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Ατλαντική
Συμμαχία
Ο Οργανισμός Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) δίνει υπόσταση στον διατλαντικό
δεσμό που συνδέει την Ευρώπη με την Βόρεια Αμερική σε μια μοναδική συμμαχία άμυνας
και ασφάλειας. Ο θεμελιώδης και διαρκής σκοπός του ΝΑΤΟ, που διατυπώνεται στην
Συνθήκη της Ουάσινγκτον, είναι το να διαφυλάσσει την ελευθερία και την ασφάλεια όλων
των μελών του με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Για τον σκοπό αυτό, το ΝΑΤΟ πρόσφερε
στην συλλογική ασφάλεια των μελών του από τότε που ιδρύθηκε το 1949. Επίσης
λειτούργησε ως ένα ουσιώδες φόρουμ για διαβούλευση πάνω στα θέματα ασφαλείας που
ενδιέφεραν τα μέλη του, και ως βασικός πυλώνας της ειρήνης και της σταθερότητας στον
Ευρω-Ατλαντικό χώρο.
Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Συμμαχία ανέλαβε νέα θεμελιώδη καθήκοντα,
συμπεριλαμβάνοντας την οικοδόμηση συνεταιρισμών ασφαλείας με δημοκρατίες από
ολόκληρη την Ευρώπη, έως τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Αντιδρώντας στις
αλλαγές του συνολικού περιβάλλοντος ασφαλείας, η Συμμαχία ανέλαβε επιπρόσθετες
ευθύνες. Σε αυτές συγκαταλέγονται η αντιμετώπιση τόσο της αστάθειας που προκαλείται
από περιφερειακές και εθνικές συγκρούσεις εντός της Ευρώπης όσο και των απειλών που
προέρχονται έξω από τα όρια του Ευρω-Ατλαντικού χώρου.
Σήμερα, η Συμμαχία εμπλέκεται σε ένα αυξανόμενο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων,
που σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν την συνεργασία με τη Ρωσία, την Ουκρανία
και άλλα κράτη που είναι εκτός ΝΑΤΟ και για να αντιμετωπίσουν εκ των προτέρων τις
νέες προκλήσεις ασφαλείας του 21ου αιώνα, όπως είναι αυτές που θέτουν η διεθνής
τρομοκρατία και η εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής. Προκειμένου να
παραμείνει αποτελεσματική στην υπεράσπιση και την προώθηση της ασφάλειας σε αυτό
το νέο περιβάλλον ασφαλείας που αλλάζει γρήγορα, η Συμμαχία έχει εμπλακεί σε μια
εξελισσόμενη μεταμόρφωση η οποία επηρεάζει όλες τις πλευρές της ατζέντας της, με
νέες αποστολές, νέα μέλη, νέες δυνατότητες, νέους συνεταιρισμούς, και νέους τρόπους
συνεργασίας.
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Αντιδρώντας
ασφάλεια
στις νέες απειλές για την

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων

Αν και τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Πολιτειών στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 – κατά τις οποίες

προκάλεσαν έντονη αναστάτωση στην Συμμαχία, το ΝΑΤΟ

χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα μαζικής καταστροφής επιβάτες

αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε αρχίσει την προσαρμογή

αεροπορικών εταιρειών – έκαναν κατανοητό τον τρόπο

της κουλτούρας εργασίας του για να αντιμετωπίσει το

με τον οποίο έχει αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας από

μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας. Το 1999, οι

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και μετά αλλά και την

Σύμμαχοι συμφώνησαν σε μια νέα Στρατηγική Αντίληψη.

ευπάθεια της σύγχρονης κοινωνίας στις νέες απειλές για

Το έγγραφο αυτό, το οποίο διατυπώνει τις απειλές για την

την ασφάλεια. Αντιδρώντας, οι Σύμμαχοι προχώρησαν

ασφάλεια που αντιμετωπίζει η Συμμαχία και τον τρόπο

για πρώτη φορά στην επίκληση του Άρθρου 5 της

με τον οποίο επιδιώκει να τις αντιμετωπίσει, περιέγραψε

Συνθήκης της Ουάσινγκτον, του όρου της συλλογικής

τους κινδύνους ασφαλείας ως «πολυ-κατευθυνόμενους και

ασφάλειας του ΝΑΤΟ, προσφέροντας έτσι σε μια κρίσιμη

που συχνά είναι δύσκολο να προβλεφθούν» και αφιερώνει

στιγμή πολιτική και πρακτική υποστήριξη στις Ηνωμένες

ειδική προσοχή στην απειλή που θέτει η εξάπλωση των

Πολιτείες. Επιπλέον, έκτοτε, αφ’ ενός βοήθησαν τις

όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων μεταφοράς

Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίδρασή τους εναντίον των

τους. Επίσης έκανε σαφές ότι τα συμφέροντα ασφαλείας

τρομοκρατικών επιθέσεων και αφ’ ετέρου προχώρησαν στα

της Συμμαχίας μπορούν να επηρεαστούν και από άλλους

απαραίτητα βήματα για να ενισχύσουν την ικανότητα του

κινδύνους με ευρύτερη φύση, όπως είναι οι τρομοκρατικές

ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση του κινδύνου που θέτει η διεθνής

ενέργειες, η δολιοφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, ή η

τρομοκρατία.

διατάραξη στην ζωτικών πόρων.
Για την αντιμετώπιση παρομοίων απειλών, η Συμμαχία
προχώρησε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν
στην βελτίωση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και
στην ενίσχυση της συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών
της όσο και με τα Εταιρικά κράτη και τους άλλους διεθνείς
οργανισμούς. Αυτές συμπεριλάμβαναν την Πρωτοβουλία
Αμυντικών Δυνατοτήτων, ένα πρόγραμμα υψηλού-επιπέδου
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1999 προκειμένου
να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες στο νέο
περιβάλλον ασφαλείας, την δημιουργία το 2000 ενός
Κέντρου για Όπλα Μαζικής Καταστροφής, εντός του οποίου
οι Σύμμαχοι μοιράζονται τις πληροφορίες γύρω από τα
όπλα μαζικής καταστροφής και επιδιώκουν να συντονίσουν
τις πλέον κατάλληλες απαντήσεις· και την ανάπτυξη εντός
της Συμμαχίας μιας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας
και Άμυνας η οποία θα επιτρέψει στα Ευρωπαϊκά μέλη του
ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στους τομείς της
ασφάλειας και της άμυνας.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

 Εκτελώντας άσκηση αντίδρασης σε χημικές
επιθέσεις

δυνατότητες για άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις πέρα από
τον Ευρω-Ατλαντικό χώρο.
Αν και τα μέλη του ΝΑΤΟ περιστασιακά διαφώνησαν
για τους πλέον κατάλληλους τρόπους αντίδρασης πάνω
στις νέες απειλές για την ασφάλεια, όλα αναγνωρίζουν
ότι οι απειλές αυτές μπορεί να εκπορεύονται πέρα από
τον Ευρω-Ατλαντικό χώρο, και ότι ένας οργανισμός από
μόνος του δεν μπορεί να τις επιλύσει, και επίσης ότι δεν
μπορούν να βασιστούν πάνω στις αμυντικές δομές που
σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση των συμβατικών
στρατιωτικών συγκρούσεων. Πέρα από την συνεργασία
με άλλους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Συμμαχία θα
πρέπει ως εκ τούτου να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει
νέες και διαφορετικές προκλήσεις. Αποτέλεσμα αυτού ήταν
ότι το ΝΑΤΟ μετακινήθηκε από του να είναι μια γεωγραφικά
προσδιορισμένη συμμαχία σε μια που αναγνωρίζει ότι οι

 Συνεδρίαση του Βορειο-Ατλαντικού Συμβουλίου κατά
την Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας

απειλές για την ασφάλεια δεν περιορίζονται πλέον από
πλευράς τοποθεσίας τους και προβλεψιμότητάς τους και
είναι προετοιμασμένη να τις αντιμετωπίσει οποτεδήποτε και
οπουδήποτε συμβούν.

