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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : Βιβλιογραφία

Α-1

Σχης (ΜΧ)
Χαράλαµπος Αµπατζίδης
του Χρήστου (ΑΜ: 49598)
Σπουδαστής ΣΕΘΑ/8η Ε.Σ. ∆Ι.ΜΑ
Λιοπέτρι, 04 Ιουνίου 2018

ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
ΘΕΜΑ: Ελληνικές
Ένοπλες
∆υνάµεις
και
Στρατιωτική
∆ιπλωµατία. Θεωρητικό Πλαίσιο, Τεχνικές και Πρακτικές
«Όταν η βία ξεσπάει, η διπλωµατία παραµένει απαραίτητη για την αναπόφευκτη
εκείνη ηµέρα, κατά την οποία θα επέλθει η εξάντληση και οι φιλοδοξίες θα
αναθεωρηθούν1»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε κάθε έθνος-κράτος, που αποτελεί ένα θεσµό ελευθερίας, η κρατική
κυριαρχία αποτελεί το µέσο για την οργάνωση των διεθνών σχέσεων. Επίσης το
έθνος–κράτος αποτελεί το θεσµό που ενσαρκώνει τις οντολογικού περιεχοµένου
αξιώσεις για συλλογική ελευθερία. Γι’ αυτούς τους ουσιαστικούς λόγους σε ένα µη
ηγεµονικό κράτος, οι ένοπλες δυνάµεις αποτελούν τους προασπιστές της
συλλογικής ελευθερίας και έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς που µαζί µε
το διπλωµατικό σώµα, διαχειρίζονται τα ζητήµατα που αφορούν στον διακρατικό
βίο στον οποίο αυτοδίκαια συµµετέχει ένα κυρίαρχο κράτος2.
Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και της αντιπαράθεσης ∆ύσης–Ανατολής,
το ισχύον σύστηµα αποτροπής βάλλεται από µορφές αυταρχικής πολιτικής
διακυβέρνησης που απολαµβάνουν υψηλή υποστήριξη από την κοινή γνώµη και
ενίοτε και από το εκλεκτορικό σώµα και οι οποίες παρακινούµενες από
θρησκευτικά, ιδεολογικά, φυλετικά, γλωσσικά ή κίνητρα ταυτότητας µπορεί να
δηµιουργήσουν περιφερειακή ή παγκόσµια αστάθεια, προβάλλοντας µια
συµπεριφορά την οποία η ∆ύση θα θεωρούσε µη ορθολογική. Παρατηρείται
επίσης ότι ακόµη και κράτη µέσης ισχύος, υπό την καθοδήγηση τέτοιων ηγεσιών,
µπορούν να αποκτήσουν τροµακτική ικανότητα πρόκλησης ζηµιάς, ιδιαίτερα εάν
αποκτήσουν πρόσβαση σε εξελιγµένα οπλικά συστήµατα. Παρόµοιο ενδιαφέρον
συγκεντρώνουν και οι ηγέτες φατριών που εµπλέκονται σε εµφύλιους πολέµους3.
1

Berringe, G.R., ∆ιπλωµατία: Θεωρία και Πρακτική, Αθήνα:Τουρίκης, 2007
Ήφαιστος, Π., Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Αθήνα:Ποιότητα,
2009
3
Ραγιές, Ι.Α., Η συµµετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. Θέµατα Πολιτικής και Άµυνας 10,
Αθήνα:ΙΑΑ, Απρίλιος 2001
2
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Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (Βαλκάνια και Αν. Μεσόγειος) έχει
υποστεί τα τελευταία χρόνια σηµαντικές γεωοικονοµικές και γεωπολιτικές
αλλαγές. Πιο συγκεκριµένα η οικονοµική κρίση στην ευρωζώνη, οι αναταραχές
στην Μέση Ανατολή όπως και η ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου σε Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα, έχουν διαταράξει το ισοζύγιο της
ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που
επέφερε η «Αραβική Άνοιξη», η χρονίζουσα συριακή κρίση και το φαινόµενο του
ισλαµικού φονταµενταλισµού, στο πρόσωπο κυρίως του «Ισλαµικού Κράτους»,
αποσταθεροποιούν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας
Αφρικής, οδηγώντας ορισµένες χώρες ακόµα και σε κατάρρευση.
Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ευρισκόµενη στο σταυροδρόµι τριών
ηπείρων, την τοποθετεί στο επίκεντρο πολιτικών, οικονοµικών και ενεργειακών
εξελίξεων. Τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, είναι ταυτόχρονα και τα
νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα µας ως την κύρια
πύλη επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου µε την Ασία και την Αφρική, µέσω
της οποίας διέρχονται πολιτισµικές, εµπορικές, και ενεργειακές ροές, αλλά και
µεταναστευτικές ή προσφυγικές, όταν οι ένοπλες συγκρούσεις σε γειτονικές χώρες
εξαναγκάζουν τεράστιες οµάδες ανθρώπων να αναζητήσουν νέο τόπο για να
επιβιώσουν.
Η Ελλάδα, ενώ εξακολουθεί να αντιµετωπίζει συµβατική στρατιωτική απειλή
από γείτονα χώρα, σύµµαχο και δυνητικά εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί νέες αναδυόµενες µορφές απειλών και
προκλήσεων ασφαλείας. Ορισµένες από αυτές δεν είναι αµιγώς στρατιωτικής
φύσεως, αλλά υβριδικής. Η τροµοκρατία, οι κλιµατικές αλλαγές, η µετανάστευση,
οι συνέπειες φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, αποτελούν
χαρακτηριστικά παραδείγµατα4.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αποτροπή µετατρέπεται σε µια πιο λεπτή και
ουσιαστική διαδικασία, κατά την οποία η στρατιωτική δράση (military action)
οφείλει για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθµό, να συντονίζεται στενά µε τα πολιτικόδιπλωµατικά και οικονοµικά όργανα διεθνών οργανισµών. Παράλληλα µε την
κύρια προσπάθεια να διατηρούνται συνθήκες σταθερότητας, οι δυνητικοί εχθροί
πρέπει να µεταπείθονται µε τη χρήση ισχυρών και χρονικά κατάλληλων
διπλωµατικών δηλώσεων. Οι κινήσεις αυτές υποστηρίζονται από µια κινητικότητα
της στρατιωτικής δύναµης όταν και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η κινητικότητα
αυτή έχει ως στόχο την πρόληψη ένοπλων συγκρούσεων, αλλά και τον έλεγχο, την
καταστολή, τη διαχείριση και την επιτήρησή τους. Η δράση αυτή έχει λάβει κατά
καιρούς, µια σειρά ονοµασιών από τις οποίες αυτή της στρατιωτικής

4

Από την οµιλία µε θέµα «Εθνική Αµυντική Πολιτική & Στρατηγικός σχεδιασµός εν µέσω Γεωπολιτικών αναταράξεων» του
Α/ΓΕΕΘΑ στην EXPOSEC-DEFENSEWORLD, στις 13 Απρ 16
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διπλωµατίας (military diplomacy) παράγει τις ηπιότερες επιστηµονικές διαφωνίες
καθώς και πολιτικές αντιθέσεις5.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προσδιορίσει τον όρο Στρατιωτική
∆ιπλωµατία, να αναλύσει τις µορφές (τεχνικές και πρακτικές) που λαµβάνει
διαχρονικά, να τη διακρίνει από την Αµυντική ∆ιπλωµατία, να οριοθετήσει τη
χρησιµοποίησή της, να την τοποθετήσει στην Ελληνική πραγµατικότητα και να
καθορίσει τους πιθανούς ρόλους και αποστολές των Ενόπλων ∆υνάµεων και των
στελεχών τους στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής σε περιόδους ειρήνης και
κρίσεως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.
Η βαθύτερη ενσωµάτωση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό οικονοµικό και
πολιτικό οικοδόµηµα και στην εξελισσόµενη πολιτική ασφάλειας της ΕΕ αποτελεί
σταθερή προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, παραµένει στόχος η διατήρηση των καλών
σχέσεων µε τις ΗΠΑ, δηλαδή µε τον κυριότερο στρατηγικό δρώντα στην ανατολική
Μεσόγειο. Ο προσανατολισµός της χώρας θα συνεχίσει να είναι Ευρω-Ατλαντικός,
µε µια σχετικά αργή αλλά σταθερή µετατόπιση προς τον Ευρωπαϊκό πυλώνα.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της Ελλάδος, που απορρέουν από
2.
τη συµµετοχή στους παραπάνω διεθνείς οργανισµούς, την καθιστούν παράγοντα
σταθερότητας και ειρήνης στην εγγύς περιοχή.
3.
Το σύστηµα ασφαλείας θα συνεχίσει να στηρίζεται σε θεσµούς
συλλογικής ασφάλειας και συνεργασίας, που θα λειτουργούν στο πλαίσιο των
αρχών και αποφάσεων του ΟΗΕ.
4.
Θα υφίσταται η ελληνική πολιτική βούληση για συνέχιση υποστήριξης
και ενδυνάµωσης των στρατιωτικών διπλωµατικών ενεργειών, µεταξύ κρατών και
διεθνών οργανισµών, οι οποίες θα αποσκοπούν στη στήριξη διπλωµατικών
πρωτοβουλιών πολιτικού επιπέδου, για υλοποίηση αποφάσεων εξωτερικής
πολιτικής.
5.
Η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, αλλά και η ένταση στις
διπλωµατικές σχέσεις µε την Ελλάδα και την ΕΕ, ειδικά µετά το πραξικόπηµα του
καλοκαιριού του 2016, δεν πρόκειται να µεταβληθούν και πιθανόν να οδηγήσουν
σε κατάρρευση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην ΕΕ.
5

Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία σε Πολυεθνικές Στρατιωτικές Επιχειρήσεις ∆ιαχείρισης
Κρίσεων, Αθήνα:Σταµούλης, 2014, σελ. 69
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Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παραµένουν πρώτη παγκόσµια δύναµη
6.
ακολουθούµενες από τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ οι νέες αναδυόµενες δυνάµεις
(Ινδία, Βραζιλία, κλπ) θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για ανάδειξη, αλλά όχι
σε βαθµό που θα ανατρέψουν τις υπάρχουσες παγκόσµιες ισορροπίες ισχύος.
7.
∆εν προβλέπεται για το άµεσο µέλλον, αύξηση των ελληνικών
αµυντικών δαπανών. Αντιθέτως, µάλλον θα συνεχιστεί η τάση µείωσης των εν
λόγω δαπανών στο µέλλον. Τα δηµογραφικά δεδοµένα της χώρας δεν θα
βελτιωθούν, έχοντας ως αποτέλεσµα έναν µικρότερο και γηρασµένο πληθυσµό µε
αρνητικές συνέπειες και για τις Ένοπλες ∆υνάµεις.
Οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις για το άµεσο µέλλον θα έχουν µια
8.
πρωτεύουσα και µια δευτερεύουσα αποστολή. Η πρωτεύουσα αποστολή θα είναι
η αποτροπή εξωτερικών απειλών και προκλήσεων ενάντια στην εδαφική
ακεραιότητα και τα ζωτικά εθνικά συµφέροντα. Η δευτερεύουσα αποστολή θα είναι
η συµµετοχή σε Ευρωπαϊκές ή Νατοϊκές πολυεθνικές δυνάµεις και σε διεθνείς
ειρηνευτικές και σταθεροποιητικές αποστολές, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την
επιχειρησιακή διοίκηση της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Μια ακόµη αποστολή,
συµπληρωµατική της δευτερεύουσας, θα είναι η συνδροµή στην αντιµετώπιση
ζητηµάτων ασφαλείας που προκύπτουν κυρίως λόγω της µετανάστευσης και της
τροµοκρατίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Η ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

1.

Ορισµοί

H διπλωµατία είναι κατά βάση, µια πολιτική δραστηριότητα που µε τον
υψηλό βαθµό επινοητικότητας και δεξιοτήτων της, αποτελεί κύριο συστατικό της
ισχύος. Βασική της επιδίωξη είναι να παρέχει στα κράτη τη δυνατότητα να
επιτύχουν τους στόχους της εξωτερικής τους πολιτικής χωρίς να προσφύγουν στη
βία, την προπαγάνδα ή το νόµο. Συνεπώς, η διπλωµατία συνίσταται στην
επικοινωνία µεταξύ αξιωµατούχων που σκοπό της έχει την προώθηση της
εξωτερικής πολιτικής είτε µε επίσηµη συµφωνία είτε µε σιωπηρή διευθέτηση. Αν
και συµπεριλαµβάνει διακριτές δραστηριότητες, όπως η συλλογή πληροφοριών, η
αποσαφήνιση προθέσεων και η δηµιουργία κλίµατος καλής θέλησης, δεν αποτελεί
έκπληξη το ότι µέχρι να αποδοθεί ο όρος «διπλωµατία» από τον Ιρλανδό πολιτικό
ηγέτη και εξέχοντα φιλόσοφο και συγγραφέα Edmund Burk, το 1796, ήταν ευρέως
γνωστές ως «διαπραγµατεύσεις» - από δε τον καρδινάλιο Ρισελιέ ως «διαρκής
διαπραγµάτευση» (negotiation continuelley)6.
Η διπλωµατία δεν ασκείται µόνο από επαγγελµατίες διπλωµάτες, αλλά
και από άλλους αξιωµατούχους ή και ιδιώτες υπό την καθοδήγηση των πρώτων.
Ασκείται επίσης µέσω διαφόρων διαύλων πέραν των παραδοσιακών µονίµων
διπλωµατικών αποστολών. Μαζί µε την ισορροπία ισχύος, την οποία ενισχύει και
αντανακλά, η διπλωµατία είναι ο πιο σηµαντικός θεσµός της σύγχρονης
κοινότητας κρατών7.
Παραδοσιακά ο όρος «διπλωµατία» χρησιµοποιείται για να περιγράψει
τη δράση και αλληλεπίδραση εκπροσώπων κυβερνήσεων και αξιωµατούχων µέσω
χρήσης συγκεκριµένου πλαισίου δεξιοτήτων, γνώσεων και εµπειρίας, έτσι ώστε να
διαµορφωθεί και να υλοποιηθεί το πλέγµα των εξωτερικών σχέσεων ενός κράτους.
Γνωστή και ως «σκληρή διπλωµατία» (hard diplomacy), διεξάγεται ως επίσηµη
κρατική δράση µε στόχο την επίτευξη προσδιορισµένων στόχων και µέσων τα
οποία αποσκοπούν στο να βελτιώνουν τις διεθνείς σχέσεις σε µια αµοιβαία και
αµφίδροµη σχέση8.

