SRJHG_0.html, Πετρελαιοκηλίδες,
42
http://www.greenpeace.org/greece/el/news/nea/petrelaiokilida_bp_mexiko/, 1 χρόνος πετρελαιοκηλίδα BP
στο Μεξικό, 20 Απριλίου 2011
41

43

http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=773&Itemid=415, Περιβαλλοντική
Νομοθεσία
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Τα αποτελέσµατα αυτών των πυρκαγιών ήταν µεγάλες δασικές εκτάσεις να καταστραφούν, 60
άτοµα περίπου να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 6000 να καταλήξουν άστεγοι. Το ύψος των
καταστροφών αυτών, σύµφωνα µε γερµανική πηγή, λέγεται ότι άγγιξε τα πέντε δις ευρώ.
Ακολούθησε αν και καθυστερηµένα, βοήθεια από πολλές Ευρωπαϊκές και µη χώρες. Από το
κόµµα το οποίο βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση, υπήρξαν
αναφορές ότι οι πυρκαγιές αυτές δεν αποτέλεσαν ακριβώς φυσικό φαινόµενο λόγω των
κλιµατικών φαινοµένων αλλά ένα πολύ καλά οργανωµένο έγκληµα το οποίο στόχευε σε
οικονοµικούς, κοινωνικούς αλλά και πολιτικούς σκοπούς. Τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε µε
ακρίβεια.
Κατηγορήθηκαν κάποιοι πολίτες οι οποίοι διέµεναν στις περιοχές στις οποίες ξέσπασαν οι
πυρκαγιές, και το 2014 στη δίκη η οποία πραγµατοποιήθηκε για τις πυρκαγιές της Ηλείας
καταδικάστηκαν πέντε πολίτες εκ των οποίων ο αντιπεριφερειάρχης, ο πρώην δήµαρχος, ο
επικεφαλής του Πυροσβεστικού Κλιµακίου και µία ηλικιωµένη η οποία προκάλεσε απ’ ότι
φαίνεται την πυρκαγιά.44
Η διαχείριση όµως των αποβλήτων φαίνεται να είναι αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο πρόβληµα
της Ελλάδας καθώς οι επιδόσεις στη διαχείριση των αποβλήτων φαίνεται να είναι αρκετά
χαµηλές σύµφωνα µε τον Karmenu Vella, πολιτικό της Μάλτας ο οποίος έχει υπάρξει κατά
καιρούς στις θέσεις του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, Τουρισµού, Ναυτιλίας και
Αλιείας45.
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε η Eurostat για το έτος 2013, το 81% των αστικών αποβλήτων
στην Ελλάδα καταλήγει σε χωµατερές και υπολογίζεται ότι αναλογούν 506 κιλά από αυτά σε
κάθε κάτοικο ανά χρόνο, ενώ ο µέσος όρος για τις χώρες στις οποίες διεξήχθη η έρευνα
υπολογίζεται στα 481 κιλά46. Το 2009, η Ελλάδα παρότι καταδικάστηκε, δεν προέβη σε
εγκατάσταση του κατάλληλου δικτύου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων έτσι τον περασµένο
Μάρτιο η Commission ζήτησε από το ∆ικαστήριο να επιβληθεί στην Ελλάδα πρόστιµο µε ύψος
περίπου 15 εκατοµµυρίων ευρώ συν 72.864 ευρώ για κάθε µέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση
της απόφασης του 200947.
Σε γενικές γραµµές λοιπόν, φαίνεται ότι και η περιβαλλοντική υποβάθµιση παίζει µεγάλο ρόλο
και αποτελεί απειλή σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς τοµείς καθώς µπορεί να
φέρνει την Ελλάδα σε ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επηρεάζει προς το χειρότερο
ζητήµατα όπως τον τουρισµό αλλά και την υγεία των κατοίκων, να οδηγεί σε καταστροφή
µεγάλες δασικές περιοχές αλλά και να εµπεριέχει και κινδύνους όπως αυτούς µε τη µορφή
οργανωµένου εγκλήµατος που δεν µπορούν όµως να αναγνωριστούν εύκολα και να οδηγήσουν
σε ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

44

http://www.skai.gr/news/environment/article/218778/varies-poines-sti-diki-gia-tis-purkagies-stin-ileia-to2007/, Βαριές ποινές στη δίκη για τις πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, 04 Δεκεμβρίου 2012
45
http://www.efsyn.gr/arthro/i-diaheirisi-ton-apovliton-megalytero-perivallontiko-provlima-tis-elladas, Η
διαχείριση των αποβλήτων το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ελλάδας, Χαρά Τζαναβάρα, 02 Ιουνίου
2015
46

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757479/8-26032015-AP-EN.pdf/a2982b86-9d56-401c8443-ec5b08e543cc, Each person in the EU generated 481 kg of municipal waste in 2013, 26 Μαρτίου 2015
47
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1037_en.htm, Environment: European Commission asks Court to
fine Greece for inadequate management of hazardous waste, 25 Σεπτεμβρίου 2014
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4.5 Τεχνολογικές απειλές
Οι τεχνολογικές απειλές αποτελούν την πιο πρόσφατη µορφή µε την οποία µπορεί να εµφανιστεί
µία απειλή αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και µία από τις πιο επικίνδυνες καθώς εµπεριέχει πολλές
µορφές µε τις οποίες µπορεί να προκληθούν ζητήµατα ασφάλειας σε πολλούς τοµείς. Έχουν
προκύψει κατά καιρούς, διάφορα ζητήµατα που αφορούν τις τεχνολογικές απειλές σε επίπεδο
ασφάλειας, µε κοινό σηµείο ότι κάθε φορά οι επιτιθέµενοι παραβιάζουν ένα σύστηµα µε σκοπό
να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδοµένα και οι διαχειριστές συστηµάτων να
αναπτύσσουν νέες µεθόδους ανίχνευσης και πρόληψης µε αποτέλεσµα οι επιτιθέµενοι να
βρίσκουν νέους τρόπους παραβίασης των συστηµάτων και οι διαχειριστές να προσπαθούν να
εκσυγχρονίσουν τις µεθόδους ανίχνευσης µέχρι να βρεθεί ξανά ο τρόπος για παραβίαση τους
και όλο αυτό να αποτελεί έναν κύκλο.
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τέθηκαν αρχικά ζητήµατα για παράκαµψη των αµυντικών
συστηµάτων των χωρών. Ο κύριος τοµέας όµως που έχει ανθίσει η τεχνολογία αφορά το
διαδίκτυο. Μετά από έρευνα που διεξήχθη το 2000 από την McConnell International48 49 σε 52
χώρες µε τίτλο “Cyber Crime…and Punishment?” 50, ακολούθησε από την προαναφερθείσα η
παρακάτω κατηγοριοποίηση των αδικηµάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο:
•
•
•
•
•
•
•
•

Παρεµπόδιση πληροφοριών
Τροποποίηση και κλοπή δεδοµένων
Εισβολή και σαµποτάζ σε δίκτυο
Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
Μεταφορά ιών
Υπόθαλψη αδικηµάτων
Πλαστογραφία
Απάτη51

Με βάση αυτές τις κατηγορίες αδικηµάτων, αντιλαµβανόµαστε τη σχέση που µπορεί να έχουν οι
τεχνολογικές απειλές µε την τροµοκρατία, την διευκόλυνση της λαθροµετανάστευσης και µία
σειρά κατηγοριών του οργανωµένου εγκλήµατος (ναρκωτικά, πορνογραφία, πλαστογραφία,
οικονοµικά εγκλήµατα).
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο την αντιµετώπιση του διαδικτυακού κινδύνου τέθηκε σε
εφαρµογή το 2004 η Συνθήκη της Βουδαπέστης στο Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Έγκληµα.
Υπογράφηκε το 2001 από 26 υπουργούς Ευρωπαϊκών κρατών, µεταξύ των οποίων και της
Ελλάδας και υπάρχουν επεξηγήσεις και ρυθµίσεις για όλα τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα.
Αποτέλεσε την πρώτη ∆ιεθνής Συνθήκη µε σκοπό την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού
εγκλήµατος µέσω της εναρµόνισης των εθνικών νοµοθεσιών και της συνεργασίας µεταξύ των
κρατών. Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στη Συνθήκη αφορούν τα αδικήµατα της
48