2001 προσέδωσαν μια νέα αίσθηση στην έλλειψη
χρονικών περιθωρίων για τις προσπάθειες αυτές.

Επιπρόσθετα, προκειμένου να οικοδομήσει ένα πιο

Από τότε που ξεκίνησαν, το ΝΑΤΟ αποδύθηκε σε μια

ασφαλές περιβάλλον, το ΝΑΤΟ σφυρηλατεί ακόμη

περιεκτική αναθεώρηση των δραστηριοτήτων του και των

στενότερες σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς, όπως την

διαδικασιών εργασίας. Κάτι που κατέληξε σε ένα πακέτο

Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό για Ασφάλεια και

μεταρρυθμίσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων

Συνεργασία στην Ευρώπη, τα Ηνωμένα Έθνη, και με τον

που ενέκριναν οι Συμμαχικοί ηγέτες κατά την Διάσκεψη

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ακόμη, και με κράτη που δεν

Κορυφής της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002. Την ίδια

είναι μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Ρωσία, η

στιγμή, 14 Σύμμαχοι ανέπτυξαν δυνάμεις στο Αφγανιστάν

Ουκρανία και Εταίροι τόσο από τον Ευρω-Ατλαντικό χώρο

σε υποστήριξη της καθοδηγούμενης από τις ΗΠΑ

όσο και από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

επιχείρησης εναντίον της al Qaida, της τρομοκρατικής
ομάδας που ευθύνεται για τις επιθέσεις, και των Ταλιμπάν,
του καθεστώτος που την περιέθαλπε, όπως επίσης
και στην επακολουθήσασα επιχείρηση διατήρησης της
ειρήνης, την Διεθνή Δύναμη Βοηθείας για Ασφάλεια (ISAF),
στην Καμπούλ. Επιπλέον, μετά από αίτημα των κρατών
μελών που παίζουν ενεργό ρόλο στην αποστολή αυτή
και προκειμένου να υπάρξει συνέχεια, το ΝΑΤΟ ανέλαβε
την ευθύνη της καθοδήγησης της ISAF και εξετάζει τις
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Συμμαχίας
H

της

Επακόλουθο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν
το να διαχωριστεί η Ανατολική και η Δυτική Ευρώπη
από τις ιδεολογικές και πολιτικές διαιρέσεις του Ψυχρού
Πολέμου. Η Ανατολική Ευρώπη υπήχθη στην κυριαρχία
της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1949, 12 χώρες και από τις δύο
πλευρές του Ατλαντικού σχημάτισαν τον Οργανισμό του
Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου ώστε να αντιμετωπίσουν τον
κίνδυνο σε περίπτωση που η Σοβιετική Ένωση θα επιδίωκε
να διευρύνει τον έλεγχό της από την Ανατολική Ευρώπη σε
άλλα μέρη της ηπείρου.
Μεταξύ του 1947 και 1952, το Σχέδιο Μάρσαλ παρείχε
τα μέσα για τη σταθεροποίηση των Δυτικοευρωπαϊκών
οικονομιών. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ ως μιας πολιτικόστρατιωτικής συμμαχίας ήταν το να προσφέρει την συλλογική άμυνα απέναντι σε κάθε μορφή επίθεσης και το να
διατηρήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη της
δημοκρατίας και της οικονομικής προόδου. Σύμφωνα με τα
λόγια του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρρυ
Σ. Τρούμαν, το Σχέδιο Μάρσαλ και το ΝΑΤΟ αποτελούσαν
τα "τα δύο μισά από το ίδιο καρύδι".
Τα ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ - Βέλγιο, Καναδάς, Δανία,
Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες
Πολιτείες - δεσμεύθηκαν για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης εναντίον
οποιασδήποτε από τις χώρες αυτές. Συνδέοντας τη
Βόρεια Αμερική με την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης,
η Συμμαχία έκανε σαφές ότι κάθε απόπειρα πολιτικού
ή στρατιωτικού εξαναγκασμού εναντίον της Δυτικής
Ευρώπης θα αποτύγχανε. Ταυτοχρόνως, διασφάλιζε ότι οι
πολιτικές της εθνικής άμυνας σταδιακά θα γινόντουσαν πιο
ολοκληρωμένες και αλληλένδετες.

 Η διαιρεμένη Ευρώπη
 Πύραυλος του Ψυχρού Πολέμου

Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι διεθνείς εξελίξεις,
με αποκορύφωμα το ξέσπασμα του Πολέμου της Κορέας,
φάνηκε να επιβεβαιώνουν τους Δυτικούς φόβους σχετικά
με τις επεκτατικές φιλοδοξίες της Σοβιετικής Ένωσης.
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ αύξησαν τις
προσπάθειες τους για την ανάπτυξη των απαραίτητων
στρατιωτικών δομών για την υλοποίηση της δέσμευσης
τους για κοινή άμυνα. Η παρουσία Βόρειο-Αμερικανικών
δυνάμεων σε Ευρωπαϊκό έδαφος, μετά από αίτημα των
Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, βοήθησε να αποθαρρυνθεί
η Σοβιετική Ένωση από του να σκεφθεί ότι θα μπορούσε
μια τέτοια επίθεση να επιτύχει. Επιπλέον, με την πάροδο
του χρόνου, και άλλα κράτη έγιναν Σύμμαχοι. Το 1952
η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν μέλη της Συμμαχίας,
ακολουθούμενες μετά από τρία χρόνια από την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, και το 1982 από
την Ισπανία.

Μέσω της Συμμαχίας, η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια
Αμερική όχι μόνο υπερασπίστηκαν από κοινού την
ανεξαρτησία τους αλλά πέτυχαν επίσης ένα χωρίς
προηγούμενο επίπεδο σταθερότητας. Πράγματι, η
ασφάλεια που προσέφερε το ΝΑΤΟ περιγράφηκε ως το
"οξυγόνο της ευημερίας" το οποίο έθεσε την βάση για
την Ευρωπαϊκή οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση.
Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, βοήθησε για
να τελειώσει ο Ψυχρός Πόλεμος και μαζί με αυτόν και η
διαίρεση της Ευρώπης.