6

Berringe, G.R., ∆ιπλωµατία: Θεωρία και Πρακτική, Αθήνα:Τουρίκης, 2007, σελ. 21
Berringe, G.R., οπ.π.
8
Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγικής Επικοινωνία οπ.π., σελ. 40-41
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Σε αντιδιαστολή µε την παραδοσιακή διπλωµατία, η δηµόσια
διπλωµατία (Public Diplomacy) –ως ήπια δύναµη- θέτει ως προαπαιτούµενο την
αρχή ότι η συζήτηση και η αµοιβαία κατανόηση είναι κοµβικοί παράγοντες για την
επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής µιας χώρας9. Η ∆ηµόσια
∆ιπλωµατία αποτελεί µια εύκολη στη χρήση έννοια που περικλείει µια ευρεία σειρά
προγραµµάτων πληροφόρησης και πολιτισµού, τα οποία στοχεύουν στην εθνική και
διεθνή κοινή γνώµη10. Η ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία αναφέρεται στην επιρροή που έχει η
δηµόσια συµπεριφορά στη σύλληψη και εκτέλεση δράσεων εξωτερικής πολιτικής
και περιλαµβάνει όψεις της διεθνούς πολιτικής πέρα από την παραδοσιακή
διπλωµατία, όπως επηρεασµός κοινής γνώµης ξένων χωρών, αλληλοσύνδεση
ιδιωτικών οµάδων και συµφερόντων µιας χώρας µε εκείνα άλλων χωρών,
καταγραφή της επίδρασης των διεθνών σχέσεων- επικοινωνιών και ανταλλαγών
στον σχεδιασµό αµυντικής πολιτικής και την ανάπτυξη νέων διόδων επικοινωνίας
µεταξύ επιστηµόνων των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας, διπλωµατών και
ξένων ανταποκριτών ΜΜΕ, σε µια διαδικασία διαπολιτισµικής επαφής11.
Η στρατιωτική διπλωµατία αποτελεί τη νέου τύπου προσέγγιση στην
επίλυση συγκρούσεων (conflict resolution) µέσω της εµπλοκής και χρήσης της
στρατιωτικής δύναµης από Ένοπλες ∆υνάµεις, συµµαχίες ή συνασπισµούς
κρατών. Αφορά τόσο τη στρατιωτική παρουσία (military presence) σε
περιοχές/θέατρα αστάθειας ή/και ενδιαφέροντος, όσο και τη στρατιωτική δράση
(military action), την εµπλοκή δηλαδή στρατιωτικής δύναµης, καθώς και την
παρακολούθηση των επιπτώσεων που η χρήση της συνεπάγεται. Η στρατιωτική
δράση έχει τη µορφή τής συντονισµένης συµµαχικής ισχύος (multinational
engagement) και στοχεύει αποκλειστικά στην υποστήριξη της διπλωµατικής
δραστηριότητας12.

2.

Ιστορική Εξέλιξη - Παραδείγµατα

Παραδοσιακά, οι χώρες µε ναυτική υπεροπλία, χρησιµοποίησαν το
ναυτικό τους ως εργαλείο για την προώθηση των εθνικών τους συµφερόντων. Η
απειλή χρήσης στρατιωτικής δύναµης µε τη επίδειξη ναυτικής δύναµης σε ανοικτές
θάλασσες ή την έκφραση της δικαιοδοσίας στην επικράτεια ενός άλλου κράτους,
αποτέλεσαν την ανατολή της στρατιωτικής διπλωµατίας.
Ήδη από την αρχαιότητα, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού
Πολέµου, µια υπερδύναµη της εποχής, η Αθήνα, αποστέλλει στο µικρό νησί της
Μήλου κατά το 416 π.Χ. διπλωµάτες και απαιτεί µέσω αυτών την πλήρη
συµµόρφωση µε τις επιταγές, που η ίδια θέτει, διαφορετικά τους απειλεί µε άµεση
στρατιωτική επέµβαση. Ταυτόχρονα, για να επιβάλει την άποψή της, έχει
9

Ibid, σελ. 41
Ibid, σελ. 37
11
Ibid, σελ. 42
12
Ibid, σελ. 72
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συγκεντρώσει πρωτοφανή στρατιωτική δύναµη αποτελούµενη από 3.000 οπλίτες
που επιβαίνουν σε στόλο αποτελούµενο από 30 περίπου πλοία13.
Κατά το 19ο αιώνα που άκµασαν οι αποικιακές αυτοκρατορίες και
έλαβαν χώρα ιµπεριαλιστικές επεκτάσεις, παρουσιάζεται η κατ’ εξοχή περίοδος
της ωµής προβολής στρατιωτικής ισχύος για την εξασφάλιση πλεονεκτηµάτων
µέσω διαπραγµατεύσεων και συνθηκών.
Η Μεγάλη Βρετανία, ως η µεγαλύτερη αποικιοκρατική δύναµη ήταν
αυτή που χρησιµοποίησε συστηµατικότερα τη στρατιωτική ισχύ για να εξασφαλίσει
επιρροή και εµπορικά προνόµια. Ήδη από το 1830, οι λεγόµενοι «πόλεµοι του
οπίου» µε την Κίνα, είχαν αυτό το σκοπό και ως εκ τούτου, εξασφάλισαν
προνοµιακή παρουσία, ετεροδικία και έλεγχο των λιµανιών εισαγωγής σε
βρετανικά και άλλα δυτικά συµφέροντα. Επίσης από το 18ο αιώνα, στο πνεύµα
αυτής της λογικής, δηµιούργησε µια γενιά ικανότατων στρατιωτικών-διπλωµατών.
Αυτοί σκοπό είχαν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της πλούσιας και στρατηγικής από
απόψεως θέσης, περιοχή του Punjab στις βορειοδυτικές Ινδίες και τον έλεγχο των
προσβάσεων από και προς το Αφγανιστάν, που αποτελούσε προϋπόθεση για την
ασφάλεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην Ινδική χερσόνησο14.
Παρόµοια τακτική εφάρµοσε και σε βάρος της νεοσύστατης Ελλάδας
τον Ιανουάριο του 1850, όταν απέκλεισε τα ελληνικά λιµάνια µε κανονιοφόρους και
κατάσχεσε ελληνικά πολεµικά και εµπορικά πλοία. Αφορµή στάθηκε η προστασία
των δικαιωµάτων ενός βρετανού υπηκόου (∆ον Πασίφικο), ο οποίος είχε αδικηθεί
από την ελληνική πολιτεία, αλλά απώτερος πολιτικός στόχος ήταν η αποτροπή της
διαφαινόµενης προσέγγισης Ελλάδας και Γαλλίας που βρισκόταν σε εξέλιξη. Η
ενέργεια αυτή έµεινε στην ιστορία ως ∆ιπλωµατία των Κανονιοφόρων («Gunboat
diplomacy») και έκτοτε, έτσι ορίζεται κάθε ωµή, εκβιαστική, βίαιη ενέργεια, µε
απειλή χρησιµοποίησης πολεµικών µέσων προσκειµένου να επιτευχθούν πολιτικοί
στόχοι15.
Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής που απέστειλαν κατά το 1853, µία ναυτική µοίρα υπό τον ανώτερο
αξιωµατικό Matthew Perry, ο οποίος έλαβε εντολή από τον Αµερικανό Πρόεδρο
Millard Fillmore να επιβάλει το άνοιγµα των Ιαπωνικών λιµανιών στο αµερικανικό
εµπόριο, κάνοντας χρήση της «∆ιπλωµατίας των Κανονιοφόρων», εάν ήταν
απαραίτητο. Έτσι λοιπόν µε µία επίδειξη δύναµης, υποχρεώθηκε η Ιαπωνία να
τερµατίσει την παραδοσιακή της αποµόνωση και να ανοίξει τα λιµάνια της σε
αµερικανικά εµπορικά πλοία και εµπορεύµατα, συνάπτοντας συµφωνίες και
παραχωρώντας προνόµια. Η αµερικανική αυτή παρέµβαση είχε ως παρεπόµενη
σηµαντική συνέπεια, την κατάρρευση του φεουδαρχικού συστήµατος και τη
13

Πλατιάς, Α. & Κολιόπουλος, Κ., Thucydides and the Origins of Strategy, Hurst-Columbia:University Press, 2009
Κωνσταντίνου, ∆., «Οι νέες αποικιακές δυνάµεις του 18ου αιώνα», https://istoriatexnespolitismos.wordpress .com
15
Ινστιτούτο Πειραϊκών Μελετών, Πειραιόραµα Ιστορίας & Πολιτισµού, http://pireorama.blogspot.gr
14.
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συνειδητή εκ των έσω ανάληψη διαδικασίας εισαγωγής της Ιαπωνίας στις
σύγχρονες εξελίξεις – τουλάχιστο σ’ ότι αφορά την οργάνωση του Κράτους και των
υποδοµών, προσαρµόζοντας την παραδοσιακή κοινωνική νοοτροπία στις νέες
καταστάσεις16.
Σε κάθε περίπτωση είναι η ναυτική δύναµη που αποτελεί διαχρονικά
την έκφραση του δόγµατος που συνέδεε την ναυτική ισχύ µε την διεθνή πολιτική
των κρατών. Η βρετανική θεωρία επηρέασε αδιαµφισβήτητα και τις Ηνωµένες
Πολιτείες. Το αργοπορηµένο ενδιαφέρον των αµερικανών σχετικά µε τους
ανταγωνισµούς αποικιακής επιρροής, µεταφράστηκε µε την αποστολή µοίρας
δεκαέξι θωρηκτών, που ονοµάστηκε «The Great White Fleet». Στις 16 ∆εκεµβρίου
του 1907, ο πρόεδρος Roosevelt επιθεώρησε την αναχώρηση του «Μεγάλου
Λευκού Στόλου». Ο στόλος θα περιέπλεε τον κόσµο, επιδεικνύοντας την
αυξανόµενη ισχύ των ΗΠΑ. Το ταξίδι αυτό, αποτελεί ένα έξοχο παράδειγµα
εξάσκησης στρατιωτικής διπλωµατίας. Ο στόλος διήλθε από 20 χώρες σε
διάστηµα 14 µηνών. Ο σηµαντικότερος σταθµός ήταν η επίσκεψη στην Ιαπωνία,
από την αυξανόµενη οικονοµική και στρατιωτική ισχύ της οποίας αισθάνονταν
απειλούµενες οι ΗΠΑ. Ο διοικητής του Στόλου Ναύαρχος Πέρρυ και το επιτελείο
του, επιδεικνύοντας υψηλή διπλωµατική δεινότητα, επηρέασαν σηµαντικά τη
στάση, την αντίληψη και την πολιτική των Ιαπώνων αξιωµατούχων µε τους
οποίους ήρθαν σε επαφή. ∆ηµιούργησαν άριστη εικόνα για τις στρατιωτικές
δυνάµεις των ΗΠΑ, και κατ’ επέκταση και για τους πολίτες και την κυβέρνηση της
χώρας. Καλλιέργησε την καλή θέληση µεταξύ των δύο χωρών, και εκτόνωσε τις
εντάσεις οι οποίες διαφορετικά θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανοικτή
σύγκρουση. Αποτέλεσε µία πράξη προβολής ισχύος µε στρατιωτικά µέσα, για
υποβοήθηση της αµερικανικής διπλωµατίας17.
Τέλος, ως µία ακόµη περίπτωση αξιοποίησης της στρατιωτικής ισχύος
για επίτευξη διπλωµατικών στόχων µπορούν να θεωρηθούν και οι «στρατιωτικές
αποστολές». Με αυτές χώρες µε υψηλό επίπεδο στρατιωτικής οργάνωσης
απέστελλαν σε µικρότερες χώρες, που επιθυµούσαν να οργανώσουν τις ένοπλες
δυνάµεις τους, στρατιωτικά στελέχη που αναλάµβαναν το έργο αυτό. Οι
στρατιωτικές αυτές αποστολές, διαµόρφωναν τη νοοτροπία και τον
προσανατολισµό του στρατιωτικού µηχανισµού αλλά είχαν και την ευκαιρία να
καλλιεργήσουν επιρροή και προσβάσεις µε πολλαπλά οφέλη. Ως τέτοια µπορεί να
θεωρηθεί η γαλλική αποστολή που κλήθηκε από τον Ελ. Βενιζέλο, προκειµένου να
αναδιοργανώσει τις Ένοπλες ∆υνάµεις, µετά τον πόλεµο του 189718.

16

USA Historian “Diplomacy and Westward Expansion 1830-1860”, https://history.state.gov
Kennedy Hickman, Military History Expert, “Circling the Globe: The Voyage of the Great White Fleet”,
http://militaryhistory.about.com
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Κολιόπουλος, Κ., Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως Σήµερα, Αθήνα:Ποιότητα, σελ. 148
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3.