Ίδρυμα το οποίο ασχολείται κυρίως με την εκπαίδευση, ανάπτυξη ικανοτήτων και την οικοδόμηση ειρήνης σε
κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις.
49
http://mcconnellinternationalfoundation.org/programmes-and-partnerships/
50
https://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/cycrime.pdf, Cyber Crime . . . and Punishment?, Δεκέμβριο
2000
51
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1414&Itemid=0&langENENENEN,
Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Κωνσταντίνος Γ. Κούρος
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εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των δεδοµένων, αδικήµατα που
αφορούν την απάτη και την πλαστογραφία, αδικήµατα που αφορούν το περιεχόµενο όπως η
παιδική πορνογραφία και αδικήµατα περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι λόγοι που έχουν κάνει το
διαδικτυακό έγκληµα να βρίσκεται σε έξαρση, είναι το χαµηλό κόστος, η πρόσβαση σε µεγάλο
εύρος ατόµων και η ανωνυµία που το διακατέχει.
Τα παραδείγµατα που έχουν απασχολήσει τη διεθνής σκηνή είναι αµέτρητα, ιδιαίτερα σε
επίπεδο οικονοµικών εγκληµάτων µε τραπεζικούς λογαριασµούς να αδειάζουν λόγω υποκλοπής
κωδικών (hacking) ή σπάσιµο συστηµάτων (cracking) αλλά και σε επίπεδο παράνοµης
πορνογραφίας και ειδικά παιδικής πορνογραφίας µε εξάρθρωση συνήθως σπειρών που
ασχολούνται µε αυτό µε τη µορφή οργανωµένου εγκλήµατος. Από τα πιο πρόσφατα
παραδείγµατα είναι η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τροµοκρατικές οργανώσεις για
στελέχωση, αλλά και αποτύπωση των πράξεων τους σε οπτικοακουστικό υλικό µε στόχο τον
εκφοβισµό.
Σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχει συγκεκριµένος νόµος που να αναφέρεται µόνο σε διαδικτυακές
απειλές, γι’ αυτό το λόγο σε αυτόν τον τοµέα, η Ελλάδα συνεργάζεται µε τα κράτη της Ε.Ε. και
µε άλλους διεθνείς οργανισµούς µε σκοπό την αντιµετώπιση τέτοιων κινδύνων. Έχει τεθεί σε
ισχύ το Π.∆. 47/2005, από την Α.∆.Α.Ε.52, το οποίο αφορά τις διαδικασίες για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών αλλά κυρίως τη διασφάλισή του. 53 Αξιοπερίεργο σε σχέση µε τη
νοµοθεσία περί Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στην Ελλάδα αποτελεί ότι, ενώ η Ελλάδα έχει
υπογράψει τη συνθήκη της Βουδαπέστης, δεν έχει προβεί σε προώθηση της προς ψήφιση στη
Βουλή, κάτι που αναµένεται να συµβεί σύντοµα.54
Οι κυριότερες µορφές οι οποίες εξιχνιάσθηκαν στην Ελλάδα από το τµήµα Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος µε βάση την ΕΛ.ΑΣ., αφορούν κυρίως:
•
Απάτες µέσω διαδικτύου
•
Παιδική πορνογραφία
•
Cracking και hacking
•
∆ιακίνηση και πειρατεία λογισµικού
•
Πιστωτικές κάρτες
•
∆ιακίνηση ναρκωτικών
•
Έγκληµα στα chat rooms
Ο Μανώλης Σφακιανάκης, επικεφαλής της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελλάδας
δήλωσε σε συνέντευξη του ότι «..το παραδοσιακό έγκληµα µετακοµίζει στο διαδίκτυο.»55,
επιβεβαιώνοντας γι’ άλλη µία φορά την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει πλέον να πάρει στα σοβαρά
και τις επικείµενες τεχνολογικές απειλές της εποχής µιας και εκεί βασίζονται κατά κύριο λόγο
πια, οι περισσότερου είδους απειλές αλλά και να κινηθεί γρήγορα καθώς ακόµη και η έλλειψη
συγκεκριµένης νοµοθεσίας για το ηλεκτρονικό έγκληµα καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε
επικείµενες καταστάσεις.
52

Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου και Επικοινωνιών
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1414&Itemid=0&langENENENEN
54
Όπως παραπάνω
55
http://cert.auth.gr/index.php/el/mnu-announce/101-interview-sfakianakis, Ασφαλής υπολογιστής είναι μόνο
ο... κλειστός,
53
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5. Περιφερειακές απειλές
5.1 Τουρκία
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν περάσει αρκετές κρίσεις ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του
1970, όπου και η Τουρκία ξεκίνησε να διεκδικεί περισσότερα δικαιώµατα στο θαλάσσιο,
νησιώτικο και εναέριο χώρο. Από τις πιο σηµαντικές ηµεροµηνίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
υπήρξε το 1974 µε την κατοχή του βορείου τµήµατος της Κύπρου και η κρίση των Ιµίων το
1996. Γεγονότα όπως αµφισβητήσεις του εθνικού εναέριου χώρου µε παραβιάσεις του από
τουρκικά αεροσκάφη, ελληνικής κυριαρχίας νησιών του Αιγαίου, θαλάσσιων συνόρων,
αµφισβητήσεις επί του δικαιώµατος για επέκταση αιγιαλίτιδας ζώνης από ελληνικής πλευράς µε
απειλή πολέµου αλλά και απαίτηση από τουρκικής πλευράς για αποστρατικοποίηση των νησιών
του Αιγαίου αποτέλεσαν φαινόµενα πολυσύχναστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Η προοπτική για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλάγιασε τέτοιου είδους
αµφισβητήσεις και συµπεριφορές, δεν τις εξαφάνισε όµως. 56

5.1.1 Το Κυπριακό ζήτημα

Ένα από τα θέµατα που ταλανίζουν ακόµα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το ζήτηµα της
Κύπρου. Μπορεί η ένταση που υπήρχε ανάµεσα στις δύο χώρες για το Κυπριακό να µην είναι η
ίδια αλλά σίγουρα συνεχίζει να αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών. Κατά διαστήµατα,
η διεθνής κοινότητα έχει απαιτήσει την απόσυρση των δυνάµεων κατοχής της Τουρκίας
τονίζοντας πως αποτελεί τεράστιο ζήτηµα και ως προς την ένταξη της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εκφραστεί, η αναγκαιότητα για επίλυση του Κυπριακού µε
διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την ειρηνική επίλυση και την επανένωση της νήσου και
αποµάκρυνση των ξένων στρατευµάτων. Η Τουρκική πλευρά όµως, αρνείται να εξοµαλύνει τις
σχέσεις της και να αναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία παρά το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σης
Συµφωνίας της Άγκυρας57 που αφορά την άµεση και χωρίς όρους εφαρµογή της αναγνώρισης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, των λιµανιών και των αεροδροµίων της και τη ∆ήλωση της Ε.Ε.
την 21η Σεπτεµβρίου 200558 κατά την οποία επαναλαµβάνεται και αποσαφηνίζεται ότι η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναµένει την πλήρη εφαρµογή του πρόσθετου Πρωτοκόλλου.
Πιο συγκεκριµένα, τον Οκτώβρη του περασµένου έτους, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX59 µε
σκοπό να πραγµατοποιήσει παράνοµες έρευνες σε περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ. Η διεθνής
56

http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/, Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων

57

http://www.mfa.gr/images/docs/kypriako/ankara_agreement_protocole.pdf, ADDITIONAL PROTOCOL to the
Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey following the
enlargement of the European Union, 30 Σεπτεμβρίου 2005
58
http://www.mfa.gr/images/docs/kypriako/declaration_by_the_ec_and_its_member_states.pdf, ENLARGEMENT:
TURKEY DECLARATION BY THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, 21 Σεπτεμβρίου 2005
59
Το NAVTEX (Navigational Telex) είναι μία διεθνής αυτοματοποιημένη, μέσης συχνότητας υπηρεσία άμεσης
εκτύπωσης για την παράδοση μετεωρολογικών και πλοηγικών προειδοποιήσεων και προβλέψεων, καθώς και
επείγουσες πληροφορίες για την ασφάλεια των πλοίων.
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κοινότητα αντέδρασε επιβεβαιώνοντας πως µόνο η Κύπρος έχει δικαιώµατα στην ΑΟΖ της και
ενηµέρωσε την Τουρκία πως θα πρέπει να σεβαστεί το δικαίωµα αυτό.
Στις αρχές του 2015, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX µε σκοπό να συνεχίσει τις
σεισµογραφικές έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, αλλά ύστερα από συναντήσεις και
επισκέψεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας αλλά και υπουργών στην Κύπρο, η Τουρκία
απέσυρε το τουρκικό σκάφος και ξεκίνησε µία νέα κατάσταση διαπραγµατεύσεων, σύµφωνα µε
την οποία οι δύο ηγέτες της Κύπρου θα συναντώνται δύο φορές το µήνα60.