 Συνεδρίαση του Βορειο-Ατλαντικού Συμβουλίου στο
Παρίσι

 Υπογράφοντας την Συνθήκη της Ουάσινγκτον
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τέλος
To

του

Ψυχρού

Πολέμου

Στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο ρόλος και ο
σκοπός του ΝΑΤΟ προσδιοριζόταν με σαφήνεια από την
ύπαρξη της απειλής που έθετε η Σοβιετική Ένωση. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, είχε διαλυθεί το Σύμφωνο
της Βαρσοβίας λόγω της επιμονής των κρατών της
Ανατολικής Ευρώπης που μόλις είχαν απελευθερωθεί, και
η Σοβιετική Ένωση είχε καταρρεύσει. Με την εξαφάνιση
των παραδοσιακών εχθρών, κάποιοι σχολιαστές πίστεψαν
ότι επίσης δεν ήταν αναγκαίο και το ΝΑΤΟ και ότι θα
μπορούσαν να μειωθούν δραματικά οι μελλοντικές
αμυντικές δαπάνες και επενδύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις.
Λόγω της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, πολλοί
Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μείωσαν σημαντικά τις αμυντικές τους
δαπάνες, κάποιοι μάλιστα μέχρι και 25 τοις εκατό. Ωστόσο,
οι ελπίδες για ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρισμα ειρήνης
αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες. Γρήγορα φάνηκε
το ότι αν και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μπορεί να
απομάκρυνε την απειλή μιας στρατιωτικής εισβολής, όμως
σε κάποια μέρη της Ευρώπης αυξήθηκε η αστάθεια. Μια
σειρά από περιφερειακές συγκρούσεις, οι οποίες συχνά
τροφοδοτούνταν από εθνικές εντάσεις, ξέσπασαν στην
πρώην Γιουγκοσλαβία και σε μέρη της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και υπήρχε ο κίνδυνος της εξάπλωσής τους.
Σύντομα τα κράτη του ΝΑΤΟ κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η δέσμευσή τους για κοινή άμυνα και η συνεργασία που
επιτυγχανόταν μέσω του ΝΑΤΟ συνέχιζε να αποτελεί την
καλύτερη εγγύηση για την ασφάλειά τους.

 Παραβιάζοντας το Τείχος του Βερολίνου

Επιπλέον, αν και απομακρύνθηκε η προοπτική μιας
στρατιωτικής εισβολής, απαιτούντο νέες μορφές πολιτικής
και στρατιωτικής συνεργασίας για να διατηρηθεί η ειρήνη
και η σταθερότητα στην Ευρώπη και για να προληφθεί η
κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων μετά το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου. Πράγματι, ήταν αναγκαίες σημαντικές
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για να προσαρμοστούν οι
στρατιωτικές δομές και δυνατότητες για να εξοπλιστούν
για νέα καθήκοντα, όπως είναι η διαχείριση κρίσεων, η
διατήρηση της ειρήνης και οι επιχειρήσεις υποστήριξης της
ειρήνης, πέρα από την διασφάλιση της συνεχούς ικανότητάς
τους για να εκπληρώνουν τους θεμελιώδεις αμυντικούς
τους ρόλους. Αντιδρώντας στις νέες προκλήσεις για την
ασφάλεια, το ΝΑΤΟ εξελίχθηκε από εκεί που ήταν κυρίως
μια σφικτά δεμένη Συμμαχία με ευθύνη την συλλογική
άμυνα, και έγινε το επίκεντρο για τον συνεταιρισμό των
κρατών που συνεργάζονται στενά στον ευρύτερο τομέα της
ασφάλειας.

 Παρακολούθηση περιφερειακής σύγκρουσης
 Ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Manfred

Wörner σε συνάντηση με τον Σοβιετικό Πρόεδρο
Mikhail Gorbachev
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Πως

λειτουργεί
to

ΝΑΤΟ
Μια από τις σημαντικές λειτουργίες για την ανθεκτικότητα
της Συμμαχίας είναι η διαδικασία που έχει για την λήψη
αποφάσεων και η οποία βασίζεται στην αμοιβαία συναίνεση.
Αυτό σημαίνει πως όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι
ομόφωνες. Κατά συνέπεια, συχνά πριν από τη λήψη μιας
απόφασης απαιτούνται παρατεταμένες διαβουλεύσεις και
συζητήσεις. Παρόλο που το σύστημα αυτό σε έναν εξωτερικό παρατηρητή μπορεί να φαίνεται αργό και δυσκίνητο,
παρουσιάζει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι
ότι γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και ανεξαρτησία του κάθε
κράτους μέλους. Το δεύτερο είναι ότι, όταν λαμβάνεται μια
απόφαση, έχει την πλήρη υποστήριξη όλων των κρατών
μελών και την δέσμευση τους για την υλοποίησή της.
Το πλέον σημαντικό όργανο λήψης-αποφάσεων στο ΝΑΤΟ
είναι το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο, στο οποίο κάθε
κράτος μέλος εκπροσωπείται από ένα μόνιμο αντιπρόσωπο
με το βαθμό του πρέσβη, ο οποίος υποστηρίζεται από μια
εθνική αντιπροσωπεία που αποτελείται από διπλωματικό
προσωπικό και συμβούλους άμυνας. Το Συμβούλιο
συγκαλείται σε πρεσβευτικό επίπεδο τουλάχιστον μία φορά
την εβδομάδα, και συνήθως και πιο συχνά. Υπάρχουν

 Προετοιμασία για απογείωση
 Το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση

επίσης τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου σε επίπεδο
υπουργών εξωτερικών, υπουργών άμυνας και, κατά
περιόδους, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Επικεφαλής του ΝΑΤΟ είναι ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος
διορίζεται για περίπου τέσσερα χρόνια. Ο ή η Γενικός/ή
Γραμματέας είναι ανώτερος διεθνής πολιτικός άνδρας από
ένα από τα κράτη μέλη. Ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει
σε συνεδριάσεις του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου και
άλλων σημαντικών οργάνων του ΝΑΤΟ και βοηθά στην
επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών. Στο
πλαίσιο της διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων
της Συμμαχίας, ο/η Γενικός/ή Γραμματέας υποστηρίζεται
από ένα διεθνές προσωπικό ειδικών και αξιωματούχων από
όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ.
Το ΝΑΤΟ δεν έχει δικές του ένοπλες δυνάμεις. Οι
περισσότερες δυνάμεις που έχει στη διάθεση του το ΝΑΤΟ
παραμένουν κάτω από την πλήρη εθνική διοίκηση και τον
έλεγχο έως ότου ανατεθεί σε αυτές από τα κράτη μέλη να
αναλάβουν αποστολές που κυμαίνονται από την συλλογική
άμυνα έως τις νέες αποστολές όπως είναι αυτές της
διατήρησης και της υποστήριξης της ειρήνης. Οι πολιτικές
και στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ προσφέρουν τον
απαιτούμενο προηγμένο σχεδιασμό για να διευκολυνθούν
οι εθνικές δυνάμεις έτσι ώστε να φέρνουν σε πέρας
τα καθήκοντα τους, όπως επίσης και τις οργανωτικές
διευθετήσεις που χρειάζονται για την κοινή τους διοίκηση,
έλεγχο, εκπαίδευση και εξάσκηση.