Στρατιωτική Επιρροή Πέρα από τη Βία του Πολέµου

Ο Κινέζος στρατηγιστής Sun Tzu στο έργο του «Η τέχνη του πολέµου»,
εισάγει τη σύνδεση µεταξύ των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, της διπλωµατίας
και άλλων στοιχείων της εθνικής ασφάλειας. «Το αποκορύφωµα της επιδεξιότητας
δεν είναι το να νικήσεις εκατό φορές σε εκατό µάχες, αλλά το να υποτάξεις τον
εχθρό χωρίς µάχη», αναφέρει χαρακτηριστικά. Υποστηρίζει δηλαδή ότι η πιο
σηµαντική δεξιότητα ενός ηγέτη είναι η γνώση της σκέψης του αντιπάλου καθώς
και η εφαρµογή µιας στρατηγικής µε σκοπό να υποταχθεί ο αντίπαλος χωρίς τη
διεξαγωγή µάχης. Παρουσιάζει επίσης την άποψη ότι ο ικανός ηγέτης
χρησιµοποιεί όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή του για να διαµορφώσει το
περιβάλλον, είτε για να αποφύγει εντελώς τον πόλεµο, είτε για να εξασφαλίσει τη
νίκη αν ο πόλεµος καταστεί αναπόφευκτος. Έχουµε εποµένως µια πρώτη
θεµελίωση της άποψης ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες εν γένει, έχουν
σηµαντική αποτρεπτική συµβολή, πέρα από το στενό πεδίο της µάχης19.
Η ισχύς είναι αναπόσπαστο, αν όχι το σηµαντικότερο στοιχείο της
διπλωµατίας ενός κράτους στην προσπάθειά του να κατακτήσει και να διατηρήσει
ισχυρή θέση και ρόλο στη διεθνή πολιτική. Η ποιότητα της διπλωµατίας συνδυάζει
εκείνους τους διαφορετικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την εθνική ισχύ, σε
ένα ολοκληρωµένο σύνολο, τους δίνει κατεύθυνση και βάρος, και ξυπνά τις
λανθάνουσες δυνατότητές τους, δίνοντάς τους την πνοή της πραγµατικής ισχύος20.
Σε αυτό το πλαίσιο η στρατιωτική δύναµη αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους συντελεστές ισχύος, η δε χρησιµοποίησή της από την
διπλωµατία λειτουργεί ενισχυτικά στην επιτυχία της.
Ο Φρειδερίκος ο Β' της Πρωσίας κατά το 18ο αιώνα, εισάγει τη
διασύνδεση στρατιωτικών και διπλωµατικών δραστηριοτήτων, ως ολοκληρωµένων
εργαλείων στο οπλοστάσιο ενός κράτους. Ο Φρειδερίκος εφάρµοσε στην πράξη
την επίσηµη διπλωµατία ως Βασιλιάς της Πρωσίας και αναφέρθηκε εκτενώς στη
σηµασία της εθνικής και στρατιωτικής διπλωµατίας, στις οδηγίες που εξέδειδε
στους στρατηγούς του. Αν και ο Φρειδερίκος δεν αποκαλούσε τις συγκεκριµένες
ενέργειες «στρατιωτική διπλωµατία», αυτός και οι στρατηγοί του
διαπραγµατεύονταν µε ξένες δυνάµεις σε µια προσπάθεια να διαµορφώσουν το
περιφερειακό τους περιβάλλον. Οι ενέργειές αυτές του επέτρεψαν να βελτιώσει
τόσο τη στρατηγική θέση της χώρας του, όσο και την επιχειρησιακή ετοιµότητα του
στρατεύµατός του.
Εµβαθύνοντας περαιτέρω, ο επόµενος µεγάλος στρατιωτικός νους της
Πρωσίας, ο Κάρλ φον Κλαούζεβιτς, συνέχισε να επεκτείνεται στην πολυσύνθετη
φύση της στρατιωτικής επιρροής πέρα από την παραδοσιακή µάχη. Στο έργο του
19

Ραγιές, Ι.A., & Ευριβιάδης, Μ., Ερµηνευτικό Εγχειρίδιο Αγγλικών Όρων Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας, Αθήνα: Σιδέρης/ΙΑΑ,
2000, σελ. 23-25
20
Han J. Morgenthau, Politics Among Nations, 5th Edition (New York: Alfred A. Knopf, 1973), σελ. 42
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«Περί του πολέµου», θεµελιώνει την πολυεπίπεδη φύση της στρατιωτικής
δραστηριότητας, τόσο ως εργαλείο εχθροπραξιών, όσο και ως εργαλείο
εφαρµογής της πολιτικής. Έχοντας κατά νου τη σχέση µεταξύ στρατιωτικής και
πολιτικής δραστηριότητας, διαπιστώνει την ανάγκη ο στρατιωτικός ηγέτης να
αποκτήσει διττή επιδεξιότητα και στους δύο παραπάνω τοµείς. Πρέπει δηλαδή να
κατανοεί τους αντικειµενικούς σκοπούς της εθνικής πολιτικής και να χρησιµοποιεί
την κατάλληλη µορφή ισχύος για να τους επιτύχει. Θεωρεί απολύτως απαραίτητη
την ενοποίηση διπλωµατικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων και καταλήγει στη
διαπίστωση ότι η αδιάρρηκτη φύση των στρατιωτικών και πολιτικών
δραστηριοτήτων, δηµιουργεί και προάγει την ιδέα του πολιτικο-στρατιωτικού
ηγήτορα, υπονοώντας τη δυναµική της στρατιωτικής διπλωµατίας.
Ο Αµερικανός στρατηγικός νους του 19ου αιώνα, ναύαρχος Άλφρεντ
Μάχαν, ανέπτυξε τη θεωρία της θαλάσσιας ισχύος εισάγοντας αυτή τη θεωρία, ως
µέσο επίτευξης διπλωµατικών, πληροφοριακών, στρατιωτικών και οικονοµικών
σκοπών, µε τη χρήση της θαλάσσιας στρατιωτικής διπλωµατίας. Στο έργο του «Η
Επιρροή της Ναυτικής Ισχύος στην Ιστορία 1600-1783», ανέπτυξε ένα θεωρητικό
µοντέλο για την επέκταση της παγκόσµιας επιρροής των ΗΠΑ στηριζόµενος στις
αρχές της θαλάσσιας κυριαρχίας µέσω της ναυτικής υπεροχής και του
συνδυασµού ναυτικού εµπορίου, υπερπόντιων αποικιών και προνοµιακής
πρόσβασης σε ξένες αγορές που παράγει εθνική ισχύ και πλούτο. Ο κρίσιµος
παράγοντας για την επιτυχία αυτής της κυριαρχίας, είναι η ικανότητα της χώρας
στο εµπόριο και τη ναυτιλία. Αυτή η υποδοµή είναι ζωτικής σηµασίας για την
ικανότητα του έθνους να προβάλλει τη ναυτική του ισχύ κατά τη µετάβασή του σε
εµπόλεµη κατάσταση. Η θέση του Μάχαν, εισάγει και την οικονοµική παράµετρο
στην περίπλοκη σύνδεση των διπλωµατικών και στρατιωτικών συνιστωσών της
εθνικής ισχύος21.
Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία λοιπόν επιζητά την εµπλοκή των Ενόπλων
∆υνάµεων, αποσκοπώντας στην εκµετάλλευση της χρησιµότητας της στρατιωτικής
δύναµης την οποία αυτές κατέχουν και διαχειρίζονται. Αποσκοπεί στη
χρησιµοποίηση των στρατιωτικών ικανοτήτων των Ενόπλων ∆υνάµεων σε
επιχειρησιακό, κυρίως, επίπεδο (operational level). Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία
καλείται ουσιαστικά να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει προσδιοριστεί
µέσα από διαδικασίες της κλασικού τύπου διπλωµατίας. Παρέχει σοβαρές
ευκαιρίες και διευρύνει το πεδίο δράσης, αλλά εµπεριέχει σηµαντικούς κινδύνους
έκθεσης, ήττας και µείωσης κύρους22.

21

Κυριακίδης, Κ., Από τον Μάχαν στον Κόρµπετ: Θεωρίες Ναυτικής Ισχύος και ∆ιαχρονική Εφαρµογή Ναυτικής
Στρατηγικής στις Ελληνικές Θάλασσες, http://www.geetha.mil.gr
22
Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία, οπ.π., σελ. 72
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4.

Τα Όρια της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας

Με την παραδοσιακή προσέγγιση, η στρατιωτική κινητοποίηση,
πραγµατική ή δυνητική που σκοπό έχει να επιβάλλει τη βούληση ενός κράτους σε
ένα άλλο, είναι γνωστή ως Στρατιωτική ∆ιπλωµατία. Ενώ αρχικά η Στρατιωτική
∆ιπλωµατία έδειχνε, και ενδεχοµένως και η ίδια να το επεδίωκε, ότι εστιάζει
αποκλειστικά στον τοµέα της ασφάλειας και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος,
σταδιακά, µετεξελίχθηκε και ανέπτυξε µια ευρεία σειρά εργαλείων στοχευµένων σε
τοµείς όπως οικοδόµηση προϋποθέσεων κατανόησης και αµοιβαίας
εµπιστοσύνης, καθώς και επιρροή, όχι µόνο στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων,
αλλά και ανώτερων κυβερνητικών αξιωµατούχων άλλων πολιτικών δοµών, οι
οποίοι συνολικά εµπλέκονται σήµερα στο ευρύτερο πεδίο της ασφάλειας και της
διπλωµατίας. Πέρα δηλαδή από τη χρησιµοποίηση της στρατιωτικής δύναµης
καθαυτής, η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία είχε και µια διαφορετική, πιο ήπια µορφή,
αυτή της στρατιωτικής συνεργασίας και βοήθειας. Ιστορικά η στρατιωτική
συνεργασία και βοήθεια ήταν κύηµα της επικρατούσας διεθνούς realpolitik και
µέσο της διατήρησης της ισορροπίας δυνάµεων, υποστηρίζοντας τους συµµάχους
και εξισορροπώντας τους εχθρούς23.
Τα κράτη συνεργάζονταν στη διαδικασία στρατιωτικής συνεργασίας και
παροχής στρατιωτικής βοήθειας µε άλλα κράτη µε σκοπό την αντιστάθµιση της
ισχύος, την αποτροπή, τη διατήρηση ή τη δηµιουργία σφαιρών επιρροής, την
προαγωγή εµπορικών συµφερόντων ακόµη και για την υποστήριξη φίλιων
καθεστώτων προκειµένου αυτά να καταστείλουν τους εσωτερικούς τους
αντιπάλους24. Παραδείγµατα τέτοιας συνεργασίας αποτελούσαν η πρακτική
διορισµού στρατιωτικών ακολούθων, η οποία αναδύθηκε ως µέρος της
Ευρωπαϊκής διπλωµατίας του 19ου αιώνα, αλλά και η διατήρηση της στρατιωτικής
συνεργασίας και της παροχής στρατιωτικής βοήθειας από τα Ευρωπαϊκά
ηγεµονικά κράτη, προς τις πρώην αποικίες τους25.
Η περίοδος µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου χαρακτηρίσθηκε
από ένα διπολικό σύστηµα όπου οι αντιλήψεις για τη θέση της στρατιωτικής
ισχύος στη διεθνή πολιτική, άρχισαν να διαφοροποιούνται. Ο ανταγωνισµός που
αναπτύχθηκε µεταξύ των δύο υπερδυνάµεων στηρίχθηκε στη δηµιουργία
συµµαχιών και στην προσπάθεια ανάπτυξης δικτύων παγκόσµιας επιρροής που
βασίζονταν στην στρατιωτική ισχύ. Οι δύο υπερδυνάµεις για να προασπίσουν τα
στρατηγικά τους συµφέροντα προέβησαν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
προβολής ισχύος. Για παράδειγµα, ο ναυτικός αποκλεισµός της Κούβας, τον
Οκτώβριο του 1962, από 90 πλοία (και 20.000 στρατεύµατα) των ΗΠΑ µε απειλή
στρατιωτικής επέµβασης –όταν έγινε γνωστό ότι έχουν αναπτυχθεί βαλλιστικοί
23

Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία, οπ.π., σελ.15
Cottey, Α., & Forster, Α., Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance, Adelphi
Paper 365, Volume 44, New York: Oxford University Press for IISS, January 2004, σελ. 6,7
25
Williams, Ε.S., Cold War, Hot Seat: A Western Defense Attaché in the Soviet Union (London: Robert Hale: 2000), σελ.
20-21
24
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πύραυλοι της Ρωσίας– σε συνδυασµό µε την πολιτική, διπλωµατική προσέγγιση
της ρωσικής πλευράς, βοήθησε τελικώς στην εκτόνωση της κρίσης αλλά και στην
επίτευξη του στρατηγικού αντικειµενικού σκοπού των ΗΠΑ που ήταν η
αποµάκρυνση των παραπάνω πυραύλων26.
Στο σηµείο κρίνεται σκόπιµη η διάκριση µεταξύ της στρατιωτικής
ισχύος (military power) και της στρατιωτικής δύναµης (military force). Η
στρατιωτική ισχύς εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα της στρατιωτικής δύναµης,
αλλά είναι διαφορετική διότι δίδει µεγαλύτερη έµφαση στις πολιτικές σχέσεις
µεταξύ (δυνητικών) αντιπάλων, παρά στις στρατιωτικές τους ικανότητες. Έτσι η
στρατιωτική δύναµη είναι η ικανότητα να παίρνεις αυτό που θέλεις και η
στρατιωτική ισχύς η δυνατότητα να πείθεις κάποιον να σου το δώσει. Εποµένως η
χρήση της στρατιωτικής δύναµης αποτελεί απόδειξη (ή ένδειξη) της κατάρρευσης
της στρατιωτικής ισχύος. Η χρήση της ισχύος µε τη φυσική της µορφή αποδεικνύει,
όχι το πόσο ισχυρή είναι µια χώρα, αλλά το πόσο ανίκανη είναι να πείσει27.
Η στρατιωτική ισχύς (military power) είναι χρήσιµη όταν χρησιµοποιείται
µε τη φυσική της µορφή, δηλαδή όταν δεν χρησιµοποιείται. Κατά τον ψυχρό
πόλεµο η στρατηγική της αποτροπής οικοδοµήθηκε στην υπόθεση πως η κατοχή
µεγάλου αριθµού πυρηνικών όπλων και από τις δύο υπερδυνάµεις ήταν αρκετή
για τη λειτουργία της, και έτσι, δεν απαιτούνταν η χρήση της28. Η αποτροπή
στηριζόταν, στον εύλογο φόβο πως η επιθετικότητα περιελάµβανε τον κίνδυνο
ανταπόδοσης, που θα µπορούσε να επιφέρει µεγαλύτερο κόστος από τα όποια
πιθανά οφέλη. Η ύπαρξη, η ορθή λειτουργία και η αποτελεσµατική αποτροπή,
προαπαιτούσε την κατανόηση και από τις δύο πλευρές, της φιλοσοφίας αυτής της
κατάστασης καθώς και των κανόνων που απόρρεαν απ' αυτήν.

5.