5.1.2 Η λαθρομετανάστευση

Ένα θέµα το οποίο αποτελεί χρόνιο πρόβληµα µεταξύ των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι η
λαθροµετανάστευση η οποία γίνεται από τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα. Έχουν υπάρξει
κατά καιρούς πολλές υπεκφυγές περί επιτηδευµένης λαθροµετανάστευσης από πλευράς της
Τουρκίας ως διπλωµατικό της όπλο στις σχέσεις της µε την Ελλάδα, τίποτα όµως δεν έχει
επιβεβαιωθεί. Η Τουρκία, τον Απρίλιο του 2013 άλλαξε τον νόµο περί µετανάστευσης,
καθιερώνοντας νέες διατάξεις, οι οποίες ήταν σύµφωνες µε τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα, η Τουρκία αναγνώρισε το δικαίωµα στους πρόσφυγες να
παραµένουν στη χώρα έως ότου µεταφερθούν κάπου άλλου
Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας ο οποίος αφορά τις συλλήψεις λαθροµεταναστών στα
χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα για το έτος 2014 και για το πρώτο τετράµηνο του 2015, κατά
το οποίο παρατηρείται µία µείωση τους δύο πρώτους µήνες αλλά µία ισχυρή αύξηση τον µήνα
Μάρτιο και µία ελάχιστη αύξηση τον Απρίλιο.

60

http://www.mfa.gr/kypriako/, To Κυπριακό ζήτημα σήμερα
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Πηγή:
http://www.astynomia.gr/images/stories//2015/statistics15/allodapwn/4_statistics_all_2015_et_sunora_sugkrish
2014.JPG

5.1.3 Πρόσφατες εξελίξεις

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις ανήκει η κίνηση που έκανε η Τουρκία µε την έκδοση ΝΟΤΑΜ61,
στις 27 Φεβρουαρίου, έπειτα από συνεδρίαση του Συµβουλίου Ασφαλείας στην Άγκυρα µε θέµα
την ενέργεια σε Αιγαίο και Μεσόγειο62, µε την οποία αναφέρει ότι θα γίνονται ασκήσεις µε
πραγµατικά πυρά µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους στο Αιγαίο και δεσµεύει την περιοχή
µεταξύ Σκούρου και Λήµνου. Η Ελλάδα κινήθηκε κάνοντας διαβήµατα σε Άγκυρα, ΝΑΤΟ,
ΟΗΕ και ICAO63 64 και εξέδωσε αγγελία σύµφωνα µε την οποία κηρύσσει άκυρη την τουρκική

61

Αποτελεί αρκτικόλεξο για μια ειδοποίηση στους αεροπόρους. Τα ΝΟΤΑΜ δημιουργούνται και εκδίδονται για
κινδύνους που αφορούν άλματα αλεξιπτωτιστών, πτήσεις από σημαντικούς ανθρώπους, για κλειστούς δρόμους,
για στρατιωτικές ασκήσεις με περιορισμούς εναέριου χώρου κλπ.
62

http://www.onalert.gr/stories/polemo-sto-aigaio-xekina-i-toyrkia/41090, "Πόλεμο" στο Αιγαίο ξεκινά η

Τουρκία! Το "κόβουν" στη μέση και το κάνουν πεδίο βολής, 01 Μαρτίου 2015
63

International Civil Aviation Organization- Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ρυθμίζει τις διεθνείς
μεταφορές και αποτελεί τμήμα του ΟΗΕ και ιδρύθηκε το 1947.
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αγγελία αναφέροντας ότι για οποιοδήποτε ατύχηµα θα ευθύνεται η Άγκυρα65. Παρακάτω
παρατίθεται εικόνα για τα όρια σύµφωνα µε τα οποία θα λάµβανε χώρα η ΝΟΤΑΜ.

Πηγή: http://www.onalert.gr/stories/ayti-einai-i-notam-proklisi-tis-tourkias/41092

Λίγο αργότερα, η Τουρκία αναίρεσε την πρώτη ΝΟΤΑΜ, εκδίδοντας δεύτερη µε αριθµό
0900/15 αφαιρώντας την περιοχή της Λήµνου από την άσκηση η οποία θα συµπεριλάµβανε
κανονικά πυροµαχικά. Ύστερα από διαβουλεύσεις του ΥΠΕΞ ακολούθησε ανακοίνωση από τον
εκπρόσωπο του Τούρκικου Υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγκιτς, η οποία ανέφερε ότι
δόθηκαν λάθος συντεταγµένες. Επίσης συµπεριλαµβάνει έκκληση στην κυβέρνηση της Ελλάδας
για την εξέταση των προβληµάτων µεταξύ των δύο χωρών µε την αξιοποίηση του διπλωµατικού
διαλόγου και αποδίδει εκεί την ακύρωση της πρόσφατης ανακοίνωσης για δέσµευση περιοχών
για την άσκηση.

64

http://www.onalert.gr/stories/ayti-einai-i-notam-proklisi-tis-tourkias/41092, Αυτή είναι η NOTAM πρόκληση της

Τουρκίας που "κόβει" το Αιγαίο στη μέση, 02 Μαρτίου 2015
65

http://www.onalert.gr/stories/polemo-sto-aigaio-xekina-i-toyrkia/41090, "Πόλεμο" στο Αιγαίο ξεκινά η
Τουρκία! Το "κόβουν" στη μέση και το κάνουν πεδίο βολής, 01 Μαρτίου 2015
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5.2 Βαλκάνια
Σε Βαλκανικό επίπεδο, η Ελλάδα φαίνεται να διατηρεί διπλωµατικές και διµερείς σχέσεις µε
όλες τις γειτονικές της χώρες εκτός από κάποιες µε τις οποίες, παρά τις διπλωµατικές,
οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις που έχουν, υπάρχουν ζητήµατα τα οποία συνεχίζουν να
αποτελούν αγκάθι και τα οποία ταλανίζουν τις σχέσεις τους. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι
Αλβανία και η Π.Γ.∆.Μ. .
5.2.1 Αλβανία

Οι διπλωµατικές σχέσεις της Ελλάδας µε την Αλβανία καλυτέρευσαν το 1971 και έκτοτε οι
διµερείς σχέσεις τους διακρίνονται από ένα ευρύ φάσµα πολιτικών διαβουλεύσεων, και συχνών
επισκέψεων καθώς και προώθηση για διεύρυνση των σχέσεων µεταξύ τους. Η Ελλάδα υπήρξε
υποστηρικτής της Αλβανίας ως προς την ένταξη της τελευταίας στο ΝΑΤΟ καθώς και για την
ενταξιακή της προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση66. Παρόλα αυτά όµως, δεν εκλείπουν από τις
σχέσεις τους, ζητήµατα τα οποία αποτελούν απειλή για την Ελλάδα και που πιθανόν να
δηµιουργούν εντάσεις µεταξύ τους.
5.2.1.1 Το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης

Η Ελλάδα από το 1989 αποτέλεσε εύκολη δίοδο για τους Αλβανούς λαθροµετανάστες ειδικά
λόγω της κοντινής απόστασης των δύο χωρών. Μπορεί να µην σηµειώνονται πλέον οι ίδιοι
αριθµοί λαθραίων µεταναστών που συλλαµβάνονται σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια αλλά
συνεχίζει να αποτελεί πρόβληµα και εθνική απειλή ειδικά όταν συνδυάζεται µε κάποια µορφή
του οργανωµένου εγκλήµατος κάτι που στην περίπτωση της Αλβανίας είναι πολυσύχναστο.
Μετά από σύγκριση που έγινε στα έτη από το 2008 µέχρι το πρώτο τετράµηνο του 2015,
σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα της ΕΛ.ΑΣ, φαίνεται ότι οι λαθραίοι µετανάστες που
προέρχονται από την Αλβανία είναι κάθε χρόνο και λιγότεροι. Το 2008, ο αριθµός των
λαθροµεταναστών άγγιζε τις 73.00067 ενώ το έτος 2014, τις 17.00068, γεγονός που αποδεικνύει
ότι πλέον δεν αποτελεί το πρωταρχικό πρόβληµα ανάµεσα στις δύο χώρες.
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http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/albania/, Αλβανία