 Κατασκευάζοντας γέφυρες
 Ισπανός πιλότος
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Οικοδομώντας

ασφάλεια
συνεργασίες
την

μέσα από

Πολλά από τα ουσιώδη προβλήματα που ευθύνονται για την
διαίρεση της Ευρώπης στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου
επιδεινώνονταν από ιδεολογικό, πολιτικό και στρατιωτικό
ανταγωνισμό μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Μετά
από τις θεαματικές αλλαγές που οδήγησαν στο τέλος του
τον Ψυχρό Πόλεμο, το ΝΑΤΟ προχώρησε σε μια σειρά από
νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της
σταθερότητας εγκαθιδρύοντας θεσμούς για διάλογο, για
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για συνεργασία με πρώην
αντιπάλους, όπως επίσης και με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη και
γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Ένα από τα πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή
ήταν η σύσταση του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου
Συνεργασίας το 1991. Μετά τη μετονομασία του σε ΕυρωΑτλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης, έγινε το κύριο βήμα για
διαβούλευση και συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και μημελών κρατών στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο.
Το 1994 το ΝΑΤΟ παρουσίασε μια πρωτοβουλία γνωστή
ως Σύμπραξη για την Ειρήνη. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα
που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις συμμετέχουσες χώρες
στην αναδιάρθρωση των ενόπλων τους δυνάμεων έτσι
ώστε να καταστούν ικανές να παίζουν το δικό τους ρόλο σε
μια δημοκρατική κοινωνία και να συμμετέχουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Φτιαγμένο στα μέτρα των ατομικών
αναγκών της κάθε χώρας, προσφέρει δυνατότητες για
πρακτική συνεργασία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς,
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επιλέξουν το μέγεθος
του προγράμματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των αναγκών
για την ασφάλεια τους. Οι δραστηριότητες κυμαίνονται από

 Προσχώρηση στη Σύμπραξη για την Ειρήνη
 Σταθμός ελέγχου

στρατιωτικές ασκήσεις και εργαστήρια έως σεμινάρια και

Το 1997, το ΝΑΤΟ και η Ρωσία, και το ΝΑΤΟ και η

σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση

Ουκρανία, έθεσαν την διμερή τους συνεργασία σε πιο

στο να γίνονται πιο διαφανείς οι στρατιωτικές δυνάμεις και

επίσημη βάση. Υπογράφηκαν διμερείς συμφωνίες

να έχουν την κατάλληλη δημοκρατική διαχείριση και έλεγχο.

μεταξύ του κάθε κράτους και του ΝΑΤΟ για να τεθούν τα

Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη Σύμπραξη για

θεμέλια για την μελλοντική τους σχέση. Εγκαθιδρύθηκε

την Ειρήνη συνεισέφερε σημαντικά στη συνεργασία μεταξύ

τόσο το Μόνιμο Μεικτό Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας όσο

των κρατών που συμμετέχουν σε δυνάμεις διατήρησης της

και η Επιτροπή ΝΑΤΟ-Ουκρανίας για να αποτελέσει το

ειρήνης όπως είναι η Δύναμη Σταθεροποίησης (SFOR) στη

καθένα από αυτά το μέσο για τη διευκόλυνση της τακτικής

Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου

διαβούλευσης και της συζήτησης των θεμάτων ασφαλείας.

(KFOR).

Τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις των οργάνων
αυτών ποικίλλουν από τη διατήρηση της ειρήνης στα

Το 1995 το ΝΑΤΟ εγκαθίδρυσε το Μεσογειακό Διάλογο με

Βαλκάνια, την διαχείριση κρίσεων και τη μη-εξάπλωση

έξι χώρες - Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο

όπλων μαζικής καταστροφής, έως την αμυντική μετατροπή,

και Τυνησία - από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

την προστασία του περιβάλλοντος και την σχεδίαση για

Το πρόγραμμα, στο οποίο το 2000 προστέθηκε και η

έκτακτη πολιτική κατάσταση.

Αλγερία, στοχεύει στη δημιουργία καλών σχέσεων και
στην βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης με τα κράτη της

Το 2002, οι Σύμμαχοι και η Ρωσία διαμόρφωσαν μια

περιοχής της Μεσογείου, όπως επίσης και στην προώθηση

βαθύτερη και στενότερη σχέση με την δημιουργία του

της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Οι

Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, το οποίο αντικατέστησε το

σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν προσκλήσεις για

Μόνιμο Μεικτό Συμβούλιο. Δεν ήταν μια απλή αλλαγή

συμμετοχή εκπροσώπων από τα κράτη του Διαλόγου για

του ονόματος αλλά κάτι πολύ περισσότερο και έθεσε την

να παρακολουθήσουν μαθήματα στη Σχολή του ΝΑΤΟ στο

σχέση σε μια τελείως διαφορετική βάση. Το νέο φόρουμ,

Oberammergau, στη Γερμανία, και στο Κολέγιο Άμυνας του

στο οποίο όλα τα κράτη μετέχουν σε ισότιμη βάση,

ΝΑΤΟ στη Ρώμη της Ιταλίας.

προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και
αναγνώρισε την πάλη εναντίον της τρομοκρατίας, την
διαχείριση κρίσεων και την μη-εξάπλωση των όπλων
μαζικής καταστροφής ως τους σημαντικούς τομείς
συνεργασίας. Όπως συμβαίνει και με το Βορειο-Ατλαντικό
Συμβούλιο, οι αποφάσεις στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας
λαμβάνονται στην βάση της συναίνεσης.

 Διαβουλεύσεις στο EAPC
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διεύρυνση
NATO
H

του

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κάποια κράτη της
Ανατολικής Ευρώπης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
μελλοντικά τους συμφέροντα ασφαλείας θα μπορούσαν
να εξυπηρετηθούν καλύτερα με το να γίνουν μέλη του
ΝΑΤΟ και διατύπωσαν την πρόθεσή τους να επιδιώξουν
να γίνουν μέλη του. Τρία πρώην Εταιρικά κράτη –Τσεχική
Δημοκρατία, Ουγγαρία, και Πολωνία – τον Μάρτιο του 1999
έγιναν μέλη, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να γίνουν 19.
Κατά την Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας τον Νοέμβριο
του 2002, επτά ακόμη κράτη –Βουλγαρία, Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία –
προσκλήθηκαν να αρχίσουν τις συζητήσεις για την ιδιότητα
του μέλους. Έγιναν επισήμως μέλη της Συμμαχίας στα τέλη
του Μαρτίου 2004.
Τα επτά νέα μέλη και άλλα που επιδιώκουν να γίνουν
μέλη του ΝΑΤΟ επωφελήθηκαν από ένα Σχέδιο Δράσης
για Μελλοντικά Μέλη που δημιουργήθηκε το 1999
για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα Εταιρικά κράτη να
προετοιμαστούν για την ιδιότητα του μέλους. Το σχέδιο
προσφέρει στα επίδοξα μέλη πρακτικές συμβουλές και
εξειδικευμένη βοήθεια. Με τη σειρά τους, τα επίδοξα
μέλη αναμένεται να πετύχουν ορισμένους πολιτικούς
στόχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ειρηνική
επίλυση των εδαφικών διαφορών, ο σεβασμός των
δημοκρατικών διαδικασιών και του κράτους δικαίου, και
ο δημοκρατικός έλεγχος των ενόπλων τους δυνάμεων. Η
συμμετοχή στο σχέδιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση για
μελλοντική ιδιότητα του μέλους, όμως βοηθά τα κράτη
να προσαρμόσουν τις ένοπλές τους δυνάμεις και να
προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που θα
φέρει η ιδιότητα του μέλους της Συμμαχίας.