∆ιάκριση Στρατιωτικής και Αµυντικής ∆ιπλωµατίας

Αµυντική ∆ιπλωµατία: Ο όρος αµυντική διπλωµατία (όπως
χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο Ηνωµένο Βασίλειο), αφορά στη δραστηριότητα
απενεργοποίησης των εντάσεων, πριν αυτές εξελιχθούν. Αποτελεί ένα φιλόδοξο
στόχο και για το λόγο αυτό απαιτεί συντονισµένες προσπάθειες (concerted action).
Στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο κόσµος δεν διαθέτει πλήρη ασφάλεια και
σταθερότητα και αποσκοπεί στο να αντιµετωπίσει την παγκόσµια έλλειψη
προϋποθέσεων ασφάλειας. Αφορά στην προσπάθεια κινητοποίησης διαφόρων
υπηρεσιών και υπουργείων -Υπουργείο Άµυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, τµήµα
διεθνούς ανάπτυξης, µη κυβερνητικοί οργανισµοί – προκειµένου να

26

Σιγουλάκης, ∆., Στρατιωτική ∆ιπλωµατία & Χειρισµός Κρίσεων, Στρατιωτική Επιθεώρηση, Σεπ-∆εκ 2014, σελ.105-106
Ντόκος, Θ., Εγχειρίδιο ∆ιεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Αθήνα:ΕΛΙΑΜΕΠ, 2002, σελ. 524
28
Κουσκουβέλης, Η., Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων. Η αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον ψυχρό πόλεµο,
Αθήνα:Ποιότητα, 2000, σελ. 15-19
27
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αντιµετωπισθούν προβλήµατα ασφάλειας σε διάφορα µέρη του κόσµου και
ιδιαίτερα του τρίτου κόσµου29.
Η Αµυντική ∆ιπλωµατία αποτελεί την προβολή επιρροής και ισχύος
(projection of influence and power) και την φυσική έκφραση της Εθνικής
Στρατηγικής σε διεθνές επίπεδο, όπως άλλωστε και η κλασική, η οικονοµική και η
πολιτιστική διπλωµατία. Η ανάγκη συντονισµού ανάµεσα στις διάφορες αυτές
µορφές διπλωµατίας είναι, κατά συνέπεια αυτονόητη30.
Η εξέλιξη της Αµυντικής ∆ιπλωµατίας ως και το τέλος του Ψυχρού
Πολέµου δεν χαρακτηρίστηκε από κάποιες σηµαντικές αλλαγές, αφού παραµένει
εστιασµένη και περιορισµένη στο στρατιωτικό πεδίο των διακρατικών σχέσεων.
Στη δεκαετία του 1990 η ανάδειξη των θεωριών αλληλεξάρτησης (complex
interdependence), η άνοδος νέων δρώντων στη διεθνή πολιτική και οικονοµία και
η εµφάνιση της δηµόσιας διπλωµατίας οδήγησαν σε νέες προκλήσεις στην
εννοιολογική προσέγγιση της Αµυντικής ∆ιπλωµατίας. Αν τύχει ορθής διαχείρισης,
είναι δυνατή η χρήση της ως πολύτιµου εργαλείου πολιτικής, λειτουργώντας ως
σύνδεσµος ανάµεσα στην ήπια και σκληρή ισχύ. Αυτό επιβεβαιώνουν οι
στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, οι οποίες αυξήθηκαν δραµατικά στην
µεταψυχροπολεµική εποχή31.
Στο πλαίσιο της Αµυντικής ∆ιπλωµατίας ορισµένες χώρες όπως οι
ΗΠΑ, έχουν ως βασικό στόχο την αναζήτηση της κατάλληλης γραµµής ισορροπίας
µεταξύ άσκησης εξωτερικής πολιτικής και υποστήριξης των συµφερόντων που
άπτονται των θεµάτων άµυνας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν τις σχέσεις
διαφόρων κρατών στον τοµέα της άµυνας µέσω εργαλείων εξωτερικής πολιτικής
όπως32:
• Πρόγραµµα βοήθειας στον τοµέα της ασφάλειας (security
assistance)
• Προγράµµατα

στρατιωτικής

εκπαίδευσης

και

επιµόρφωσης

(METPs)
• Μεταφορά οπλικών συστηµάτων (arm transfers)
• Συνοµιλίες στον τοµέα της ασφάλειας (security dialogue) και
• Μέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης (CBMs).

29

Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία, οπ.π., σελ. 70
Ντόκος, Θ., «Εγχειρίδιο ∆ιεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής», οπ.π. σελ. 524
31
Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία, οπ.π., σελ. 70
32
Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία, οπ.π., σελ. 71
30

-14-

Η άσκηση Αµυντικής ∆ιπλωµατίας απαιτεί επάρκεια πόρων, γνώσεων
και εµπειριών, επιστάµενο έλεγχο της διαδικασίας, αλλά και συνεχή κύκλο
αναθεωρήσεων, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της. Η πρακτική αυτή σήµερα
ακολουθείται από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία, καθώς επίσης και από
ισχυρές στρατιωτικά περιφερειακές δυνάµεις, οι οποίες έχουν θέσει στόχους
Αµυντικής ∆ιπλωµατίας και φυσικά, διαθέτουν τους ανάλογους πόρους και
ικανότητες για να τους υλοποιήσουν. Χώρες µεσαίου µεγέθους, οι οποίες δεν
διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
στόχων Αµυντικής ∆ιπλωµατίας περιορίζονται de facto σε δραστηριότητες
Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας, δηλαδή δραστηριότητες που στοχεύουν στην
υποστήριξη διπλωµατικών πρωτοβουλιών και ενεργειών33.
Στρατιωτική ∆ιπλωµατία: Χρησιµοποιείται ως διπλωµατικό εργαλείο
εξωτερικής πολιτικής, σε συµµαχικό κυρίως επίπεδο και αντίθετα από την
Αµυντική ∆ιπλωµατία, αφορά στη στρατιωτική ισχύ µε την έννοια της military force.
Αποσκοπεί όπως έχει προαναφερθεί στην προβολή, παρουσία και εµπλοκή της
στρατιωτικής ισχύος, κατά περίπτωση. Ουσιαστικά αποτελεί, σε αντίθεση µε την
αµυντική, µια επινοηµένη έκφραση της εθνικής ισχύος, ως αντιστάθµισµα στη
φυσική έκφραση της ισχύος σε εθνικό κυρίως επίπεδο. Αυτή η εξέλιξη συνέβη, εξ
αιτίας του ότι τα ευρωπαϊκά κυρίως κράτη, αισθανόµενα, κατά την προσπάθεια
πολιτικής και αµυντικής ενοποίησης, ότι αδυνατούν να προσεγγίσουν το
πραγµατικό επίπεδο των ΗΠΑ, αποφάσισαν να επινοήσουν ένα ρόλο για τη
στρατιωτική ισχύ, ώστε να δικαιολογηθεί ο αποποιούµενος τίτλος µιας
υπερδύναµης34.
Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία αποτελεί τη «γέφυρα» ανάµεσα στη
διπλωµατία και στη στρατιωτική ισχύ. Έτσι λειτουργεί ως αυξητικός παράγοντας
της εξωτερικής πολιτικής της χώρας αλλά και της εκπροσώπησης των εθνικών της
θέσεων. Τα όρια, σε δηµοκρατικά καθεστώτα, καθορίζονται από την πολιτική
εξουσία και ως εκ τούτου οι στρατιωτικοί αντιπρόσωποι δεν ασκούν άµεσα
διπλωµατία, αλλά υλοποιούν πολιτικές αποφάσεις35.
Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία, ως όρος εισήχθηκε πολυδιάστατα στη
µεταψυχροπολεµική εποχή και ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο από τη νέα φύση
των επιχειρήσεων, τα νέα όπλα, τα νέα «πεδία µάχης», την εξελισσόµενη
Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις (RMA), το γενικότερο ρόλο των
ενόπλων δυνάµεων, τη µετεξελιγµένη µορφή των διεθνών σχέσεων, καθώς και
από τα προγράµµατα του ΝΑΤΟ και Ευρο-ατλαντικού Συµβουλίου Συνεργασίας,
µέσω των οποίων προωθείται η διεύρυνση της Ατλαντικής Συµµαχίας προς

33

Νικολαΐδης, Θ., Στρατιωτική ∆ιπλωµατία στον 21ο Αιώνα (Νέες Ιδέες – Εξελίξεις – Προοπτικές), ∆ιακλαδική Επιθεώρηση
19, Θεσσαλονίκη: Α∆ΙΣΠΟ, 2011, σελ. 22-23
34
Νικολαΐδης, Θ., Στρατιωτική ∆ιπλωµατία στον 21ο Αιώνα, οπ.π., σελ. 23
35
Ηλιόπουλος, Η., & Σκιαδάς, ∆., Πολιτικο - στρατιωτικές σχέσεις και Αµυντική ∆ιπλωµατία. Θεωρητική, συγκριτική και
θεσµική ανάλυση, Θέµατα Πολιτικής και Άµυνας 20, Αθήνα:ΙΑΑ, Σεπτέµβριος 2004, σελ. 22,23,25
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Ανατολάς και η ∆υτικοποίηση των πρώην σοβιετοποιηµένων στρατιωτικών
µονάδων της Ανατολικής Ευρώπης.
Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, η έννοια της διεθνούς
ασφάλειας κλονίστηκε και ο ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων αναθεωρήθηκε καθώς
καλούνται πλέον να αναλάβουν αποστολές οι οποίες εµπίπτουν ουσιαστικά στην
ευρύτερη κατηγορία των αποστολών ασφαλείας36. Έτσι προέκυψε η αναγκαιότητα
µετεξέλιξης και της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας καθώς ο παλαιός ρόλος, που ήταν η
υποστήριξη της συµµαχίας, µετεξελίχθηκε πλέον στην ικανότητα υλοποίησης
πολυµερών περιφερειακών στρατιωτικών συνεργασιών, πέραν των ορίων της
συµµαχίας, µε στόχο τη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης. Οι
συνεργασίες αυτές περιλαµβάνουν νέες στρατηγικές σχέσεις µε πρώην ή εν
δυνάµει αντιπάλους όπως µεταξύ των ∆υτικών ∆ηµοκρατιών µε αυτές της Ρωσίας
και της Κίνας37.
Συµπερασµατικά, το κύριο χαρακτηριστικό της Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας είναι ότι η απειλή της χρήσης της στρατιωτικής δύναµης ή η
χρησιµοποίησή της έστω και για ειρηνικούς σκοπούς, αποσκοπεί στην επίτευξη
ευρύτερων πολιτικών επιδιώξεων µε σκοπό την ισχυροποίηση ενός δρώντα ή τη
διατήρηση της ισορροπίας ισχύος, αυτόνοµα ή και µέσω συνασπισµών και
διεθνών οργανισµών. Στην περίπτωση της Αµυντικής ∆ιπλωµατίας το κύριο
χαρακτηριστικό είναι η συντονισµένη κινητοποίηση διαφόρων υπηρεσιών της
εθνικής ισχύος σε όποιο περιβάλλον υπάρχει έλλειψη προϋποθέσεων ασφαλείας
µε τις ίδιες, ως επί το πλείστον, επιδιώξεις. Αυτό στην ουσία δίδει στους δυο όρους
µια κοινή κατεύθυνση καθόσον η χρησιµοποίηση ή όχι των διαφόρων µέσων δεν
έχει διακριτά σύνορα µεταξύ των δύο όρων. Ταυτόχρονα σε ότι αφορά στην
κινητοποίηση των Ενόπλων ∆υνάµεων η διαφοροποίηση Στρατιωτικής και
Αµυντικής ∆ιπλωµατίας είναι µικρή.

36
37
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
1.

Στρατηγικές Εφαρµογής της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας

Στην παγκόσµια βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές µορφές
στρατηγικών που ακολουθούν τα κράτη κατά την εφαρµογή της Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας. Από τις πλέον συνηθισµένες είναι ο πειθαναγκασµός, η
εξισορρόπηση και η εφαρµογή του διαίρει και βασίλευε και η υποχωρητικότητα.
Είναι δηλαδή παρόµοιες αν όχι ταυτόσηµες στρατηγικές των κρατών κατά την
εφαρµογή της ισχύος.
α.

Πειθαναγκασµός

Η ισχύς, σύµφωνα µε τον Kenneth Waltz, είναι πιο χρήσιµη και
εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα µίας µεγάλης δύναµης όταν δεν
χρησιµοποιείται σε πολέµους38. Με αυτή τη λογική ο πειθαναγκασµός, έγκειται
στην προσπάθεια ενός κράτους να εξασφαλίσει οφέλη από κάποιο άλλο,
χρησιµοποιώντας την απειλή βίας ώστε ο αντίπαλος να εξαναγκασθεί να
συµµορφωθεί µε τη βούληση του ασκούντος τον πειθαναγκασµό. Ο
πειθαναγκασµός ορίζεται ως η δυνατότητα επίτευξης των στόχων ή της
πρόκλησης «ωµής βίας». Είναι η χρησιµοποίηση της βίας κατά λανθάνοντα τρόπο
µε σκοπό τον επηρεασµό των αποφάσεων του αντιπάλου39.
Ο πειθαναγκασµός είναι επιτυχηµένος ως επιλογή στις διεθνείς
σχέσεις όταν καταλήγει σε µη προσφυγή σε πόλεµο. Παρόλα αυτά, ως στρατηγική
εφαρµογής της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας έχει υποστεί ποικίλες µετατροπές, µε
αποτέλεσµα να έχει περιλάβει και τακτικές οι οποίες προϋποθέτουν την άσκηση
της ελεγχόµενης βίας. Συνδέθηκε µάλιστα µε τις δυνατότητες, της σύγχρονης
τεχνολογίας, να προσβάλει στόχους από µεγάλες αποστάσεις µε σχετικά χαµηλό
ρίσκο.
Προϋπόθεση για την εφαρµογή του πειθαναγκασµού είναι η
ύπαρξη τέτοιας στρατιωτικής ισχύος, ώστε η άσκηση πίεσης στον αντίπαλο να
συνδέεται µε αυξηµένη πιθανότητα επικράτησης σε περίπτωση απώλειας του
ελέγχου διαχείρισης της κρίσης. Αυτό προσφέρει στον επιτιθέµενο τον έλεγχο της
κλιµάκωσης, δηλαδή τη δυνατότητα να αναβαθµίζει το κόστος µη συµµόρφωσης
38

Waltz Kenneth N., International structure, national force, and the balance of world power, The Free Press, 1967, σελ.
309-310
39
Κουσκουβέλης, Η., Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα, 2010

-17-

του αντιπάλου, µέχρι να τον εξουδετερώσει, χωρίς εκείνος να µπορεί να πράξει το
ίδιο. Επίσης απαιτείται η ύπαρξη και η προβολή ενός αποφασιστικού κινήτρου.
Αυτό δίδει αξιοπιστία στην απειλή, δηλαδή της προσδίδει πραγµατικό βάρος και
την καθιστά κρίσιµο παράγοντα λήψης αποφάσεων από τον εχθρό. Κλασσικά
ιστορικά παραδείγµατα αποτελούν η «ειρηνική», υπό την απειλή πολέµου
προσάρτηση τµηµάτων της Τσεχοσλοβακίας από τον Χίτλερ το 1938 και η κρίση
της Κούβας το 1962. Επίσης κατά την Ελληνοτουρκική κρίση του 1987, όταν µε
την χρησιµοποίηση της απειλής κλιµάκωσης της κρίσης εκ µέρους της Ελλάδος
περιορίσθηκε η επιθετική συµπεριφορά της Τουρκίας40.
β.