67

http://www.astynomia.gr/images/stories/STATS/011009meta3.pdf, Πίνακας συλληφθέντων λαθρομεταναστών
για παράνομη είσοδο και παραμονή από αστυνομικές και λιμενικές αρχές, έτος 2008
68
http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_sull_yphkoothta.JPG,
συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες για παράνομη είσοδο και παραμονή, ανά υπηκοότητα, από αστυνομικές
και λιμενικές αρχές, έτος 2014
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5.2.1.2 Το οργανωμένο έγκλημα από την Αλβανία

Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πηγές, το 2004, ανώτατοι αξιωµατούχοι του F.B.I., δήλωσαν ότι
οι αλβανικές εγκληµατικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Νέα Υόρκη και σε
άλλες πόλεις της Ανατολικής ακτής, αποτελούν µια µεγάλη πρόκληση για τους οµοσπονδιακούς
πράκτορες, λόγω της τάσης τους για τη βία και τη βαρβαρότητα. Πρόκειται για µία σκληρή οµάδα
που λειτουργεί απερίσκεπτα, σύµφωνα µε τον Chris Swenker, υποδιευθυντή του F.B.I. από το
2004 έως το 2006. Στην ίδια συνέντευξη, αξιωµατούχοι δήλωσαν ότι άλλες οµάδες οργανωµένου
εγκλήµατος που δραστηριοποιούνται στις Η.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένου και τις Ρωσικές, είναι
λιγότερο σύνθετες και βίαιες από τις Αλβανικές69.
Σε πολλά δηµοσιογραφικές ιστοσελίδες η αλβανική µαφία ΑΜ ή αλλιώς το αλβανικό
οργανωµένο έγκληµα AOC, είναι στις 10 πιο γνωστές στον κόσµο70.
Πιο αναλυτικά, από τη δεκαετία του ’90, η Αλβανία επιδοτούσε το αυτονοµιστικό κίνηµα του
Ου Τσε Κα στην πρώην Γιουγκοσλαβία µε πάνω από 50 εκατοµµύρια δολάρια κάθε χρόνο, από
κέρδη που προέρχονταν κυρίως από την πώληση ηρωίνης µε τη βοήθεια του Τουρκικού
οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο αποτέλεσε τις απαρχές της αλβανικής µαφίας το 1970, όπου
αρχικά δρούσε υπό τις εντολές της τούρκικης. Ο Alen Labrus, Γάλλος εµπειρογνώµων στο θέµα
των ναρκωτικών, επεσήµανε ότι οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου είναι τόσο ισχυροί ώστε να
διατηρούν υπό τον έλεγχό τους το 70 τοις εκατό της αγοράς ναρκωτικών στην Ελβετία. Η αλβανική
σύνδεση αποτελεί ένα δροµολόγιο ηρωίνης µε αποτέλεσµα οι αστυνοµίες των ευρωπαϊκών χωρών
να έχουν σοβαρά προβλήµατα.
Η αρχή της εδραίωσης της αλβανικής µαφίας στον παγκόσµιο χάρτη, ξεκίνησε µε τον εκτοπισµό
της τουρκικής µαφίας από µεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, και σε µεγάλο βαθµό έπαιξε ρόλο ο
πόλεµος του Κοσσόβου, λόγω του ότι πολλά κράτη µέλη του ΝΑΤΟ άνοιξαν τα σύνορα και
δέχθηκαν ανάµεσα στους πρόσφυγες και πολλούς κακοποιούς. Αυτό σε συνδυασµό µε το
ευνοϊκό ρεύµα της κοινής γνώµης των Ευρωπαϊκών κρατών και πάλι λόγω του πολέµου
αποτέλεσε τον λόγο της επικράτησης της αλβανικής µαφίας στην διεθνή σκηνή του
οργανωµένου εγκλήµατος. Επίσης, έπαιξε σηµαντικό ρόλο και η αυξανόµενη δυσπιστία έναντι
των συµµοριών της Τουρκίας και η µονοπώληση της παραγωγής ηρωίνης και οπίου στις
περιοχές του Καυκάσου από εγκληµατικές οµάδες προερχόµενες από τη Γεωργία και την
Αρµενία71.
Ένα από τα γνωρίσµατα της αλβανικής µαφίας που την κάνουν από τις πιο επικίνδυνες
διαχρονικά είναι η ανάµειξη της και σε τροµοκρατικές ενέργειες, όπως στην περίπτωση της
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http://edition.cnn.com/2004/LAW/08/18/albanians.mob/, FBI: Albanian mobsters 'new Mafia', Terry Frieden, 19
Αυγούστου 2004
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https://sites.google.com/a/ta10kalytera.com/1010/archike/-10--megalyteres-maphies-ston-kosmo, Οι 10
μεγαλύτερες μαφίες στον κόσμο
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http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=89367, Οι βαλκανικοί δρόμοι του λευκού θανάτου, Δ.
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Ισπανίας το 1999, µε χρηµατοδότηση τροµοκρατικών δραστηριοτήτων
στρατού, UCK72.

του αντάρτικου

Στην Ελλάδα, συγκεκριµένα στον τοµέα των ναρκωτικών ουσιών, κυριαρχούν οµάδες από την
Αλβανία ειδικά στην εισαγωγή και διανοµή κάνναβης και ηρωίνης ενώ αναπτύσσονται και στη
διακίνηση κοκαΐνης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Υπουργείου ∆ηµοσίας
Τάξης για το έτος 2010, οι συλληφθέντες διακινητές ναρκωτικών αλβανικής καταγωγής ήταν
1.154, το 2011 1.03773 και το 2012 1.06374 και κατατάσσονταν στην δεύτερη θέση, µετά τους
ελληνικής καταγωγής διακινητές.
Εκτός από την ανάµειξη της µε τα ναρκωτικά, η αλβανική µαφία σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ
ελέγχει το 90% της εισαγωγής παράνοµου οπλισµού στη χώρα, το 50% στην εκµετάλλευση και
εκπόρνευση γυναικών ειδικά στην περιοχή της Αθήνας αλλά και το 50% στις ένοπλες ληστείες.
Τα κέρδη από τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ‘ξεπλένονται’ µε τη βοήθεια Ελλήνων
επιχειρηµατιών, γεγονός που αποδεικνύει το συµφέρον κάποιων Ελλήνων από το αλβανικό
οργανωµένο έγκληµα75.
Στα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη των αρχηγών της Ελληνικής
και της Αλβανικής αστυνοµίας µε θέµα το οργανωµένο έγκληµα και το ζήτηµα των
µεταναστευτικών ροών. Εκτός από τον συµβολικό χαρακτήρα που είχε η σύσκεψη αυτή,
σύµφωνα µε τον αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις µεταξύ των δύο
υπηρεσιών και ενθαρρύνθηκε η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα76.
Παρατηρείται λοιπόν, ότι µία ασύµµετρη απειλή όπως το οργανωµένο έγκληµα, απειλεί την
Ελλάδα όχι µόνο όσον αφορά την εκµετάλλευση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως το
trafficking, αλλά και στον τοµέα της διακίνησης παράνοµων ουσιών και όπλων, αλλά και στη
διαφθορά και παραοικονοµία όσον αφορά τη χώρα.
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http://www.elisme.gr/images/pdffiles/Michaletos-Albania.pdf, Η παγκόσμια αυτοκρατορία του Αλβανικού
Οργανωμένου Εγκλήματος, Ιωάννης Μιχαλέτος, σελ. 3
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http://www.hcg.gr/sites/default/files/article/attach/13032013sodn2011.pdf, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2011, σελ. 59
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Ιανουαρίου 2013
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5.2.1.3 Το ζήτημα της ΑΟΖ