 Ηγέτες του ΝΑΤΟ και ο τότε Γενικός Γραμματέας
Javier Solana στην Διάσκεψη Κορυφής της
Ουάσινγκτον

 Νέοι Σύμμαχοι σε αποστολή διατήρησης της ειρήνης

Οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ έχουν κάνει σαφές ότι η
διεύρυνση της Συμμαχίας δεν είναι ένας αυτοσκοπός,
αλλά ένα μέσο για την διεύρυνση της ασφάλειας του
ΝΑΤΟ ακόμη περισσότερο και για να γίνει η Ευρώπη ως
σύνολο πιο σταθερή. Η διαδικασία διεύρυνσης βοηθά στο
να αποτραπεί η σύγκρουση, επειδή η ίδια η προοπτική
της ιδιότητας του μέλους λειτουργεί ως ένα κίνητρο για τα
επίδοξα μέλη προκειμένου να λύσουν τις διαφορές με τους
γείτονές τους και να προωθήσουν με τις μεταρρυθμίσεις
και τον εκδημοκρατισμό. Επιπλέον, τα νέα μέλη δεν
θα πρέπει να απολαμβάνουν μόνον τα οφέλη από την
ιδιότητα του μέλους, θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση
να συνεισφέρουν στην συνολική ασφάλεια όλων των
κρατών μελών. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι τόσο
προμηθευτές όσο και καταναλωτές ασφάλειας.

 Τελετή έπαρσης της σημαίας για νέα μέλη
 Υπογράφοντας τα πρωτόκολλα προσχώρησης
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Κοσσυφοπέδιο το 1999 μαζί με στρατιώτες από πολλά
Εταιρικά κράτη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Ρωσία και
Μετά την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η

η Ουκρανία. Και στις δύο περιοχές, το ΝΑΤΟ αναμείχθηκε

Συμμαχία εστίασε μεγάλο μέρος της προσοχής της και

έντονα σε εκστρατείες για να βοηθήσει στο να τερματιστούν

της ενεργητικότητας της στα Βαλκάνια. Το ΝΑΤΟ επενέβη

μεγάλης-κλίμακας μάχες. Στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη,

στρατιωτικά για να σταματήσει ή για να αποτρέψει την

οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ προχώρησαν σε αεροπορικές

σύγκρουση εκεί σε τρεις περιπτώσεις – στην Βοσνία και

επιχειρήσεις εναντίον των δυνάμεων των Σέρβων της

Ερζεγοβίνη το 1995, στο Κοσσυφοπέδιο το 1999 και στην

Βοσνίας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1995. Η

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας* το

ενέργεια αυτή βοήθησε στο να αλλάξει η ισορροπία των

2001 – και σήμερα ηγείται δύο αποστολών διατήρησης της

δυνάμεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών επί του

ειρήνης, της Δύναμης Σταθεροποίησης (SFOR) στην Βοσνία

εδάφους και έπεισε την Σερβοβοσνιακή ηγεσία να δεχθεί

και Ερζεγοβίνη και της Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (KFOR)

την ειρηνευτική συμφωνία, της οποίας η διαπραγμάτευση

στην νότια επαρχία της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο. Και

έγινε στο Dayton, στο Οχάιο.

οι δύο αποστολές επιδιώκουν να εγγυηθούν ένα ασφαλές
περιβάλλον, μέσα στο οποίο όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως

Η SFOR έχει την εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη όχι

της εθνικής τους προέλευσης, να μπορούν να ζουν ειρηνικά

μόνον για την διατήρηση της ειρήνης στη Βοσνία και

και όπου, με διεθνή βοήθεια, η δημοκρατία μπορεί να

Ερζεγοβίνη, αλλά επίσης, όπου είναι απαραίτητο, να την

αρχίσει να μεγαλώνει.

επιβάλλει. Από τη στιγμή που βελτιώθηκε η κατάσταση
ασφαλείας, μειώθηκε και ο αριθμός των στρατευμάτων

Τα στρατεύματα διατήρησης της ειρήνης του ΝΑΤΟ

που αναπτύχθηκαν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Την ίδια

έφθασαν στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη το 1995, και στο

στιγμή, εξελίχθηκε και η φύση των καθηκόντων. Σήμερα, η
SFOR βοηθά τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους να
επιστρέψουν στα σπίτια τους και αναζητά τους υπόπτους
για εγκλήματα πολέμου προκειμένου να τους φέρει
ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης η SFOR συνεισφέρει
στην μεταρρύθμιση του Βοσνιακού στρατού - που στο τέλος
των εχθροπραξιών ήταν χωρισμένος σε εθνολογική βάση σε
τρεις αντιμαχόμενους στρατούς (Βοσνιο-Μουσουλμανικός,
Κροατικός και Σερβικός) - ώστε να αποσοβηθεί το
ενδεχόμενο μιας εκ νέου σύγκρουσης.
Πριν από την στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στο
Κοσσυφοπέδιο προηγήθηκε περισσότερος από ένας
χρόνος κλιμακούμενης βίας, αυξημένων κινδύνων για
την επέκταση της διαμάχης σε ολόκληρη την περιοχή,
και επανειλημμένων παραβιάσεων από την πλευρά του
Βελιγραδίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ που ζητούσαν να δοθεί ένα τέλος στην καταπίεση
της Αλβανικού πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου. Τον Μάρτιο
του 1999, όλα τα κράτη μέλη της Συμμαχίας αποφάσισαν
να δρομολογήσουν μια αεροπορική` εκστρατεία εναντίον

 Πεζή περιπολία στο Κοσσυφοπέδιο

Η εντολή της KFOR προέρχεται τόσο από μια στρατιωτικοτεχνική συμφωνία που υπεγράφη από το ΝΑΤΟ και
Γιουγκοσλάβους Διοικητές, όσο και από το Ψήφισμα
1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, που και τα δύο
έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 1999. Επομένως η KFOR
είναι υπεύθυνη για την αποφυγή της επανάληψης των
εχθροπραξιών, για την εγκαθίδρυση κλίματος ασφαλείας
και για τον αφοπλισμό του Απελευθερωτικού Στρατού του
Κοσσυφοπεδίου. Επιπροσθέτως, η ΝΑΤΟϊκή δύναμη
υποστηρίζει την διεθνή ανθρωπιστική προσπάθεια και
εργάζεται μαζί με την διεθνή πολιτική παρουσία, την
Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών

 Στρατιώτης της Γαλλικής ειρηνευτικής
δύναμης στο Σαράγιεβο

των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δομών της Γιουγκο-

στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), για να δημιουργηθεί ένα
σταθερό περιβάλλον για τη μελλοντική ανάπτυξη της
επαρχίας αυτής.