Εξισορρόπηση

Ως εξισορρόπηση αναφέρεται η συµπεριφορά ή η τακτική που
απορρέει ή/και εντάσσεται στο γενικότερο φαινόµενο προσπαθειών
εξισορρόπησης και στη θεωρία της ισορροπίας ισχύος. Είναι µάλλον αµυντική
στρατηγική της στρατιωτικής διπλωµατίας και συνίσταται στην αύξηση της ισχύος
ή της απειλής ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων. Η εξισορρόπηση µπορεί να
διακριθεί σε εσωτερική και εξωτερική.
Η εσωτερική εξισορρόπηση ή ενδυνάµωση περιλαµβάνει τις
προσπάθειες αναβάθµισης των αµυντικών ικανοτήτων µε την εντατικοποίηση της
εκµετάλλευσης των εγχωρίων προϊόντων στρατιωτικής ισχύος. Αυτό συνάγει ότι η
εσωτερική αναβάθµιση των οπλικών συστηµάτων (αµυντικές δαπάνες) αποτελεί
ενέργεια της στρατιωτικής διπλωµατίας στο πλαίσιο της εσωτερικής
εξισορρόπησης. Αντιθέτως, η εξωτερική εξισορρόπηση αφορά στη διαµόρφωση
συµµαχιών µε σκοπό την αναβάθµιση της ισχύος µέσα από τη συνεργασία και τη
συγκέντρωση πόρων µε κοινές αµυντικές ανάγκες.
Η εξωτερική εξισορρόπηση σπανίως είναι το µόνο µέσο επιβίωσης
της στρατιωτικής διπλωµατίας στο διεθνές σύστηµα. Συνδυάζεται τις περισσότερες
φορές µε µία στρατηγική προσέγγισης και συνεργασίας µε άλλα κράτη που
αντιµετωπίζουν τις ίδιες απειλές και ενώνονται µε κοινό συµφέρον. Η εξωτερική
εξισορρόπηση αυξάνει τη διαθέσιµη ισχύ, καθώς οι πόροι των συνασπιζοµένων
κρατών συγκεντρώνονται και χρησιµοποιούνται για το σκοπό της στρατιωτικής
διπλωµατίας που είναι κοινός.
γ.

«∆ιαίρει και βασίλευε»

Η στρατηγική αυτή επιλογή επιτρέπει την έµµεση αντιµετώπιση
της απειλής του αντιπάλου και έχει τρεις προσεγγίσεις.
Η Επιθετική προσέγγιση που σκοπό έχει να αυξήσει τη σχετική
ισχύ του κράτους. Το κράτος επιχειρεί να αποδυναµώσει τους αντιπάλους του
40
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υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις µεταξύ τους µε σκοπό να προκαλέσει αντιπαλότητα
ή στη καλύτερη περίπτωση, παρατεταµένο µεταξύ τους πόλεµο41. Αποτελεί
στρατηγική χαµηλού κόστους αλλά υψηλής αβεβαιότητας. Σε περίπτωση επιτυχίας
το κράτος που την εφαρµόζει παραµένει στο περιθώριο, δεν επιβαρύνεται
στρατιωτικά και η σχετική του ισχύς αυξάνεται. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο
ανταγωνισµός οξύνεται µε αποτέλεσµα τη σύγκρουση. Ο ρόλος της στρατιωτικής
διπλωµατίας είναι περιορισµένος και αφορά στην υποστήριξη των ευαίσθητων
διπλωµατικών κινήσεων µέσα από την προβολή περιορισµένης ισχύος υπέρ
ευκαιριακών εταίρων. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η αποστολή ισραηλινών
ειδικών δυνάµεων στο Κάιρο το 1954 µε σκοπό την καταστροφή αµερικανικών και
βρετανικών στόχων που θα επιδείνωναν τις σχέσεις των τελευταίων µε την
αδέσµευτη Αίγυπτο. Η αποστολή απέτυχε και έπληξε το κύρος του Ισραήλ.
Η Αµυντική προσέγγιση µεταβιβάζει τη χρήση απειλής βίας σε
τρίτους και είναι από τις πιο συχνά εφαρµοζόµενες αµυντικές στρατηγικές. Το
κράτος αντιλαµβανόµενο την ανάγκη να αποτρέψει την απειλή και να
παρεµποδίσει την περαιτέρω αναβάθµιση της ισχύος του αντιπάλου, αναζητά
κάποιο άλλο κράτος «θύµα». Επιδιώκεται η διατήρηση καλών διπλωµατικών
επαφών µε τον αντίπαλο, ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξη και η
αποστασιοποίηση από τη χώρα θύµα. Η προσέγγιση αυτή έχει τα ίδια
πλεονεκτήµατα µε την επιθετική. Σε περίπτωση επιτυχίας, το κράτος έχει
αναχαιτίσει τον αντίπαλό του, χωρίς σύγκρουση και µε αποφυγή άσκοπων
εξοπλισµών. Αποτελεί σωτήρια στρατηγική στην εφαρµογή της στρατιωτικής
διπλωµατίας στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα κράτη εχθροί.
Στον αντίποδα η αποτυχία της είναι καταστροφική καθώς ο εχθρός θα ενισχυθεί
περισσότερο ή το κράτος θύµα θα µεταβληθεί σε κρίσιµο αντίπαλο.
Η τρίτη προσέγγιση αφορά στην Αποτροπή της συµµαχίας.
Σκοπός της είναι να µην επιτρέψει την εξωτερική ενδυνάµωση του αντιπάλου, η
οποία αν επιτευχθεί θα οδηγήσει σε αύξηση της ισχύος και ανατροπή της
ισορροπίας µε αποτέλεσµα την αποτυχία της στρατιωτικής διπλωµατίας. Το
κόστος της εφαρµογής της εξαρτάται από τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. Την
τακτική αυτή εφάρµοσαν οι Άγγλοι στις αραβικές τους αποικίες, µε σκοπό να τις
διατηρήσουν, εµποδίζοντας την προσπάθεια δηµιουργίας του ενωµένου αραβικού
έθνους από το Μαρόκο µέχρι το Ιράν.
δ.

Υποχωρητικότητα

Η υποχωρητικότητα ως στρατηγική της στρατιωτικής διπλωµατίας
εφαρµόζεται τόσο από ισχυρά όσο και από αδύναµα κράτη. Εµφανίζεται µε τη
µορφή της σύµπλευσης µε την επιταγή του ισχυρότερου ή µε τη µορφή του
κατευνασµού. Η σύµπλευση είναι το αντίθετο της εξισορρόπησης και αποσκοπεί
41
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στην επίτευξη της ανοχή του αντιπάλου, πιθανώς στην εκτροπή της επιθετικότητάς
του προς κάποιο τρίτο κράτος, στο κέρδος χρόνου και στην υπό ευνοϊκές
συνθήκες συµµετοχή στην ασύµµετρη κατανοµή των κερδών της επιθετικότητάς
του ισχυρού έναντι των τρίτων. Η στρατηγική αυτή πηγάζει από την κατανόηση της
αδυναµίας από τον ανίσχυρο και της υπεροχής από τον ισχυρό.
Ο κατευνασµός υποχωρεί στις επιδιώξεις της εχθρικής
στρατιωτικής διπλωµατίας, µε την ιδέα ότι µε αυτό τον τρόπο θα περιορίσει την
ανασφάλεια του αντιπάλου και θα περιορίσει την επιθετικότητά του.Σε αντίθεση µε
τη σύµπλευση η οποία θεωρεί ότι ο προθέσεις του αντιπάλου είναι δεδοµένες, ο
κατευνασµός επιδιώκει µέσα από την υποχώρηση να τις τροποποιήσει.
Η υποχωρητικότητα είναι προφανώς η πλέον δυσµενής
στρατηγική για ένα κράτος και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται µε το
ρεαλισµό. Από την άλλη πλευρά η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία του ισχυρού
αποσκοπεί στην υποχωρητικότητα του ασθενέστερου.

2. Προϋποθέσεις
∆ιπλωµατίας

Εφαρµογής

της

Στρατιωτικής

Η εφαρµογή της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας, προκειµένου αυτή να
επαυξήσει πολλαπλασιαστικά την αξία στις διεθνείς σχέσεις µιας µεσαίου
µεγέθους δηµοκρατικής χώρας, όπως η Ελλάδα, αλλά και για να επιδράσει µέσοµακροπρόθεσµα θετικά στην εξωτερική της εικόνα, θα πρέπει να επιδιώκεται κατά
την άσκησή της, να ακολουθούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις42:
α.
Να διασφαλίζεται και να ενισχύεται η εξωτερική και η εσωτερική
εθνική ασφάλεια.
β.
Να µη θίγονται τα εθνικά συµφέροντα ασφαλείας ή η ικανότητα
των ενόπλων δυνάµεων να δράσουν µόνες τους, εφόσον απαιτείται.
γ.

Να ενισχύεται η εθνική άµυνα και το στρατιωτικό δυναµικό της

χώρας.
δ.
Να είναι συµβατή µε δεσµούς που απορρέουν από άλλες
ρυθµίσεις συνεργασίας ή συµµαχίας εάν υπάρχουν, και να µην απειλεί αυτούς
τους δεσµούς.
ε.
Να υπάρχει εκπεφρασµένη θετική πολιτική βούληση για σύναψη
νέων συµβάσεων στρατιωτικών επαφών αλλά και για εφαρµογή περαιτέρω
συνεργασίας µε τις χώρες ή τους οργανισµούς µε τους οποίους συνάπτονται
στρατιωτικές συµφωνίες ή συµβάσεις.
42
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στ. Να αφορά στις ικανότητες που απαιτούνται για υλοποίηση στόχων
και πρωτοβουλιών σε οποιαδήποτε συµµαχία / συµφωνία / σύµβαση, στις οποίες
έχουν υπογράψει ή είναι µέλη και δεν θίγονται εθνικά συµφέροντα.

3. Κέρδη
∆ιπλωµατίας

από

την

Εφαρµογή

της

Στρατιωτικής

Τα οφέλη που µπορεί να επιφέρει η οργανωµένη και επιµελής άσκηση
της στρατιωτικής διπλωµατίας, είναι πολλαπλά και µπορεί να περιλαµβάνουν43:
α.
Τη δηµιουργία ενός σταθερού και ειρηνικού περιβάλλοντος για τη
διατήρηση της ασφάλεια µε τις γειτονικές χώρες προς εξάλειψη των συγκρούσεων.
β.
Την αναίρεση, µέσω συνεργασιών, των εχθρικών προθέσεων και
δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, µε τη
δηµιουργία και διατήρηση της εµπιστοσύνης στην ευρύτερη περιοχή
ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστική είναι η σύναψη διµερών ή πολυµερών
στρατιωτικών συνεργασιών για την καταπολέµηση από κοινού σύγχρονων
απειλών όπως η διεθνής τροµοκρατία, η πειρατεία, το λαθρεµπόριο κ.ά.
γ.
Τη διεθνή αποδοχή της βούλησης του κράτους καθώς και της
ικανότητάς του να εργαστεί στην κατεύθυνση της επίλυσης και της διαχείρισης των
συγκρούσεων, µέσω της συµµετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα
των Ηνωµένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισµών.
δ.
Τις στρατιωτικές συνεργασίες που µπορεί να αναληφθούν στο
πλαίσιο της διεθνούς άµυνας, κάτω από την οµπρέλα της νοµιµοποίησης που
παρέχουν οι στρατιωτικές συµµαχίες, όπως το ΝΑΤΟ ή οι διµερείς και πολυεθνικές
στρατιωτικές συνεργασίες. Αυτές προσδίδουν αξιοπιστία αλλά και παρέχουν
µεγαλύτερη διαφάνεια, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων συνεργασίας για
οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων ή και εδραίωση της ειρήνης σε
ασταθείς περιοχές πέραν της συµµαχίας.
ε.
Την καλύτερη στρατιωτική συνεργασία που επιτυγχάνεται µέσω
της ικανοποίησης των αρχών της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης του
εξοπλισµού, των οπλικών συστηµάτων, των µεθόδων και των διαδικασιών. Η
Στρατιωτική ∆ιπλωµατία βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα µέσω τυποποιηµένων
συστηµάτων, πρακτικών και διαδικασιών και στις περιπτώσεις που η τυποποίηση
δεν αποτελεί µέρος της συµφωνίας, δίδει τη δυνατότητα κατανόησης των
συστηµάτων, των διαδικασιών και εφαρµοζόµενων πρακτικών της κάθε πλευράς.