Το 2010 και έπειτα από υπογραφή της συµφωνίας για την ΑΟΖ στο Ιόνιο και Νότιο Αδριατική
µεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, η Αλβανία, και συγκεκριµένα το Υπουργείο Εξωτερικών,
κινήθηκε νοµικά λόγω σοβαρών υπονοιών ότι µε την υπογραφή της συµφωνίας θίχτηκαν
αλβανικά συµφέροντα και ζήτησε ποινική δίωξη των υπευθύνων. Ύστερα από έρευνα, που
διεξήχθη από τους εισαγγελείς, εντοπίστηκαν στοιχεία τα οποία αρκούσαν για να επιβεβαιώσουν
την παραβίαση του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα της Αλβανίας, όπου αναφέρεται ότι τα
ποινικά αδικήµατα που αφορούν υπογραφή συµφωνιών µε ξένα κράτη, µε αποτέλεσµα µερική ή
ολική εκχώρηση επικράτειας τιµωρούνται µε 5- 10 χρόνια φυλάκιση77. Ακολούθησαν αναφορές
περί επηρεασµού της αλβανικής πλευράς από την Τουρκία. Συγκεκριµένα, η Ντόρα
Μπακογιάννη, τότε Υπουργός Εξωτερικών, µίλησε ευθέως περί επηρεασµού των Αλβανών
δικαστών από την Άγκυρα78.
Τον περασµένο Μάιο, και µετά από 5 χρόνια, το Κοινοβούλιο της Αλβανίας δεν έχει επικυρώσει
ακόµα τη Συµφωνία, ενώ ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, δηλώνει ότι η χώρα του έχει σχέσεις
καλής γειτονίας και στρατηγικής συνεργασίας µε την Ελλάδα, αλλά δεν σκοπεύει να
διαπραγµατευτεί το εθνικό συµφέρον τους λόγω της καλής γειτονίας79.
Με τον τρόπο αυτό, δυσχεραίνονται οι κατά τ’ άλλα καλές διπλωµατικές σχέσεις που
ενυπάρχουν ανάµεσα στις δύο χώρες, καθώς η Ελλάδα φαίνεται να απειλείται ως προς την
εδαφική της ακεραιότητα αλλά και ως προς τα οφέλη που θα µπορούσε να έχει µέσω της
υπογραφής της Συµφωνίας.

5.2.2 Π.Γ.Δ.Μ.

Το κυριότερο πρόβληµα µε περιφερειακή και διεθνή διάσταση ανάµεσα στην Π.Γ.∆.Μ. και την
Ελλάδα υπήρξε το ζήτηµα της ονοµασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, το οποίο συνιστά πλαστογράφηση της ιστορίας και οικειοποίηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της Ελλάδας, σύµφωνα µε το ΥΠ.ΕΞ..
Η Ελλάδα, ύστερα από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Π.Γ.∆.Μ. το 1991 και της υπόνοιας
της ως µακεδονικό έθνος, αντέδρασε έντονα και το ζήτηµα έφτασε ως το Συµβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το οποίο συνίσταται η εξεύρεση λύσης και διευθέτηση του
ζητήµατος µε σκοπό τις ειρηνικές σχέσεις αλλά και την καλή γειτονία.
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Το 2012, έπειτα από επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης στην Π.Γ.∆.Μ. για δηµιουργία ενός
πλαισίου µε τις βασικές παραµέτρους για την οριστική επίλυση του ζητήµατος της ονοµασίας
και συγκεκριµένα τον οριστικό προσδιορισµό του ονόµατος χωρίς να ενυπάρχουν περιθώρια
αµφιβολιών σχετικά µε τη διάκριση του εδάφους της Π.Γ.∆.Μ. και της περιοχής της
Μακεδονίας, η απάντηση της Π.Γ.∆.Μ. δεν ήταν τόσο ευχάριστη καθώς επέµενε στις πάγιες
θέσεις
της.
Από το 2012, µε οµόφωνη απόφαση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έθεσε όρο για την έναρξη
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Π.Γ.∆.Μ. στην Ε.Ε. την εφαρµογή αναγκαίων
µεταρρυθµίσεων, την προώθηση και τον σεβασµό της καλής γειτονίας όπως και την επίλυση του
ονοµατολογικού ζητήµατος. Η Ελλάδα από πλευράς της έχει υποστηρίξει την ένταξη της
Π.Γ.∆.Μ. στην Ε.Ε. και γενικά διατηρεί παρόλα αυτά εξαιρετικές οικονοµικές σχέσεις80.

5.2.2.1 Η σχέση της Π.Γ.Δ.Μ. με το οργανωμένο έγκλημα

Ανέκαθεν, η γεωγραφική θέση της Π.Γ.∆.Μ. αποτελούσε κεντρικό σηµείο ειδικά στο ζήτηµα
της διακίνησης των ναρκωτικών είτε από την Τουρκία, είτε από την γειτονική Αλβανία. Επίσης,
η ύπαρξη παράνοµων εργαστηρίων στην Π.Γ.∆.Μ., αλλά και η µία εκ των τριών, αλβανική
µαφία που έχει ως βάση της την περιοχή της Π.Γ.∆.Μ. αποτέλεσαν τους λόγους της άµεσης
σύνδεσής της µε το οργανωµένο έγκληµα81.
Όσον αφορά το ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης και της σύνδεσης του µε το οργανωµένο
έγκληµα µε τη µορφή της διακίνησης, η Π.Γ.∆.Μ. µπορεί να µην κατέχει υψηλά ποσοστά αλλά
παρόλα αυτά δεν µπορεί να µην αναφερθεί καθώς έχει όπως προαναφέρθηκε άµεση συνεργασία
µε κυκλώµατα προερχόµενα από την Αλβανία.
Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η κύρια απειλή της Π.Γ.∆.Μ. ως προς την Ελλάδα παραµένει σε
διπλωµατικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο µε το ζήτηµα της ονοµασίας της, ενώ το
λαθροµεταναστευτικό κοµµάτι αλλά και η θέση της ως προς το οργανωµένο έγκληµα αποτελούν
σε συνδυασµό µε παρόµοια ζητήµατα της Αλβανίας υποβοηθούν στην αποσταθεροποίηση των
σχέσεων της Ελλάδας µε τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.
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5.3 Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια περιφερειακή απειλή για την Ελλάδα
βασιζόµενη στην άνοδο της λαθροµετανάστευσης και στην έξαρση της τροµοκρατικών
οργανώσεων που έχουν ως βάση τους τις περιοχές της Μέσης Ανατολής.

5.3.1 Το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης

Μετά από έρευνα που διεξήχθη βασισµένη σε στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά τα έτη
2010 έως το πρώτο τετράµηνο του 2015 υπολογίζεται ότι συνελήφθησαν περίπου 270.000
παράνοµοι µετανάστες οι οποίοι προέρχονταν από περιοχές της Μέσης Ανατολής.
Πιο συγκεκριµένα, ειδικά για το έτος 2010, παρατηρείται ότι συνολικά οι λαθροµετανάστες οι
οποίοι συνελήφθησαν από τις αστυνοµικές και λιµενικές αρχές καταλογίζονται γύρω στους
132.524 και οι 59.752 προέρχονταν από περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: http://www.astynomia.gr/images/stories//2011/photos2011/0102syl-allodapoi-yphkoothta.jpg

Όσον αφορά το έτος 2011, ο συνολικός αριθµός των συλληφθέντων ανέρχεται στις 87.265, ενώ
ο αριθµός των ατόµων που προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται στις
64.851, αριθµός ο οποίος καταδεικνύει το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης στη χώρα µας
από τις συγκεκριµένες περιοχές.
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Πηγή: http://www.astynomia.gr/images/stories//2012/photos1012/27012012-mi_nomimoi_ypik.jpg

Το έτος 2012, ο συνολικός αριθµός των λαθραίων µεταναστών υπολογίζεται στις 68.235, ενώ οι
παράνοµοι µετανάστες οι οποίοι προέρχονται από περιοχές της Μέσης Ανατολής αριθµούνται
στις 44.875, κάτι το οποίο αποδεικνύει για άλλη µία φορά την πληθώρα µεταναστών οι οποίοι
µετακινούνται στην Ελλάδα. Επίσης παρατηρείται σχεδόν πενταπλάσιος αριθµός των Συρίων
που µετακινήθηκαν λαθραία , ενώ ταυτόχρονα µειώνεται σηµαντικά η µετακίνηση και σύλληψη
των Αφγανών λαθροµεταναστών.