σλαβικής κυβέρνησης, που ευθύνονταν για την καταπίεση
αυτή. Η απόφαση ελήφθη αφού εξαντλήθηκαν πρώτα όλες

Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας*,

οι άλλες επιλογές και είχαν αποτύχει και πάλι να ξεπεράσουν

το ΝΑΤΟ απάντησε τον Αύγουστο του 2001 σε αίτημα

την αδιαλλαξία του Βελιγραδίου οι ειρηνευτικές συζητήσεις.

του προέδρου της χώρας για τον αφοπλισμό των εθνικά

Αντιμέτωποι με την αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας

Αλβανικών ομάδων των οποίων οι δραστηριότητες

των ΗΕ για να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι θα

απειλούσαν την ασφάλεια και την σταθερότητα του κράτους.

γίνουν σεβαστά τα σχετικά με την σύγκρουση ψηφίσματά

Μετά την επέμβαση αυτή ακολούθησε η πολιτική συμφωνία

του, τα κράτη του ΝΑΤΟ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η

μεταξύ των εκπροσώπων της κοινότητας των εθνικά

μόνη τους επιλογή ήταν το να καταφύγουν στα στρατιωτικά

Αλβανών της χώρας και της κυβέρνησης η οποία έγινε με

μέσα για να σταματήσει μια ανθρωπιστική καταστροφή και να

την μεσολάβηση ειδικών απεσταλμένων από διαφόρους

αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Η αεροπορική

διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ,

εκστρατεία διάρκεσε 78 ημέρες.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο,
κάπου 3.5000 άνδρες από το ΝΑΤΟ συνέλεξαν περίπου

Παρά την έντονη πολιτική συζήτηση πάνω στην επέμβαση

4.000 όπλα στην διάρκεια της αποστολής αυτής των 30

της Συμμαχίας, η δράση που αναλήφθηκε είχε ως

ημερών. Η επιχείρηση αυτή αλλά και μια μικρότερη, η

αποτέλεσμα το να επιτευχθούν οι απαραίτητες θεμελιώδεις

επακολουθήσασα παρουσία του ΝΑΤΟ βοήθησαν στο

προϋποθέσεις για να αρχίσει η ανοικοδόμηση. Αυτές ήταν

να αποτραπεί η πολιτική σύγκρουση και προετοίμασαν

το να τεθεί ένα τέλος στην στρατιωτική δράση από όλα τα

το έδαφος για την συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση της

συγκρουόμενα μέρη· να αποσυρθούν από το Κοσσυφοπέδιο

χώρας. Μετά από αίτημα των Σκοπίων, τα στρατεύματα

ο Γιουγκοσλαβικός Στρατός, η Σερβική Αστυνομία και οι

του ΝΑΤΟ παρέμειναν στην πρώην Γιουγκοσλαβική

παραστρατιωτικές δυνάμεις· να συμφωνηθεί η στάθμευση

Δημοκρατία της Μακεδονίας* παρέχοντας προστασία

στο Κοσσυφοπέδιο μιας διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας·

στους παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

να συμφωνηθεί η άνευ όρων και ασφαλής επάνοδος των

τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην

προσφύγων και των εκτοπισμένων· και να εξασφαλιστεί η

Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2003 όταν ανέλαβε την

επιθυμία όλων των πλευρών για να εργαστούν προς την

αποστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οι ευρύτερες

δραστηριότητες
του

NATO

Η κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΝΑΤΟ
αναπόφευκτα εστιάζεται πάνω στην υψηλού-επιπέδου
διπλωματία, τις διασκέψεις κορυφής της Συμμαχίας και
τις στρατιωτικές εκστρατείες. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος
του έργου της Συμμαχίας πραγματοποιείται μακριά από τα

Επιπροσθέτως, το ΝΑΤΟ συμμετέχει ενεργά στο

φώτα της δημοσιότητας. Το ΝΑΤΟ καθημερινά αναμιγνύεται

συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 1999, η

σε μία σειρά από προγράμματα που σκοπό έχουν να

Συμμαχία ίδρυσε το Ευρω-Ατλαντικό Κέντρο Συντονισμού

βελτιώσουν το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης. Σε

Βοήθειας μετά από Καταστροφές, τόσο για τις φυσικές όσο

αυτά συμπεριλαμβάνονται η βοήθεια για την μεταρρύθμιση

και τις προερχόμενες από ανθρώπους. Για παράδειγμα, το

των στρατών της ανατολικής Ευρώπης, η δημιουργία

ΝΑΤΟ αναμίχθηκε ενεργά στο συντονισμό της παράδοσης

προγραμμάτων επανένταξης στην πολιτική ζωή των

βοήθειας στους πρόσφυγες που έφευγαν μαζικά από το

πρώην αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και η παροχή

Κοσσυφοπέδιο το 1999, προσέφερε βοήθεια στα θύματα

βοήθειας για την αποναρκοθέτηση και την καταστροφή του

των πλημμύρων ή των σεισμών σε αρκετές χώρες στις

άχρηστου πολεμικού υλικού.

οποίες συμπεριλαμβανόντουσαν και πολλές που βρίσκονται
στην Κεντρική Ευρώπη στην διάρκεια του καλοκαιριού του
2002, και βοήθησε την Τουρκία να προετοιμάσει μέτρα
έκτακτης πολιτικής κατάστασης για την προστασία του
πληθυσμού της από την πιθανότητα μιας επίθεσης με όπλα
μαζικής καταστροφής κατά την διάρκεια του πολέμου στο
Ιράκ το 2003.
Το ΝΑΤΟ διαθέτει επίσης ένα ευρύ Επιστημονικό
πρόγραμμα που υποστηρίζει την συνεργασία στην πολιτική
επιστήμη μεταξύ επιστημόνων από τα μέλη του ΝΑΤΟ
και από τα Εταιρικά κράτη. Κάπου 10.000 επιστήμονες
τον χρόνο συμμετέχουν με διαφόρους τρόπους σε
γεγονότα και προγράμματα που υποστηρίζονται μέσω του
προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας και τις πρωτοβουλίες
για την βελτίωση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
και τη διεύρυνση της πρόσβασης στο διαδίκτυο της
ερευνητικής κοινότητας του Καυκάσου και της Κεντρικής
Ασίας. Επίσης, σύμφωνα και με τις αλλαγές που έχουν
γίνει στις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ από τις τρομοκρατικές
επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου 2001 και μετά, το
πρόγραμμα μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς
την κατεύθυνση της υποστήριξης της συνεργασίας πάνω
σε προγράμματα έρευνας που σχετίζονται με την άμυνα
εναντίον της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση των
υπολοίπων απειλών για την σύγχρονη κοινωνία.