43
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στ. Την αποτελεσµατικότερη παροχή των στρατιωτικών ικανοτήτων,
µέσω της κοινής εφοδιαστικής δυνατότητας που θα µπορούσε να προκύψει από
τους σχεδιασµούς για τυποποίηση στρατιωτικού υλικού και εξοπλιστικών
συνεργασιών. Είναι ιδιαίτερα θετικό για κράτη µε µικρές ένοπλες δυνάµεις ή
ασθενείς οικονοµίες.
ζ.
Την ενεργοποίηση κρατών προκειµένου να συνεισφέρουν µε τις
υφιστάµενες δυνατότητές τους, που δεν θα µπορούσαν να το πράξουν εάν
ενεργούσαν ανεξάρτητα.
η.
Την αύξηση της ικανότητας των συµµετεχόντων κρατών να
συνεισφέρουν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων µέσω της ανταλλαγής εµπειριών,
όπως η στρατιωτική κατάρτιση, οι στρατιωτικοί σύµβουλοι και οι ανταλλαγές
εµπειρογνωµόνων.
θ.
Τη δυνατότητα που παρέχεται στους στρατιωτικούς µέσω της
διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας να υπογραµµίζουν το ρόλο του κράτους τους
στη συµβολή των παρερχοµένων υπηρεσιών, ως υπεύθυνο µέλος της διεθνούς
κοινότητας.
ι.
Τη βελτίωση των αποτελεσµάτων στην άσκηση εξωτερικής
πολιτικής, σε σχέση µε µια ένοπλη στρατιωτική δράση, που µπορεί να έχει µια
οµαδική προσπάθεια υποστηριζόµενη από Στρατιωτική ∆ιπλωµατία, είτε πρόκειται
για τη διεξαγωγή επιχειρηµατικής δραστηριότητας είτε για ανθρωπιστικούς λόγους,
όπως η ανακούφιση από καταστροφές µε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
ια. Την αµοιβαία επωφελή σχέση συνεργασίας µε τους στρατούς
περιοχών ενδιαφέροντος, µε την ενίσχυση κυρίως της στρατιωτική δύναµη της
ίδιας της χώρας που το επιχειρεί, από την άποψη των ανθρωπίνων πόρων και του
δυναµικού της, µέσω της γνώσης των στρατιωτικών συστηµάτων και της χρήσης
αυτών µε ενσωµάτωση των βέλτιστων πρακτικών.

4. Κίνδυνοι
∆ιπλωµατίας

από

την

Εφαρµογή

της

Στρατιωτικής

Όµως παρά τα αναµφισβήτητα οφέλη που µπορεί να επιφέρει η άσκηση
της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας, η συνεργασία των κρατών ενέχει και κινδύνους
που προκύπτουν κυρίως από τις διαφορές στους εθνικούς στόχους και τις
επιδιώξεις αλλά και από τους περιορισµούς που επιβάλλουν στις µεταξύ τους
σχέσεις. Τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να είναι44:

44

Νικολαΐδης, Θ., Στρατιωτική ∆ιπλωµατία στον 21ο Αιώνα, οπ.π., σελ. 27
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α.
Η σύγκρουση µεταξύ των εθνικών και των κοινών στόχων
συνεργασίας. Αυτό συµβαίνει όταν διµερείς ή πολυµερείς στρατιωτικές
συνεργασίες, εµπλέκονται αλλά και επηρεάζουν θέµατα Εθνικής Ασφάλειας.
β.
Η πρόσβαση και κοινή χρήση ευαίσθητων στρατιωτικών
πληροφοριών µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αµυντική ικανότητα της χώρας.
γ.
Η δυσκολία στον προσδιορισµό ενός βιώσιµου και επωφελούς
επιπέδου συνεργασίας. Έτσι οι αποφάσεις µπορεί να οδηγήσουν σε
αντιπαραγωγικές σχέσεις λόγω γλωσσικών φραγµών, ιδιόµορφης συµπεριφοράς
και πολιτιστικών διαφορών ή ανεπαρκούς διαλειτουργικότητας κλπ.
δ.
Η συνεργασία µπορεί να οδηγήσει σε διαφορές όσον αφορά στον
επιµερισµό του κόστους ή µπορεί να περιοριστεί σε καθαρά οικονοµικά ζητήµατα.
ε.
Ο κίνδυνος για το προσωπικό, ειδικά σε κοινές επιχειρήσεις, µέσω
της µεταβαλλόµενης ανάλυσης κινδύνου για κάθε χώρα ανάλογα µε την
εκπαίδευση και τον εξοπλισµό αλλά και των διαδικασιών λειτουργίας, τους κανόνες
εµπλοκής και λήψης αποφάσεων.
στ. Η διεθνής στρατιωτική συνεργασία δεν µπορεί να υπερκεράσει
ουσιαστικές πολιτικές διαφορές, αλλά θα µπορούσε να βοηθήσει στη µείωση των
στρατιωτικών εντάσεων που οδηγούν στη δηµιουργία ενός λιγότερο τεταµένου
πολιτικού περιβάλλοντος. Αυτό µε τη σειρά του, θα µπορούσε να αποτελέσει µια
σηµαντική απαρχή για τον πολιτικό διάλογο.

5.

Ένοπλες ∆υνάµεις και Στρατιωτική ∆ιπλωµατία

Στο πεδίο της στρατιωτικής διπλωµατίας, οι ένοπλες δυνάµεις
αναπτύσσουν ένα σύνολο διεθνών σχέσεων και δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της
συµµετοχής της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας αλλά και σε διµερές
επίπεδο. Αποτελεί την προβολή της Εθνικής Στρατηγικής σε διεθνές επίπεδο και
συνίσταται από µια δέσµη δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από το αντίστοιχο
Υπουργείο Άµυνας και τις ένοπλες δυνάµεις µε στόχο45:
• Την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας του κράτους και τη
διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Χώρας.
• Τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την διατήρηση της
ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή στρατηγικού
ενδιαφέροντος της Χώρας.

45

ΥΠΕΘΑ, Λευκή Βίβλος, 2014, σελ. 86-87

-23-

• Την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας µε τους ιθύνοντες της
Αµυντικής Πολιτικής λοιπών κρατών και τη συνεργασία µε αυτούς για την ορθή και
συνεχή συλλογή πληροφοριών του περιφερειακού και ευρύτερου διεθνούς
περιβάλλοντος.
• Την αναβάθµιση του ρόλου και της επιρροής της χώρας στους
∆ιεθνείς Οργανισµούς Ασφαλείας που συµµετέχει.
Οι ένοπλες δυνάµεις µιας χώρας, πέραν του γεγονότος πως αποτελούν
ένα σταθερά άριστα οργανωµένο κοµµάτι του κοινωνικοπολιτικού συστήµατος,
είναι επίσης σηµαντικές για ένα µεγάλο αριθµό λόγων που αφορούν στην
εξωτερική πολιτική και την θέση-ρόλο του κράτους στο διεθνές γίγνεσθαι.
Ουσιαστικά, η µια όψη του νοµίσµατος της εξωτερικής πολιτικής είναι η καθαυτό
διπλωµατία και άλλη ο διεθνής ρόλος των ένοπλων δυνάµεων. Συνοπτικά, η
στρατιωτική ικανότητα προσδιορίζει το ειδικό βάρος και τα διαπραγµατευτικά
ερείσµατα ενός κράτους σε πλήθος διεθνών συναλλαγών και διεθνών
συµµετοχών. Οι πελατειακές σχέσεις µικρών και µεγάλων δυνάµεων συναρτώνται
µε την ικανότητα των λιγότερο ισχυρών κρατών αφενός να αµύνονται κατά των
αναθεωρητικών κρατών που τα απειλούν και αφετέρου να είναι ενεργοί
στρατηγικοί δρώντες των στρατηγικών εξελίξεων στην περιφέρεια που ανήκουν46.
Οι ένοπλες δυνάµεις ενός σύγχρονου κράτους είναι κρίσιµο µέσο των
διεθνών συµµετοχών µιας χώρας, πιο συγκεκριµένα, της «στρατιωτικής
διπλωµατίας». Μεταξύ άλλων οι ένοπλες δυνάµεις δύνανται να αναλαµβάνουν
αποστολές όπως47:
• Παροχή συµβουλών στην πολιτική ηγεσία για τους τρόπους
πολιτικής αξιοποίησης της στρατιωτικής ισχύος υπό το πρίσµα των διεθνών
εξελίξεων
• Συµµετοχή στελεχών των ενόπλων δυνάµεων στην επίσηµη
διπλωµατική αντιπροσώπευση του κράτους σε άλλα κράτη ή διεθνείς θεσµούς
• Μετά από εντολή της πολιτικής ηγεσίας, σύναψη στενών σχέσεων,
µυστικού ή δηµοσιοποιηµένου χαρακτήρα, µε τις ένοπλες δυνάµεις άλλων κρατών
• Υπό το πρίσµα των πολιτικών εντολών, συµµετοχή και
διαπραγµατεύσεις στο ευρύ πλέγµα των διεθνών αµυντικών σχηµάτων που
αναπτύσσονται στον ευρωατλαντικό χώρο και στην Ευρώπη
• Συµµετοχή σε διεθνείς αποστολές (ανθρωπιστικές, «ειρηνευτικές»
κλπ)
46
47

Ήφαιστος, Π., Ο Ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων στις Σύγχρονες ∆ιεθνείς Σχέσεις, 2003
Ήφαιστος, Π., οπ.π.
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• Βοήθεια
τεχνολογία, κτλ) και

προς

άλλους

στρατούς

(εκπαίδευση,

υποδοµή,

• Συνεργασία µε άλλα κυβερνητικά τµήµατα, µυστικές αποστολές
που εξυπηρετούν την αποτρεπτική ικανότητα των εθνικών ενόπλων δυνάµεων.
Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, παραγωγή αναλύσεων, πληροφοριών και
εκτιµήσεων για την κατανοµή ισχύος στο διεθνές σύστηµα, εκτιµήσεις των απειλών
και ιεράρχησή τους υπό το πρίσµα της δεδοµένης κατανοµής ισχύος και προτάσεις
πολιτικής για πρακτικές προσεγγίσεις που µεγιστοποιούν την εθνική ασφάλεια.
Αναφορικά µε το τελευταίο σηµείο, προστίθεται πως στις προσεγγίσεις αυτές
συµπεριλαµβάνονται οι συµµαχικές σχέσεις ή άλλου είδους συµφωνίες ή σχέσεις
µε τις ένοπλες δυνάµεις τρίτων κρατών που αντιµετωπίζουν τις ίδιες απειλές και
προτάσεις για συγκεκριµένες επαφές, ενέργειες και άλλες στρατηγικές ή τακτικές
κινήσεις που θα ενισχύσουν την θέση και τον ρόλο της χώρας στο πλαίσιο της
δεδοµένης κατανοµής ισχύος. Επίσης, προτάσεις για επαφές, ενέργειες και
αποστολές των ενόπλων δυνάµεων υπό το πρίσµα τόσο της δεδοµένης
κατανοµής ισχύος όσο και υπό το πρίσµα του στρατηγικού περιβάλλοντος που
δηµιουργούν τα στρατηγικά και πολιτικά δόγµατα των κρατών του διεθνούς
υποσυστήµατος στο οποίο ανήκει η χώρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
1.

Προκλήσεις και Απειλές στο ∆ιεθνές Περιβάλλον

Οι µεταβολές στο γεωπολιτικό σκηνικό µε το τέλος του ψυχρού
πολέµου οδήγησαν στην αλλαγή του περιβάλλοντος ασφάλειας αλλά και στην
εµφάνιση µίας νέας µορφής απειλών. Η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκ και η
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησε στην εµφάνιση «κενών ισχύος» στην
πρώην ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Υπερκαυκασία και στην Κεντρική
Ασία, επιτρέποντας την επανεµφάνιση µιας σειράς τοπικών και περιφερειακών
εντάσεων και συγκρούσεων, τις οποίες η λογική του διπολικού συστήµατος είχε
καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο ή και να παγώσει48. Ο χώρος στον οποίο στρέφεται
πλέον το παγκόσµιο ενδιαφέρον είναι το τρίγωνο της αστάθειας, που
περιλαµβάνει τα Βαλκάνια, την Υπερκαυκασία, τη Μέση Ανατολή και την ανατολική
Μεσόγειο.
Το γεωστρατηγικό περιβάλλον, εξακολουθεί να παραµένει εξαιρετικά
πολύπλοκο και αρκετά επικίνδυνο. Η αβεβαιότητα για τις πιθανές απειλές που τα
κράτη και η διεθνής κοινότητα καλούνται να αντιµετωπίσουν, από τις αρχές του
21ου αιώνα, οδήγησε στην επανεξέταση της έννοιας της ασφάλειας, σε επίπεδο
επίλυσης τοπικών συγκρούσεων αλλά και σε επίπεδο αποτροπής ενός
παγκοσµίου πολέµου49. Οι υπερεθνικοί κίνδυνοι και οι ασύµµετρες απειλές δεν
αντιµετωπίζονται µε τη χρήση της παραδοσιακής στρατιωτικής ισχύος. Οι
τροµοκρατικές οµάδες εκτελούν κτυπήµατα µε µη συµβατικούς και ιδιαίτερα
καταστρεπτικούς τρόπους. Ο κίνδυνος της παγκόσµιας οικονοµικής και πολιτικής
αστάθειας, επέβαλε την ανάγκη δηµιουργίας σύγχρονου πλέγµατος διακρατικών
σχέσεων, µε σκοπό όχι µόνο την πολιτική και οικονοµική παγκοσµιοποίηση, αλλά
και τον αποτελεσµατικό έλεγχο της παγκόσµιας ασφάλειας, εµπλέκοντας και τις
ένοπλες δυνάµεις των κρατών, µέσω της στρατιωτικής διπλωµατίας.
Από τη σκοπιά της διεθνούς και εθνικής ασφάλειας, δύο µακρόχρονες
τάσεις συνοδεύουν την παγκοσµιοποίηση50:
• Η πρώτη αφορά στην ασφάλειά της, που συνεχίζει να εξαρτάται
από τη στρατιωτική δύναµη, η οποία εκδηλώνεται και αναπτύσσεται σε εδαφική
βάση.