Πηγή: http://www.astynomia.gr/images/stories//2012/statistics2012/paranomhmetanasteush/ethsia/2012ethsio_yphkoothta_allodapoi.JPG
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Το 2013, ο συνολικός αριθµός των λαθροµεταναστών που συνελήφθησαν από τις αστυνοµικές
και λιµενικές αρχές ανέρχεται στις 43.002 , ενώ σχεδόν οι µισοί, 20.523, προέρχονται από χώρες
της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/2013etisio_ypikootita_allodapoi.jpg

Το 2014, συνελήφθησαν 77.163 άτοµα, εκ των οποίων οι 50.687 προέρχονταν από χώρες της
Μέσης Ανατολής. Αυτό που είναι άξιο προσοχής αυτή τη χρονιά είναι ότι οι Σύριοι
λαθροµετανάστες αγγίζουν τις 33.000, αριθµός ο οποίος αποδεικνύει ότι µε την εµφάνιση και
ενδυνάµωση της ISIS, οι περισσότεροι Σύριοι µετακινήθηκαν προς πιο δηµοκρατικές χώρες
όπου θα ήταν πιο ασφαλείς, αλλά υπήρχαν σύµφωνα µε έρευνες ανάµεσα στους πρόσφυγες και
µέλη τροµοκρατικών οργανώσεων.

Πηγή: http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_sull_yphkoothta.JPG
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Τέλος, το πρώτο τετράµηνο του 2015, συνελήφθησαν 36.172 άτοµα, εκ των οποίων οι 26.139
ήταν κάτοικοι των περιοχών της Μέσης Ανατολής µε σχεδόν τους µισούς να είναι Σύριας
καταγωγής.

Πηγή: http://www.astynomia.gr/images/stories//2015/statistics15/allodapwn/4_statistics_all_2015_apelaseis.JPG

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά τα στοιχεία, παρατηρείται ότι η λαθροµετανάστευση που προέρχεται
από την Μέση Ανατολή, αποτελεί απειλή προς το κράτος, ειδικά σε περιστάσεις που συνδέεται
και µε το οργανωµένο έγκληµα ή µε την τροµοκρατία. Η τελευταία, αποτελεί ίσως την
µεγαλύτερη απειλή η οποία προέρχεται από την Μέση Ανατολή.

5.3.2 Η τρομοκρατία από την Μέση Ανατολή

Σύµφωνα µε έκθεση της Europol για το 2013, η Ελλάδα πλην των εγχώριων τροµοκρατικών
οργανώσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται αρκετά δραστήριες, «φιλοξενεί» και τη θρησκευτικήισλαµική τροµοκρατία, µιας και η ελληνοτουρκική µεθόριος αποτελεί δρόµο εισαγωγής αλλά
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και εξόδου από την Ε.Ε.. Σύµφωνα µάλιστα µε ειδήµονες αναλυτές, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι
τζιχαντιστές φτάνουν στη Συρία, περνώντας από τα ελληνοτουρκικά σύνορα82.
Βασισµένοι λοιπόν σε αυτή τη λογική, η Ε.Υ.Π. και η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε κατάσταση
συναγερµού, στην περίπτωση που κάποιος από τους µετανάστες που περνάνε τα σύνορα
καθηµερινά αποδειχτεί ότι είναι µαχητής του ISIS. Επίσης, µετά από πρόβλεψη αξιωµατούχων
της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. ότι η µεταναστευτικές ροές θα αυξηθούν τους καλοκαιρινούς µήνες,
επισηµάνθηκε ότι θα ενισχυθούν οι µεθοριακοί σταθµοί της χώρας σε περίπτωση που οι
τροµοκράτες επιλέξουν να µεταβούν στη χώρα αεροπορικώς83.

6. Το σύστημα εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας
Ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε στις απειλές που ενυπάρχουν κυρίως σε εθνικό
επίπεδο σε ζητήµατα ασφάλειας, προέκυψαν από ποιοτική έρευνα κάποιες ελλείψεις οι οποίες
υποβοηθούν στην ανάπτυξη και συνέχιση των απειλών αυτών στον χρόνο. Οι ελλείψεις αυτές
βέβαια µπορούν να εξηγηθούν µόνο αν οριστούν οι θεσµοί και οι οργανισµοί που πλαισιώνουν
τον µηχανισµό εθνικής ασφάλειας.
Η Ελλάδα, έχει δείξει κατά το πέρασµα των χρόνων, µία αδυναµία όσον αφορά τη χάραξη
πολιτικών στρατηγικών ή παραγωγής υψηλής στρατηγικής κυρίως λόγω της σύγχυσης που
επικρατεί στον τοµέα της τελικής απόφασης λόγω µη οριοθέτησης των οργανισµών και των
θεσµών
που
υπήρχαν.
Όταν γίνεται αναφορά σε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας, δεν µπορεί να εννοηθεί µεµονωµένα το
σύστηµα εξωτερικής πολιτικής ή άµυνας καθώς µπορεί τα δεδοµένα που αποτελούν απειλή τη
συγκεκριµένη περίοδο να αφορούν παράλληλα για παράδειγµα τον οικονοµικό ή τον ναυτιλιακό
τοµέα. Άρα, προτιµάται στο θέµα ασφάλειας να γίνεται πολυεπίπεδη εξέταση. Έτσι λοιπόν, σε
περίπτωση ανάγκης, δεν είναι εφικτό να παρθεί µία απόφαση µεµονωµένα από το ΥΠ.ΕΞ.
καθώς ούτε µόνο από το ΥΠ.ΕΘ.Α..
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http://www.kathimerini.gr/769536/article/epikairothta/ellada/anagennhsh-ths-tromokratias-sthn-ellada-vlepeih-europol, Αναγέννηση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα «βλέπει» η Europol, Γιάννης Σουλιώτης, 30 Μαΐου 2014

83

http://www.kathimerini.gr/812846/article/epikairothta/ellada/synagermos-kai-gia-roes-tzixantistwn,
Συναγερμός και για «ροές» τζιχαντιστών, Γιάννης Σουλιώτης, 26 Απριλίου 2015
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6.1 Οργάνωση συστήματος εθνικής ασφάλειας
Γεγονότα όπως οι σχέσεις της Ελλάδας µε την Τουρκία και απειλές οι οποίες κατά καιρούς
εµφανίστηκαν µε τη µορφή λαθροµετανάστευσης, οργανωµένου εγκλήµατος, τροµοκρατίας,
καθώς και περιβαλλοντικά προβλήµατα έφεραν τις κυβερνήσεις αντιµέτωπες µε την
αναγκαστική διάρθρωση ενός συστήµατος ασφάλειας, η οποία θα κάλυπτε το µεγαλύτερο
φάσµα
απειλών
που
θα
έκαναν
την
εµφάνισή
τους.
6.1.1

Το ΥΠ.ΕΘ.Α.

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ετοιµάζει τον ετήσιο προϋπολογισµό για την άµυνα και το
εξοπλιστικό πρόγραµµα τα οποία τα καταθέτει στον ΚΥ.Σ.Ε.Α. για να εγκριθούν. Επίσης, η
υλοποίηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού τελεί
υπό την ευθύνη του ΥΠ.ΕΘ.Α. . Τα κύρια όργανα του ΥΠ.ΕΘ.Α., σύµφωνα µε τα οποία
διαµορφώνεται η διοίκηση και ο έλεγχος των Ένοπλων ∆υνάµεων είναι:
•

Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ).

•

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός

•

Το Συµβούλιο Άµυνας (ΣΑΜ), το οποίο είναι το ανώτατο συµβουλευτικό όργανο του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και αποτελείται από τους Υφυπουργούς και τους αρχηγούς
των Γενικών Επιτελείων. Στις αρµοδιότητές του συγκαταλέγονται η εκτίµηση
καταστάσεων που ενυπάρχουν και είναι δυνατό να επηρεάσουν την Εθνική Ασφάλεια,
όπως επίσης και ζητήµατα δοµής δυνάµεων και ερευνητικών προγραµµάτων84.

•

Η Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (Γ∆ΑΕΕ ), πρώην Γενική
Γραµµατεία Οικονοµικού Σχεδιασµού και Αµυντικών Επενδύσεων(ΓΓΟΣΑΕ).

•

H Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης (Γ∆ΟΣΥ) , πρώην
Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΕΠΥΕΘΑ).

84

•

Η Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και ∆ιεθνών Σχέσεων (Γ∆ΠΕΑ∆Σ)

•

Το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

•

Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/ΓΕΕΘΑ).

•

Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.

•

Τα Ανώτατα Συµβούλια των τριών Κλάδων των Ε∆ (ΑΣΣ-ΑΝΣ-ΑΑΣ).

https://helleniced.wordpress.com/ypetha/organa-dioikisis-ypetha/, Κύρια Όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
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•

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις της Χώρας: Στρατός Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό και Πολεµική
Αεροπορία.85

Τα κύρια έγγραφα που αφορούν το ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι:
•

•

•

•
•

η Πολιτική Εθνικής Άµυνας, η οποία περιέχει τις κατευθύνσεις της πολιτικής που
αφορούν την άµυνα. Στόχος της είναι ο καθορισµός των σκοπών και η παροχή
κατευθύνσεων για την αµυντική διπλωµατία όσον αφορά την ισχύ και την υποστήριξη
και την προαγωγή των εθνικών συµφερόντων. Μετά την τελειοποίηση, υποβάλλεται για
γνωµοδότηση στο Συµβούλιο Άµυνας και εγκρίνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α. µετά από
πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α. 86
η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, η οποία έχει ως στόχο τον καθορισµό της αποστολής
και των επιχειρησιακών έργων των Ειδικών ∆υνάµεων αλλά και την παροχή
στρατηγικών κατευθύνσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι της Π.Ε.Α.. Περιέχει
συνοπτική ανάλυση των παραγόντων που τυχόν µπορεί να επηρεάσουν την ΕΘ.Σ.Σ.
Συντάσσεται κάθε 5 χρόνια. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας ετοιµάζει το τελικό
σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται από το ΥΠ.ΕΘ.Α. το ∆εκέµβριο του προβλεπόµενου έτους87.
Η Στρατιωτική Αξιολόγηση Κατάστασης, η οποία ασχολείται µε την εξέλιξη της
διαµόρφωσης της απειλής, συντάσσεται από τον Β’ Κλάδο του Γ.Ε.ΕΘ.Α., δηλαδή την
Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών και διαρκεί 15 χρόνια88.
Οι Κατευθύνσεις Αµυντικής Σχεδίασης
Η Μελλοντική ∆οµή ∆υνάµεων89.

6.1.2 Το ΥΠ.ΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σύµφωνα µε επίσηµη ιστοσελίδα του, έχει ως αποστολή του την
άσκηση εξωτερικής πολιτικής της χώρας, που περιλαµβάνει ζητήµατα που αφορούν τις διεθνείς
σχέσεις, την εκπροσώπηση της χώρας και την προάσπιση των ελληνικών συµφερόντων90.

85
86

Οπ. Π.
https://helleniced.wordpress.com/ethiki-amyna/pea/, Πολιτική Εθνικής Αμυνας (ΠΕΑ)

87

https://helleniced.wordpress.com/ethiki-amyna/ethniki-stratiotiki-stratigik/, Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ)

88

https://helleniced.wordpress.com/ethiki-amyna/sak/, Στρατιωτική Αξιολόγηση Κατάστασης (ΣΑΚ)

89

Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 197-198
90
http://www.mfa.gr/to-ypourgeio/domi/apostoli-kai-armodiotites.html, Αποστολή και Αρμοδιότητες
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Κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον σε σχέση µε το ΥΠ.ΕΞ., είναι ότι δεν υπάρχουν επίσηµα κείµενα
τα οποία να αναφέρουν τους εθνικούς σκοπούς καθώς και ιεράρχηση τους αν και αυτό µπορεί να
εξηγηθεί λόγω της πρόσφατης ουσιαστικής συµβολής τους στην προετοιµασία της Πολιτικής
Εθνικής Άµυνας91.

6.1.3 Το ΚΥ.Σ.Ε.Α

Το 1982, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ιδρύθηκε το ΚΥ.Σ.Ε.Α.92, το οποίο αποτελεί το ανώτατο
όργανο λήψης αποφάσεων όσον αφορά ζητήµατα άµυνας και εξωτερικής πολιτικής καθώς
επίσης είναι και υπεύθυνο για την επιλογή των Αρχηγών των Επιτελείων των Ένοπλων
∆υνάµεων93 και για την επιλογή των Αρχηγών των Σωµάτων Ασφαλείας94. Η σύνθεση του
εξαρτάται από την εκάστοτε Κυβέρνηση, και στην αρχή της ίδρυσης του ήταν πιο κλειστό ως
προς τα µέλη του, κάτι που στη συνέχεια µεταβλήθηκε µε την εναλλαγή των κυβερνήσεων.
Οι αποφάσεις λοιπόν σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας λαµβάνονται από το
ΚΥ.Σ.Ε.Α., καθώς κατέχει την ευθύνη για την εκτίµηση της απειλής όσο και για την τελική
απόφαση, και από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, ο οποίος αποτελεί τον Πρόεδρο. Τα µέλη του
ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποτελούνται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, Υπουργό Εξωτερικών, τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Αιγαίου και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας.
Το ΚΥ.Σ.Ε.Α., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, επιτελεί µία σειρά από λειτουργίες:
•
•
•

Γνωµοδοτική διάσταση
Συµβουλευτική διάσταση
Ελεγκτική διάσταση95

Όσον αφορά τη γνωµοδοτική διάσταση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., πρόκειται για τον συντονισµό των
θεσµικών οργάνων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άµυνας. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά
σχετικά µε το ΥΠ.ΕΞ., ο Ν. 2594/1998 προνοεί για τη σύσταση δύο οργάνων:
•

Του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασµού, το οποίο επαναπροσδιορίσθηκε και µε το
άρθρο 13 του Νέου οργανισµού του ΥΠ.ΕΞ., σύµφωνα µε το οποίο το Κ.Α.Σ. αποτελεί
ερευνητική οµάδα η οποία θα είναι αυτοτελής και θα είναι υπόλογη στον Υπουργό
Εξωτερικών, µε κύριο σκοπό την αποστολή και επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν
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Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 198
92
Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας
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ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ
94
Στα σώματα Ασφαλείας κατατάσσονται η ΕΛ.ΑΣ., το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας και το Λιμενικό Σώμα
95
Θ. Ντόκος – Π. Τσάκωνας, « Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό
Πρώτο Αιώνα» Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ. 207
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•

την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις µε στόχο την εξαγωγή προβλέψεων και
την αποστολή προτάσεων πολιτικής και διπλωµατικής τακτικής. Επίσης, προβλέπεται η
επεξεργασία σχεδίων αντιµετώπισης κρίσεων. Το Κ.Α.Σ., µέσω του προϊσταµένου του
προβλέπει την ανάµειξη του και σε άλλους θεσµούς όπως για παράδειγµα στη Μ.Μ.∆.Κ.
και στο Ε.Σ.Ε.Π.. Η Μικτή Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων όπως θα αναφερθεί και
παρακάτω, αποτελεί οργανικό τµήµα του ΥΠ.ΕΞ., που σκοπό έχει τη συµβολή στην
ετοιµότητα του κράτους ιδιαίτερα σε ζητήµατα διαχείρισης καταστάσεων κρίσης µέσω
διοργάνωσης ασκήσεων βασισµένη πάντα σε προβλέψεις του Κ.Α.Σ. Στο Ε.Σ.Ε.Π.
συµµετέχει ex officio ο Προϊστάµενος του Κ.Α.Σ.96
Της Μικτής Μονάδας ∆ιαχείρισης Κρίσεων, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται
διυπουργική σύνθεση η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων:
Εξωτερικών, Άµυνας, Οικονοµικών, ∆ηµοσίας Τάξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης αλλά και της Ε.Υ.Π. . Στο πλαίσιο της Μ.Μ.∆.Κ., θα υπάρξουν όπως
αναφέρθηκε η διαµόρφωση διαδικασιών αλλά και η διεξαγωγή ασκήσεων σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του Κ.Α.Σ97.