 Προετοιμασία για έκτακτες πολιτικές καταστάσεις
 Χρηματοδοτούμενη από το ΝΑΤΟ έρευνα στην
Μαύρη Θάλασσα

διατλαντική
σχέση
H

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, καθώς η Ευρώπη έγινε πιο
ισχυρή και πιο ενωμένη, η διατλαντική σχέση εξελίχθηκε
για να αντικατοπτρίζει τις καταστάσεις που άλλαξαν. Και
καθώς εξαφανίστηκε η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης
© Reuters

και η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αναπτύσσει μια κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, η Ευρώπη
σταδιακά έγινε μια πιο εξέχουσα πρωταγωνίστρια στις
διεθνείς υποθέσεις. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε
την ΝΑΤΟϊκή αποστολή στην πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας* στο τέλος του Μαρτίου 2003.
Η δέσμευση που αναλαμβάνουν όλοι οι Σύμμαχοι μεταξύ
τους όταν γίνονται μέλη του ΝΑΤΟ η οποία διατηρείται
στο Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, δηλαδή
να υπερασπιστούν ο ένας τον άλλο σε περίπτωση
στρατιωτικής επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε Συμμάχου,
αρχικά ήταν ένας τρόπος για να δεσμευθεί η Βόρεια Αμερική

 O Jaap de Hoop Scheffer και ο Υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Colin Powell

για την υπεράσπιση της Δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, στην
πράξη, επίκληση του Άρθρου 5 για πρώτη φορά στην
ιστορία του ΝΑΤΟ έγινε αντιδρώντας στις τρομοκρατικές

Η σχέση μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης βρίσκεται

επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της 11ης

στην καρδιά της Ατλαντικής Συμμαχίας. Με το πέρασμα

Σεπτεμβρίου 2001. Έκτοτε, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο

των χρόνων, η σχέση αυτή, όπως κάθε εποικοδομητική

Καναδάς επεδίωξαν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, να

σχέση, έχει τα πάνω της και τα κάτω της και εξελίχθηκε

βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να παίξουν τον ρόλο

αντιδρώντας στις αλλαγές των εξωτερικών συγκυριών.

τους στην μάχη εναντίον της τρομοκρατίας.

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η
Ευρωπαϊκή οικονομία παρέμεινε σε άσχημη κατάσταση,

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι και οι Βόρειο-Αμερικανοί Σύμμαχοι

κάνοντας τα Ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ άκρως εξαρτημένα

σχηματίζουν μια ευρεία διατλαντική κοινότητα, που

από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος Τρούμαν και

συμπεριλαμβάνει πολιτικά, οικονομικά θέματα όπως και

άλλοι Αμερικανοί ηγέτες όταν συνελήφθη η ιδέα του ΝΑΤΟ

θέματα ασφαλείας. Και ενώ οι διαφορετικές εθνικές θέσεις

στόχευαν όχι μόνον να δημιουργήσουν ένα ευημερούντα και

σημαίνει ότι δεν θα συμφωνούν πάντοτε οι Σύμμαχοι πάνω

δημοκρατικό Ευρωπαίο εταίρο αλλά επίσης να βοηθήσουν

στην δράση που θα πρέπει να αναληφθεί για το κοινό

να οικοδομηθεί μια δομή, η οποία θα μπορούσε να

τους συμφέρον, σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να διευκολύνει τις

εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας των Βόρειο-

διαβουλεύσεις και τις μεταξύ τους συζητήσεις έτσι ώστε να

Αμερικανών. Επιπλέον η καθοδήγησή τους κατά την

επιτευχθεί συναίνεση όταν είναι δυνατό. Επομένως τα μέλη

περίοδο αυτή έδρασε ως ένας οικονομικός και στρατιωτικός

του ΝΑΤΟ εργάζονται μαζί για να επεξεργαστούν μια ακόμα

καταλύτης για την ανάκαμψη της Ευρώπης, αφού βοήθησε

περισσότερο αυξανομένη διατλαντική ατζέντα, η οποία

στο να κατευθυνθούν οι δημιουργικές ενέργειες της ηπείρου

επεκτείνεται από του να έλθει η ειρήνη στην Νοτιοανατολική

για την ανοικοδόμηση και την συμφιλίωση και προσέφερε

Ευρώπη και τη σταθεροποίηση των νέων δημοκρατιών

τις συνθήκες που θα οδηγούσαν στην παρεπόμενη

έως την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και την

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πρόληψη της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής.
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Μεταμορφώνοντας
τη

Συμμαχία

Καθώς συνεχίζει να αλλάζει το περιβάλλον ασφαλείας, η
Συμμαχία θα πρέπει να μεταμορφωθεί για να παραμείνει
αποτελεσματική. Πρέπει να βρει μια καινούργια ισορροπία
μεταξύ της αντιμετώπισης των παραδοσιακών της
αποστολών που επικεντρώνονται στην Ευρώπη και της
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των νέων παγκοσμίων
απειλών. Επίσης θα πρέπει να αποκτήσει τις στρατιωτικές
δυνατότητες για να εκπληρώνει τις νέες της αποστολές,
συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας του να αντιδρά
γρήγορα και με ευελιξία στις νέες προκλήσεις. Σε όλους
αυτούς τους τομείς, η Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας
έθεσε σε κίνηση μια διαδικασία μετασχηματισμού για να
διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ είναι ικανό να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις προκλήσεις ασφαλείας του 21ου αιώνα
όπως ήταν και με τις απειλές του περασμένου αιώνα.
Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας
έγινε πιο αποτελεσματικός στην Πράγα με την ανάπτυξη
μιας στρατιωτικής γενικής ιδέας εναντίον της τρομοκρατίας,
συγκεκριμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων για την
υλοποίηση της νέας αυτής αποστολής, μιας συμφωνίας
πάνω σε ένα Σχέδιο Δράσης της Σύμπραξης εναντίον της
τρομοκρατίας, και μιας δεδηλωμένης προθυμίας για δράση
για την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Τα μέτρα
αυτά προετοίμασαν το έδαφος για τις επακολουθήσασες
ενέργειες, συμπεριλαμβάνοντας και την ανάληψη της
ευθύνης της ISAF στο Αφγανιστάν και την υποστήριξη της
Πολωνίας στην διαχείριση ενός τομέα στο Ιράκ.
Στην Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας, οι Σύμμαχοι
προχώρησαν σε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις
για να βελτιώσουν τις δυνατότητες σε κρίσιμους τομείς
για σύγχρονες επιχειρήσεις από στρατιωτικής πλευράς.
Από την στιγμή που θα υλοποιηθούν πλήρως, μέσω του
προγράμματος που ονομάζεται Δέσμευση Δυνατοτήτων

 Μέλη της ISAF κατοπτεύοντας την Καμπούλ
 Τα εγκαίνια της Συμμαχικής Διοίκησης
Μετασχηματισμού

για τον εξελισσόμενο μετασχηματισμό των στρατιωτικών
δυνατοτήτων της Συμμαχίας.
Από τον Μάρτιο του 2004 το ΝΑΤΟ έχει 26 μέλη. Ωστόσο
μέχρι πριν από λίγο καιρό, οι τρόποι εργασίας του
οργανισμού παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό απαράλλακτοι
από αυτούς που αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας
του 1950 και αφορούσαν μια Συμμαχία των 12. Για να
λειτουργεί αποτελεσματικά το ΝΑΤΟ στο νέο στρατηγικό
περιβάλλον, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την ανάγκη για
μεγαλύτερη ευελιξία και για τη μείωση των γραφειοκρατικών
δομών. Και πάλι, η Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας έκανε
μια δυναμική αρχή προς την κατεύθυνση αυτή. Ο αριθμός
των επιτροπών, κάποτε ήταν 467, μειώθηκαν κατά 30 τοις
εκατό. Και άλλες περισσότερες αποφάσεις θα ληφθούν από
τις υφιστάμενες επιτροπές, αφήνοντας το Βόρειο-Ατλαντικό
Συμβούλιο να είναι πιο ελεύθερο για να συγκεντρώνεται