48

Ηλίας Κουσκουβέλης : Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα:Ποιότητα, 2004, σελ. 191
Μ. Μπόση, Ζητήµατα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγµάτων, Αθήνα: Παπαζήση, 1999, σελ. 23
50
Σ. Αλειφαντής: ∆ιεθνής Ασφάλεια και Παγκοσµιοποίηση, Αθήνα: ΕΙΡΜΟΣ, τ.3, 2000, σελ. 5
49
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• Η δεύτερη αφορά στην εθνική αµυντική πολιτική κάθε κράτους,
που επιχειρεί να εναρµονίσει τις εθνικές επιδιώξεις ασφάλειας, µε εκείνες τις
διαδικασίες προσαρµογής ή ενσωµάτωσης σε υπερεθνικούς αµυντικούς θεσµούς,
που εξυπηρετούν τις ανάγκες ασφάλειας, όχι µόνο της παγκόσµιας οικονοµίας
αλλά και της παγκόσµιας τάξης.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω και της αναθεώρησης της λειτουργίας των
Ενόπλων ∆υνάµεων των χωρών που συνεργάζονται για τη διεθνή ασφάλεια και
νοµιµότητα, επιβάλλεται η αναθεώρηση τόσο της δοµής των εκάστοτε Ενόπλων
∆υνάµεων όσο και του τρόπου ενεργείας τους51. Οι Ένοπλες ∆υνάµεις, στη µετά
τον Ψυχρό Πόλεµο εποχή, καλούνται να συµµετέχουν σε νέες (κύριες) αποστολές
(core defense missions), οι οποίες όµως εµπτίπτουν ουσιαστικά στην ευρύτερη
κατηγορία των αποστολών ασφάλειας (security missions). Στόχος τους είναι η
πρόληψη, εµπλοκή και διαχείριση καταστάσεων έντασης, κρίσης και low-level/low
intensity συγκρούσεων. Οι καταστάσεις αυτές, βέβαια, αποδεικνύονται ιδιαίτερα
απαιτητικές για τις Ένοπλες ∆υνάµεις. Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία δεν αποτελεί
σήµερα κύρια αποστολή των Ενόπλων ∆υνάµεων (core mission), αλλά ένα ad-hoc
καθήκον. Η συνολική διαδικασία εµπλοκής και δράσης των Ενόπλων ∆υνάµεων
απαιτεί µία αντίδραση σε διαφορετικά επίπεδα, ως εξής52:
• Κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου (peacetime), επιδιώκεται η
επιρροή (projection of influence). Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία εφαρµόζεται µε τη
διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας σε περιοχές ενδιαφέροντος (theatres of
interest) ή δυνητικής αστάθειας (potential instability). Οι εµπλεκόµενες Ένοπλες
∆υνάµεις οφείλουν να επιδεικνύουν εµφανή ικανότητα και αποφασιστικότητα, αλλά
και επιπλέον ενδείξεις ισχυρών ικανοτήτων, οι οποίες υπολανθάνουν (latent
capability). Οι δυνάµεις αυτές ενδυναµώνουν, µε την παρουσία και την ικανότητά
τους, τη σταθερότητα σε µια περιοχή µέσω µιας διαδικασίας να επαναβεβαιωθούν
και να µεταπειστούν τα εµπλεκόµενα µέρη (reassurance and dissuasion process).
• Κατά τη διάρκεια περιόδου κρίσης (crisis situation) επιδιώκεται η
προβολή ισχύος (projection of power.). Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία κατευθύνεται
κατά ενός ή περισσοτέρων εµπολέµων-δυνητικών ή πραγµατικών- µετακινώντας
στρατιωτικές δυνάµεις, ειδικά σχεδιασµένες για την περίσταση (tailored forces),
στο θέατρο επιχειρήσεων. Αντικειµενικός σκοπός της κίνησης αυτής είναι να
αποδειχθεί η θέληση υποστήριξης της διπλωµατικής δραστηριότητας, που
αποσκοπεί στην επίλυση της κρίσης, ή/και στην αποκλιµάκωση της έντασης. Οι
δυνάµεις αυτές, δεν είναι από µόνες τους ικανές να εξαναγκάσουν µια κυβέρνηση
ή ηγεσία, να αποδεχθεί συµφωνίες και λύσεις, που επιτεύχθηκαν µέσα, από τη
διπλωµατική δραστηριότητα. Είναι όµως ικανές να αποδεικνύουν µε ξεκάθαρο
τρόπο την ικανότητα ενός κράτους ή συνασπισµού κρατών, να επιβάλλουν σε
όποιον αρνείται να συµµορφωθεί µη αποδεκτό τίµηµα.
51

Ι.Α. Ραγιές - Μ.Λ. Ευρυβιάδης ο.π., σελ. 21-24
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Ραγιές, Ι.Α., ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία & Στρατηγική Επικοινωνία, οπ.π., σελ. 72-73

-27-

• Κατά τη διάρκεια πολεµικών συγκρούσεων (war), εφαρµόζεται η
στρατιωτική ισχύς (application of military force). Στην περίπτωση πολεµικών
επιχειρήσεων, απλώς εφαρµόζεται κατά τον αποτελεσµατικότερο τρόπο η
διατιθέµενη στρατιωτική ισχύς/βούληση, ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα τα οποία οι έτερες προσπάθειες δεν απέφεραν.

2.

Προκλήσεις και Απειλές στο Εγγύς Περιβάλλον

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει τα τελευταία
χρόνια αυξανόµενο βαθµό αβεβαιότητας σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. Η
διεθνής οικονοµική κρίση επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τα κράτη της περιοχής. Αυτά
βρέθηκαν σε µειονεκτική θέση διότι η πλειοψηφία τους βρίσκονταν ήδη σε
δυσχερή οικονοµική κατάσταση, ως αποτέλεσµα, είτε της µετάβασής τους από το
σοσιαλιστικό µοντέλο σε αυτό της ελεύθερης οικονοµίας, είτε των πολεµικών
συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στο έδαφός τους. Το περιβάλλον ασφαλείας στην
περιοχή παραµένει ρευστό, καθώς συνεχίζουν να υφίστανται κρυφές, εθνικιστικού
κυρίως χαρακτήρα εντάσεις και εµφανίζονται αµείωτα φαινόµενα διαφθοράς και
διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος.
Τα ανωτέρω αποτελούν εν δυνάµει ασύµµετρες απειλές, που µπορούν
τελικά να εκδηλωθούν µε τη µορφή πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών αλλά και
στρατιωτικού χαρακτήρα απειλών. Επιπλέον, η εν εξελίξει ανακατανοµή ισχύος
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας, σε συνδυασµό
µε τη συνεχιζόµενη αναδιαµόρφωση του περιφερειακού και ευρωπαϊκού χάρτη
διαµετακόµισης ενέργειας, δηµιουργεί σειρά προβληµατισµών ασφαλείας αλλά και
ευκαιριών αµυντικής συνεργασίας τόσο µεταξύ των χωρών της περιοχής και όσο
και µε άλλους γεωστρατηγικούς εταίρους53.
Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Μαγρέµπ και της
Μέσης Ανατολής αποτελεί ίσως τον κορυφαίο γεωστρατηγικό και γεωοοικονοµικό
κόµβο παγκοσµίως. Όλοι οι µεγάλοι ενεργειακοί διάδροµοι και οδοί διεθνούς
εµπορίου συντείνουν στην περιοχή αυτή, ενώ παράλληλα υφίστανται και τα
µεγαλύτερα αποθέµατα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσµίως. Οι
εξελίξεις των τελευταίων ετών αποκτούν διαστάσεις που ξεφεύγουν από το αρχικό
τους περιφερειακό υπόβαθρο, συναρτώµενες άµεσα µε την πορεία της διεθνούς
οικονοµίας αλλά και τα ζωτικά συµφέροντα άµυνας και ασφάλειας, όχι µόνο των
παρακείµενων στην περιοχή κρατών, αλλά και του συνόλου του δυτικού κόσµου54.
Η αιµατηρή και χρονίζουσα κρίση στη Συρία, σε συνδυασµό µε
αµφιταλαντεύσεις της διεθνούς κοινότητας και τα συγκρουόµενα συµφέροντα των
κρατών της ευρύτερης περιοχής, γέννησε νέες, πιο ριζοσπαστικές εστίες
θρησκευτικού και εθνοτικού φονταµενταλισµού, οι οποίες απειλούν πλέον µε
53
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αποδιοργάνωση και κατάρρευση µεγάλο µέρος της Μέσης Ανατολής. Ταυτόχρονα,
η γεωγραφική θέση της χώρας µας, την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειµένη σε
προσφυγικά και µεταναστευτικά κύµατα, τα οποία γεννώνται από τη γενικευµένη
αυτή αστάθεια στην περιοχή. Η ιδιοµορφία του χώρου (εκτεταµένα θαλάσσια
σύνορα και µεγάλος αριθµός νήσων, νησίδων και βραχονησίδων) διευκολύνει τη
διεξαγωγή παράνοµων δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν εν δυνάµει
ασύµµετρες απειλές, που µπορούν τελικά να εκδηλωθούν ως πολιτικές,
στρατιωτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές απειλές.
Πέραν, των τρεχουσών εξελίξεων, η περιοχή χαρακτηρίζεται και από
µια παγωµένη διένεξη, ένα κραυγαλέο διεθνές πρόβληµα παράνοµης εισβολής και
κατοχής µεγάλου µέρους της επικράτειας, ενός ανεξάρτητου κράτους-µέλους της
ΕΕ, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το συγκεκριµένο πρόβληµα αποτελεί παράγοντα
έντασης και αποσταθεροποίησης για την περιοχή και συνδυάζεται µε την
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στη χώρα µας. Η Τουρκία,
προβαίνοντας σε αµφισβήτηση και συστηµατική υπονόµευση των νοµίµων
κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας, µε τις συχνές παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου και τη διαστρέβλωση των αρχών του διεθνούς δικαίου, αποσκοπεί
στην αλλαγή του υφιστάµενου status quo, σε βάρος της Ελλάδας.
Από γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής πλευράς, η Ελλάδα είναι
ιστορικά ενταγµένη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό γεωπολιτικό περιβάλλον και είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, γεωγραφικές
περιοχές προνοµιακής άσκησης της πολιτικής και οικονοµικής επιρροής της. Η
στρατηγική αξία της Ελλάδας στον υπόψη γεωγραφικό χώρο προσδιορίζεται,
αφενός από την κεντρική της θέση στην εν λόγω υψηλού γεωστρατηγικού
ενδιαφέροντος περιοχή, αφετέρου δε από το γεγονός ότι η χώρα µας καθίσταται
σηµείο επαφής και προπύργιο της Ευρώπης µε την ασιατική και την αφρικανική
ήπειρο55. Η σηµασία της ενισχύεται περαιτέρω καθώς η διεθνής κοινότητα
αναζητεί στηρίγµατα σταθερότητας στην περιοχή, έναντι ενός ευρέως τόξου
αστάθειας που εκτείνεται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής µέχρι και τη Μαύρη
Θάλασσα και κυκλώνει κατά κάποιο τρόπο την Ευρώπη.
Η θέση της Ελλάδας ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι αποτελεί
τη µοναδική χώρα της περιοχής που µετέχει ενεργά ως πλήρες µέλος σε όλους
τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς ασφαλείας, όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ,
η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ. Η Ελλάδα, καλείται να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο σε
θέµατα περιφερειακής ασφαλείας, τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος του συνθέτουν
αυτό που σήµερα ονοµάζουµε «πλέγµα νέων απειλών ασφαλείας» και οι οποίες
είναι η διεθνής τροµοκρατία, η ανεξέλεγκτη διακίνηση οπλικών συστηµάτων, η
µετανάστευση και το οργανωµένο έγκληµα, οι κυβερνοεπιθέσεις, η ενεργειακή
ασφάλεια, οι σύγχρονες µορφές πειρατείας και το περιβάλλον - πόροι - υγεία
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∆ιαθέτοντας παραδοσιακά µια ισχυρή ναυτική παρουσία και ικανές και
διεθνώς αναγνωρισµένες Ένοπλες ∆υνάµεις, η χώρα µας είναι ικανή να
διαδραµατίσει σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Μέσω διµερών
συµφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας και µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης µε
βαλκανικές και άλλες χώρες, αλλά και µε την προώθηση προγραµµάτων
στρατιωτικής συνεργασίας, η Ελλάδα προσπαθεί να συµβάλει στη µείωση της
έντασης στην περιοχή, στον περιορισµό των εξοπλισµών, στην αναβάθµιση των
περιφερειακών θεσµών και δοµών ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας56.

3. Η Προσαρµογή των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων στα
Νέα ∆εδοµένα
Στο νέο περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά την
µεταψυχροπολεµική περίοδο και το οποίο χαρακτηρίζεται από την αλληλεξάρτηση
και τη διεθνοποίηση, η συλλογική ασφάλεια αποτελεί την απάντηση σε δυνητικές ή
πραγµατικές απειλές. Για την προσαρµογή της ελληνικής Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας στη νέα αυτή κατάσταση όπου κυρίαρχη συνιστώσα αποτελεί η
περιφερειακή παρουσία της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς και η συµµετοχή της
µε στρατιωτικές δυνάµεις σε διεθνείς επιχειρήσεις, προς υλοποίηση των
αποφάσεων τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άµυνας
και Ασφάλειας (ΚΕΠΑΑ), απαιτείται η ανάλυση των παρακάτω παραγόντων που
εµπλέκονται και επιδρούν αναλόγως57:
α.

Οι δεσµεύσεις της Ελλάδας στον τοµέα της άµυνας

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, τα κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ
έπαψαν να θεωρούν ότι αντιµετωπίζουν µια εύκολα αναγνωρίσιµη και µετρήσιµη
εξωτερική στρατιωτική απειλή. Έτσι απέκτησαν περισσότερες επιλογές, αναφορικά
µε το πού και πώς µπορούσαν πλέον, να εφαρµόσουν το κέντρο βάρος της
αµυντικής τους προσπάθειας. Η Ελλάδα, έχοντας όµως να αντιµετωπίσει τη
διαρκή τουρκική στρατιωτική απειλή, δεσµεύει την αµυντική της προσπάθεια και
περιορίζει τις επιλογές της. Η εµπλοκή των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων και σε
διπλωµατικές πρωτοβουλίες, παράλληλα µε τα υπόλοιπα καθήκοντά τους,
περιορίζει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητά τους και στους δύο τοµείς.
β.