Η συµβουλευτική διάσταση, σχετίζεται µε τη δυνατότητα συνεργασίας του ΚΥ.Σ.Ε.Α. µε
υπηρεσιακούς παράγοντες όπως επιστήµονες και εµπειρογνώµονες για συµβουλευτικές
υπηρεσίες. Περιέχει µία αρκετά µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων µεσοπρόθεσµης ανάλυσης και
σχεδιασµού, όπως επίσης και διαχείριση κρίσεων. Σε αυτή τη βάση, τοποθετείται η σύσταση του
Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, σύµφωνα µε το Ν 3132/9.4.2003 (ΦΕΚ τ.Α’ φ.84/
11.4.2003), το οποίο αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης, που επεξεργάζεται
θέµατα για τον στρατηγικό σχεδιασµό της εξωτερικής πολιτικής. Οι συζητήσεις και τα
ενηµερωτικά έγγραφα είναι απόρρητα και τα θέµατα που απασχολούν τις συζητήσεις είναι
κυρίως αιχµής και αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας98. Στον θεσµό αυτό υπάρχουν
εκπρόσωποι από : την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠ.ΕΞ., τη Βουλή και των
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, και ειδικοί και εµπειρογνώµονες σε ζητήµατα εξωτερικής
πολιτικής99.
Τέλος, η ελεγκτική διάσταση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ασχολείται µε την επεξεργασία των προτάσεων και
την άσκηση ιεραρχικού ελέγχου µε τη µορφή παροχής οδηγιών και τον έλεγχο εφαρµογής τους
από τα ανάλογα όργανα100.
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http://www.mfa.gr/to-ypourgeio/domi/kas.html, Κέντρο Ανάλυσης Σχεδιασμού

97
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6.2 Ελλείψεις στην οργάνωση εθνικής ασφάλειας
Μέσω της ανάλυσης που προηγήθηκε, εντοπίζονται κάποια κενά στη διάρθρωση του
µηχανισµού της εθνικής ασφάλειας. Αρχικά λόγω µεγάλων χρονικών διαστηµάτων που µπορεί
να προκύψουν διαµέσου των συνεδριάσεων των θεσµών του ΚΥ.Σ.Ε.Α., είναι πιθανό να
εντοπιστεί πρόβληµα σε περίπτωση έκτακτης απειλής, η οποία να µην είναι εφικτό τελικά να
αντιµετωπιστεί. Επίσης, το υφιστάµενο σύστηµα είναι περισσότερο προσκολληµένο σε
περιπτώσεις στρατιωτικού χαρακτήρα και δεν υπάρχουν θεσµοί οι οποίοι να ασχολούνται
µεµονωµένα µε άλλες απειλές. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα ενστερνίζεται, όπως αναφέρθηκε και
νωρίτερα, Ευρωπαϊκού ή Νατοϊκού χαρακτήρα νοµοθεσίες, θεσµούς και οργανισµούς. Εν
συνεχεία, δεν γίνεται κατανοητό ποιο Υπουργείο κατέχει την περισσότερη ισχύ σε επίπεδο
αποφάσεων αµυντικής πολιτικής, µιας και το ΥΠ.ΕΞ. φαίνεται να συγκαταλέγει περισσότερους
σχετικούς θεσµούς από το ΥΠ.ΕΘ.Α., το οποίο λογικά θα έπρεπε να ηγείται. Τέλος, η απουσία
Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, προσωπικά, αποτελεί ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα σε
επίπεδο ασφάλειας στην Ελλάδα µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα αυξηµένου κύρους, σύµφωνα µε
το πρότυπο των Η.Π.Α., στο οποίο θα έχουν άποψη αρµόδιοι από διάφορους τοµείς και θα
υπάρχει εικόνα και από τις νέες απειλές όπως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα και τη
λαθροµετανάστευση.

7. Επίλογος
Ύστερα από την ανάλυση που έγινε στα στοιχεία που αφορούν στη διεύρυνση του όρου
«ασφάλεια», παρατηρήθηκε µία διαφοροποίηση στο ποιες είναι οι απειλές που πλέον ταλανίζουν
τις κυβερνήσεις ανά χώρα. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση σε ζητήµατα τα οποία για να λυθούν
απαιτείται µία ευρωπαϊκή ή πολλές φορές και παγκόσµια συνεργασία µέσω θεσµών, οργανισµών
αλλά και εθνικών αστυνοµικών αρχών και µυστικών υπηρεσιών. Οι νέες απειλές, όπως
παρατηρήθηκε αφορούν θέµατα τα οποία δεν έχουν να κάνουν άµεσα τόσο µε τον στρατιωτικό
τοµέα πλέον, κάτι που ίσχυε µέχρι και τον Ψυχρό Πόλεµο.
Ως νούµερο ένα απειλή παγκοσµίως καταλογίζεται η τροµοκρατία, η οποία έχει κάνει την
εµφάνιση της, είτε διαµέσου εθνικών τροµοκρατικών οργανώσεων είτε µέσω παγκόσµιων, οι
οποίες αναπτύσσονται µε τρελούς ρυθµούς σε ζητήµατα ατόµων, τα οποία τάσσονται µε το
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µέρος τους αλλά και σε ζητήµατα εξοπλισµών. Οι χώρες ανά τον κόσµο αντιµετωπίζουν
πρόβληµα στην εξάρθρωση των τροµοκρατικών οργανώσεων και προσπαθούν να συνεργαστούν
σε όλο και περισσότερους τοµείς ώστε να καταστεί πιο εύκολος ο εντοπισµός αλλά και η
σύλληψή τους. Όσον αφορά το οργανωµένο έγκληµα, η πολυπλοκότητα αλλά και η
πολύµορφικότητα της απειλής αυτής, έχει απασχολήσει πολύ τις εθνικές αστυνοµικές αρχές που
δίνουν αρκετή προσοχή στα σύνορα της κάθε χώρας στα οποία διαδραµατίζονται οι εισαγωγές
αλλά και οι εξαγωγές παράνοµων εµπορευµάτων, ναρκωτικών ουσιών αλλά και ανθρώπων µε
σκοπό την εκµετάλλευση τους. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση µπορεί να µην αποτελεί για τις
κυβερνήσεις νούµερο ένα απειλή, αλλά χρίζει µεγάλης προσοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια
γίνεται κατάχρηση των περιβαλλοντικών υλών αλλά επίσης λόγω έλλειψης προσοχής για το
περιβάλλον έχουν καταγραφεί σηµαντικές καταστροφές σε φυσικό επίπεδο. Τέλος οι
τεχνολογικές απειλές φαίνεται να έχουν µεταφέρει όλες αυτές τις νέου είδους απειλές και σε
διαδικτυακό επίπεδο, µετατρέποντας την στελέχωση πολλών οργανώσεων πιο εύκολη. Επίσης,
πολλά από τα οικονοµικά εγκλήµατα διαδραµατίζονται σε διαδικτυακό επίπεδο.
Η Ελλάδα λοιπόν, έρχεται αντιµέτωπη καθηµερινά µε απειλές τέτοιου είδους, οι οποίες
συνδυάζονται µε τις περιφερειακές απειλές και καθιστούν την κατάσταση πιο δύσκολη, ειδικά
αν συλλογιστεί κανείς την απουσία εθνικών νοµοθετικών κειµένων αλλά και την γεωγραφική
θέση της Ελλάδας η οποία την καθιστά σε έµµεσο κίνδυνο.
Μέσω της ανάλυσης των θεσµών και οργανισµών που ασχολούνται µε την ασφάλεια της
Ελλάδας, εντοπίστηκαν κενά τα οποία αφορούν επίσηµα κείµενα, αλλά και απουσία οργάνων, τα
οποία θα µπορούσαν να συνδυάζουν και να συντονίζουν όλους τους οργανισµούς και θεσµούς
σε ζητήµατα ασφάλειας ώστε η διαδικασία να µην είναι τελικά τόσο χρονοβόρα.
Μέχρι στιγµής, η Ελλάδα δεν έχει χρειαστεί να έρθει αντιµέτωπη άµεσα µε τις νέες απειλές
ιδιαίτερα χωρίς τη βοήθεια άλλων κρατών µελών, γι’ αυτό το λόγο ίσως, οι κυβερνήσεις να µην
έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα διάρθρωσης καλύτερου αµυντικού συστήµατος ιδιαίτερα σε
ζητήµατα “high politics” αλλά και πιο προσεκτικής επιλογής ατόµων που στελεχώνουν υψηλές
θέσεις καθώς κρίνεται απαραίτητο να έχουν γνώσεις που θα αφορούν και την αντιµετώπιση των
νέων απειλών.
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