 Εναέριος ανεφοδιασμός

πάνω στα στρατηγικά θέματα, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί
την συνολική ευθύνη του για την διαδικασία λήψηςαποφάσεων της Συμμαχίας. Επίσης εκσυγχρονίστηκαν

της Πράγας θα τετραπλασιαστεί στην Ευρώπη ο αριθμός

οι διαδικασίες για τις υπουργικές συνόδους, ώστε να

των μεγάλων μεταγωγικών αεροσκαφών προσωπικού·

υπάρχει περιθώριο περισσότερου χρόνου για ουσιαστικές

θα δημιουργηθεί ένας στόλος από αεροσκάφη εναέριου

ανταλλαγές απόψεων. Οι αλλαγές αυτές σχεδιάστηκαν

ανεφοδιασμού· θα διασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος

για να οδηγήσουν, με την πάροδο του χρόνου, σε μια πιο

των ικανών να αναπτυχθούν δυνάμεων υψηλής-ετοιμότητας

σύγχρονη και αποτελεσματική δομή εργασίας εντός της

του ΝΑΤΟ θα έχουν εξοπλισμό για χημική, ραδιολογική,

Συμμαχίας.

βιολογική και πυρηνική άμυνα· και θα αυξηθούν τα
μη-Αμερικανικά αποθέματα των κατευθυνόμενων με

Οι πολλές μεταρρυθμίσεις, πρωτοβουλίες και τα

ακρίβεια πυρομαχικών αέρος-εδάφους κατά 40 τοις εκατό

προγράμματα που συμφωνήθηκαν στην Πράγα θα

περίπου. Την ίδια στιγμή, οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να

αποτελέσουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της

δημιουργήσουν μια τεχνολογικά προηγμένη ΝΑΤΟϊκή

Συμμαχίας για πολλά χρόνια ακόμη, και το επίκεντρο αυτών

Δύναμη Αντίδρασης που θα είναι ικανή να κινείται

που βρίσκεται σε ρεαλιστικά και ικανά να επιτευχθούν

γρήγορα οπουδήποτε χρειάζεται και να δρα καταλυτικά

μέτρα είναι ανάλογο με την ανάγκη που υπάρχει για την

στην εστίαση και την προώθηση των βελτιώσεων στις

εξασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής, των πληθυσμών

στρατιωτικές δυνατότητες της Συμμαχίας και για τον

και των δυνάμεων των μελών του ΝΑΤΟ απέναντι σε όλες

συνεχή μετασχηματισμό της. Και προσυπέγραψαν το

τις απειλές και τις προκλήσεις.

περίγραμμα μιας νέας, πιο λιτής και πιο αποτελεσματικής
στρατιωτικής δομής διοίκησης. Στο μέλλον, το ΝΑΤΟ
θα έχει μια στρατηγική διοίκηση για επιχειρήσεις που
θα έχει την βάση της στο Βέλγιο και μια στρατηγική
διοίκηση για μετασχηματισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες με
παρουσία στην Ευρώπη. Η τελευταία θα είναι υπεύθυνη
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το μέλλον

Προς

Το ΝΑΤΟ, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα,
εξελίχθηκε σημαντικά από την συμμαχία για ασφάλεια
που δημιουργήθηκε το 1949. Στην διάρκεια της ύπαρξης
του που ξεπερνά το μισό αιώνα, τόσο η Συμμαχία όσο
και ο ευρύτερος κόσμος εξελίχθηκαν με τρόπους που δεν
μπορούσαν να οραματιστούν οι ιδρυτές του ΝΑΤΟ. Ακόμη
το ΝΑΤΟ εξελίχθηκε από τον θεσμό που υπερασπίστηκε
για τέσσερις δεκαετίες στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου
την Δυτική Ευρώπη, ή ακόμη και από εκείνον που στην
δεκαετία του 1990 μετά τον Ψυχρό Πόλεμο επέβλεψε την
μεταμόρφωση της Ευρώπης. Με την ενσωμάτωση νέων
κρατών μελών, μια διαδικασία συνεχούς προσαρμογής
είναι αναπόφευκτη προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα
συμφέροντα της μεγαλύτερης συμμετοχής χωρίς να
επηρεαστεί όμως δυσμενώς η ικανότητα της Συμμαχίας για
την λήψη αποφάσεων με έγκαιρο τρόπο. Πράγματι, καθώς
το στρατηγικό περιβάλλον συνεχίζει να αλλάζει, θα πρέπει
να αυξηθεί ο ρυθμός της εξέλιξης του ΝΑΤΟ προκειμένου
να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές.
Και ενώ αλλάζει η φύση των απειλών που αντιμετώπισαν
τα κράτη μέλη και ο τρόπος με τον οποίο το ΝΑΤΟ τις
αντιμετωπίζει, τα βασικά δόγματα της συνεργασίας
εντός της Συμμαχίας παραμένουν πιστά στις αρχές της
Συνθήκης της Ουάσινγκτον. Το ΝΑΤΟ προσφέρει ένα
διατλαντικό πολιτικό-στρατιωτικό πλαίσιο για διαχείριση των
προκλήσεων ασφαλείας, συνδέοντας τα Ευρωπαϊκά και
τα Βόρειο-Αμερικανικά συμφέροντα όπως επίσης και για
την ισορρόπηση των συμφερόντων των κρατών μελών του
ατομικά.

 Άσκηση στην θάλασσα

Η εξελισσόμενη μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ είναι μέρος μιας
διαδικασίας που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την ασφάλεια
των κρατών μελών της Συμμαχίας και την μελλοντική
σταθερότητα και ευημερία συνολικά του Ευρω-Ατλαντικού
χώρου. Από την Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας και μετά,
οι Σύμμαχοι εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους για να
προσαρμόσουν το ΝΑΤΟ στις σημερινές προκλήσεις –την
υπεράσπιση των κοινών αξιών όπως είναι ο σεβασμός
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· την
καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και της απειλής
που θέτει η εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής·
την οικοδόμηση γεφυρών ασφαλείας με τη Ρωσία και την
Ουκρανία· την περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης για στενή
συνεργασία με τα άλλα Εταιρικά κράτη· και, όταν έχουν
εξαντληθεί άλλοι τρόποι προσέγγισης, να ενεργεί ως ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για την διαχείριση κρίσεων και για
την διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα της σύγκρουσης δεν
θα περάσουν τα σύνορα ή δεν θα απειλήσουν την ευρύτερη
σταθερότητα. Είναι ένα ευρύ έργο το οποίο εξαρτάται από
την ενίσχυση και την υποστήριξη της κοινής γνώμης, τόσο
στα κράτη μέλη όσο και στα Εταιρικά κράτη, η οποία είναι
απρόθυμη να δεχθεί την πολιτική της σύγκρουσης και η
οποία είναι αποφασισμένη να οικοδομήσει την ασφάλεια
πάνω στην βάση της κατανόησης και της συνεργασίας προς
όφελος των μελλοντικών γενεών.

 Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jaap de Hoop
Scheffer

 Νέοι Ορίζοντες
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