Η θέση της Ελλάδος στη ΝΑ Ευρώπη

Η θέση της Ελλάδας της δηµιουργεί σηµαντικές ευθύνες. Το
δεδοµένο αυτό, αφ' ενός, επιβάλλει µια λογική περιφερειακής δύναµης στην
ελληνική πολιτική ασφάλειας και αφ' ετέρου, προσθέτει µεγαλύτερο βάρος, αλλά
και περιπλέκει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το αν πρέπει ή όχι να
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εµπλέκεται η χώρα, µέσω των Ενόπλων ∆υνάµεών της, σε δραστηριότητες
Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας.
γ.

Η διαδικασία αλλαγών στον στρατιωτικό τοµέα

Γενικά η εισαγωγή αλλαγών στον τοµέα των αµυντικών
ικανοτήτων αποτελεί µια αργή διαδικασία. Και αυτό διότι απαιτείται ικανό χρονικό
διάστηµα µέχρι να επέλθουν οι απαραίτητες µεταβολές στη δοµή δυνάµεων και να
καταστεί επιχειρησιακός ο νέος εξοπλισµός. Εξ' ίσου δύσκολη είναι και η µείωση
στις αµυντικές ικανότητες, µε ένα ορθολογικό και ενιαίο τρόπο. Τα δεδοµένα αυτά
επιβάλλουν περιορισµούς στην ταχύτητα µε την οποία µπορούν να
προσαρµοσθούν τα διατιθέµενα µέσα, προκειµένου να είναι σε θέση οι Ένοπλες
∆υνάµεις να φέρουν σε πέρας νέα καθήκοντα και αποστολές.
δ.

Η διεθνής ευθύνη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αυξανόµενη και, σε µερικές
περιπτώσεις, καταλυτική πίεση από τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς
οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης και της διεθνούς κοινής γνώµης, ώστε να
αναληφθεί δράση για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσεων και άλλων
επιτακτικών εκτάκτων καταστάσεων. Αρκετές από τις κρίσεις αυτές, πράγµατι,
δικαιολογούν την ανάληψη στρατιωτικής υποστηρικτικής δράσης, από διεθνείς
οργανισµούς.

4. Ο Ρόλος των Στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων κατά
την Άσκηση της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας
Ο ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν τα στελέχη των Ενόπλων
∆υνάµεων για την υλοποίηση της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας µπορεί να έχει τις
παραπάνω µορφές58:
• Συµµετοχή ως αντιπρόσωποι ή παρατηρητές (ή µε άλλους
ρόλους), στα ∆ιεθνή Αµυντικά Σύµφωνα και άλλα διεθνή «fora» αµυντικού
χαρακτήρα. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της µεταψυχροπολεµικής εποχής είναι
το γεγονός πως δηµιουργείται στο διεθνή χώρο ένα ευρύ πλέγµα συχνά
επικαλυπτόµενων οργανισµών, θεσµών, πολυµερών κανονιστικών δοµών και
µόνιµων ή ad hoc επιτροπών. Ένα πρόσθετο σηµαντικό χαρακτηριστικό των
τελευταίων ετών είναι οι προσπάθειες δηµιουργίας αυτόνοµης Ευρωπαϊκής
Άµυνας.
• Συµµετοχή σε ελληνικές πρεσβείες ή µόνιµες αντιπροσωπείες της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Τόσο όσον αφορά τους στρατιωτικούς ακόλουθους σε
χώρες όπου η Ελλάδα διατηρεί πρεσβείες ή µόνιµες αντιπροσωπείες, όσο και τους
58
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αντιπροσώπους στην Ατλαντική Συµµαχία. Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατιωτικός
ακόλουθος στους ευρωπαϊκούς θεσµούς ή στις πρωτεύουσες των µελών, λόγω
των ειδικών γνώσεων, διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στην συγκέντρωση
πληροφοριών, στην αξιολόγησή τους και στην παροχή συµβουλών στα
ενδιαφερόµενα κυβερνητικά τµήµατα.
• Συµµετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές59, απουσία από τις οποίες
σηµαίνει απουσία από τη διαδικασία διαµόρφωσης των περιφερειακών
ισορροπιών ισχύος και συµφερόντων. Η Ελλάδα, ευρισκόµενη σε µία ευαίσθητη
περιοχή, επηρεάζεται δραστικά και µε τρόπο προφανή από τις ανακατατάξεις των
ισορροπιών στην περιφέρεια που ανήκει. Η συµµετοχή της εποµένως, είναι
σχεδόν αυτονόητη.
• Παρουσία ναυτικών µονάδων σε ξένους λιµένες υπό το πνεύµα
της επίδειξης σηµαίας.
• Προώθηση ζητηµάτων στρατιωτικής συνεργασίας µε τις χώρες τις
ευρύτερης περιοχής.
• Ανταλλαγή στελεχών για εκπαιδεύσεις, ή για συµµετοχή σε εθνικές
ή κοινές ασκήσεις. Οι κοινές ασκήσεις µε συγκεκριµένο πολιτικό και στρατιωτικό
στόχο δηµιουργούν αποτρεπτικές παραστάσεις σε αντίπαλα κράτη. Οι ασκήσεις
στο πλαίσιο των διµερών και πολυµερών συµφωνιών που τείνουν να καθιερωθούν
ως πρακτική των αµυντικών σύµφωνων στα οποία συµµετέχει η Ελλάδα.
• Φιλοξενία αξιωµατικών κατά τους θερινούς µήνες και αποστολή
αντίστοιχα Ελλήνων για φιλοξενία.

5.

Κριτήρια Εµπλοκής της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας

Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν επενεργούν και δηµιουργούν µια
σειρά κριτηρίων, µε βάση τα οποία η χώρα καλείται να κρίνει για το αν θα πρέπει
να εµπλακεί ή όχι σε επιχειρήσεις Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας60. Τα κριτήρια πρέπει
να αναλυθούν, αξιολογηθούν και ταξινοµηθούν ανά επίπεδο.
α.

Στρατηγικό επίπεδο

Καθώς η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία εξελίσσεται µε βάση την
αποτρεπτική στρατηγική του 21ου αιώνα, σηµαντικά θέµατα που πρέπει να
εξετάζονται είναι:
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(1) Η µετακίνηση, από τον ένα γνωστό εχθρό, στους πολλούς
δυνητικούς αντιπάλους ή δυνητικούς να προκαλέσουν επιθετικές ενέργειες.
(2) Η µεταβαλλόµενη φύση του πολέµου, η εξέλιξη της νέας
στρατηγικής θεωρίας και η έµφαση σε επιχειρήσεις, µη-κλασικής µορφής πολέµου
ή σε περιβάλλον που προσοµοιάζει µε καταστάσεις πολέµου.
(3) Η µείωση της σηµασίας της στρατιωτικής όψης της
ασφάλειας και η ανάγκη να δοθεί έµφαση σε µη-στρατιωτικές όψεις της ασφάλειας.
(4) Η µετακίνηση, από το κράτος, ως το µοναδικό δρώντα, και σε
άλλους δρώντες/συµµαχίες και συνασπισµούς κρατών, ως στρατηγικούς χρήστες
της στρατιωτικής δύναµης, στο διεθνές σύστηµα.
(5) Η στρατιωτική δύναµη σήµερα, µετατρέπεται σε ένα
σηµαντικό και κρίσιµο εργαλείο για τα κράτη, όταν συµβαίνουν καταστάσεις
αστάθειας, έντασης ή κρίσης. Όµως, η στρατιωτική δύναµη, όποτε είναι παρούσα,
οφείλει να υποστηρίζει, αποκλειστικά, τη διπλωµατική δραστηριότητα.
β.

Πολιτικό επίπεδο

Τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και µε βάση τα οποία
θα κρίνεται το κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί η συµµετοχή σε
επιχειρήσεις Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας είναι τα εξής:
(1) Το εθνικό συµφέρον. Αν αυτό ορισθεί µε καθαρά κριτήρια
αµυντικής πολιτικής, ως η ανάγκη δηλαδή να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα
της χώρας (παραδοσιακός ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων), τότε η οποιαδήποτε
εµπλοκή της χώρας, σε δραστηριότητες Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας, θα
περιοριζόταν δραστικά. Αν, όµως, εστιάσουµε στο γεγονός πως ποτέ σχεδόν, δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εξέλιξη µιας έντασης/σύγκρουσης, τότε ευρύτερα
συµφέροντα ασφάλειας καθώς και συµφέροντα στρατηγικής σηµασίας, είναι
επιβεβληµένο να λαµβάνονται υπ' όψη. Απαραίτητη είναι πάντως, η ανεύρεση της
γραµµής ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων µορφών δεσµεύσεων.
(2) Η δυνατότητα παροχής δυνάµεων, ως συνεισφορά, στο
ΝΑΤΟ ή άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Αυτό, κατ' επέκταση, απορροφά ένα
µεγάλο τµήµα της στρατιωτικής προσπάθειας της χώρας. Έτσι, η Ελλάδα πριν την
προσφορά δυνάµεων πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη / αντισταθµίζει τα
προσδοκούµενα οφέλη αλλά και το σκοπό / χρονικά όρια των επιχειρήσεων.
(3) Η δικαιολόγηση της ανάληψης στρατιωτικής δράσης. Αυτό
περικλείει την ύπαρξη διαλόγου, τόσο µε τις άλλες ενδιαφερόµενες χώρες, όσο και
µε τους οργανισµούς, που εµπλέκονται.
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γ.

∆ιπλωµατικό επίπεδο

Απαιτείται η εξάντληση όλων των διαθέσιµων ειρηνικών µέσων
επίλυσης διαφορών ή διαχείρισης µιας κρίσης ή έντασης61. Πρέπει να εξετάζονται
όλες οι µέθοδοι διαπραγµάτευσης και µεσολάβησης, πριν αποφασιστεί η
εφαρµογή της στρατιωτικής δύναµης. Η αποτελεσµατική διαχείριση της
στρατιωτικής δύναµης από τους διεθνείς οργανισµούς, αποτελεί επίσης µια
σηµαντική παράµετρο. Κανένα κράτος δεν είναι διατεθειµένο να παραδώσει στον
ΟΗΕ ή σε κάποιο άλλο οργανισµό, τις Ένοπλες ∆υνάµεις του χωρίς κανένα
περιορισµό. Θέµατα συναίνεσης, εθνικής κυριαρχίας, καθώς και οι προοπτικές
ανθρωπιστικών επεµβάσεων θα πρέπει επίσης, να εξετάζονται διεξοδικά.
δ.

Στρατιωτικό – τεχνολογικό επίπεδο

Το επίπεδο αυτό αποτελεί το πλέον κρίσιµο, αφού αφορά στην
προετοιµασία, λειτουργία και απόδοση των Ενόπλων ∆υνάµεων, οι οποίες
καλούνται να συµµετέχουν σε επιχειρήσεις πέραν του εθνικού χώρου όπως για
παράδειγµα σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης62.
Οι θετικές πολιτικές και στρατιωτικές αλλαγές στην Ευρώπη, δεν
µετέβαλαν τη βασική προτεραιότητα κάθε κράτους που συνεχίζει να αποτελεί η
άµυνα του εδάφους και των νόµιµων συµφερόντων του απέναντι σε εξωτερικές
επιθετικές πράξεις. Παρά το γεγονός ότι ορισµένα κράτη έχουν το µέγεθος, το
είδος και τις δυνατότητες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
για παράδειγµα ειρηνευτικών επιχειρήσεων, εντούτοις πιθανή εµπλοκή τους σε
µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις, είναι δυνατόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε αυτά.
Η συµµετοχή της χώρας µας σε δραστηριότητες Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας, δεν σχετίζεται µε βάση απειλές κατά της ύπαρξής της. Οδηγείται σ'
αυτή την απόφαση εξαιτίας της επιθυµίας της να υποστηρίξει το διεθνή της ρόλο.
Σε ένα κράτος που λειτουργεί στο πλαίσιο µιας κοινότητας ασφάλειας, όπως το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ, το πιο ουσιαστικό µέρος των στρατιωτικών του δραστηριοτήτων
εµπίπτει περισσότερο στον πολιτικό, παρά στον τοµέα της άµυνας. Τη σηµερινή
εποχή η άµυνα µιας χώρας αποτελεί ίσως όχι την πλέον σηµαντική de facto
λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων, σε αντίθεση µε την Ελλάδα όπου κάτι τέτοιο,
επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν είναι δυνατόν να ισχύσει63.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ελέγχει τις συνθήκες συµµετοχής
πριν την αποστολή των δυνάµεων, αλλά και να υποβάλλει σε διαδικασία κρίσης τα
αποτελέσµατα της όλης υποστήριξης στις διπλωµατικές δραστηριότητες, όταν
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αυτή έχει ολοκληρωθεί. Επιτυχία δεν µπορεί να αποτελεί η παρουσία, αλλά η
συµβολή της παρουσίας αυτής στην όλη διπλωµατική πρωτοβουλία, αφού η
εµπλοκή των στρατιωτικών δυνάµεων αποσκοπεί µόνο στην υποστήριξη της
διπλωµατικής πρωτοβουλίας64.

6. Εφαρµογή της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας σε Εθνικό
Επίπεδο
Οι βασικές κατευθύνσεις και επιδιώξεις υλοποίησης στόχων µέσω της
Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας συνίστανται στη(ν):
α.
Ισχυροποίηση της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της χώρας, στην σταθεροποιητική της παρουσία στο διεθνή χώρο και στον
εποικοδοµητικό της ρόλο ως κινητήρια δύναµη θετικών εξελίξεων στην ανατολική
Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
β.
∆ηµιουργία συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην
ευρύτερη περιοχή, µε την προώθηση σχέσεων φιλίας, καλής γειτονίας και
συνεργασίας στη ζώνη γεωπολιτικού ενδιαφέροντος της χώρας µας, δηλαδή σε
µια περιοχή που εκτείνεται από το ∆ούναβη έως τις ακτές της βόρειας Αφρικής και
από την Υπερκαυκασία και την ανατολική Μεσόγειο µέχρι και την Αδριατική
θάλασσα.
γ.
Αναβάθµιση του ρόλου και της επιρροής της χώρας στην ευρύτερη
περιοχή και στη µεγιστοποίηση των πλεονεκτηµάτων από τη συµµετοχή στις
συµµαχίες, τα συλλογικά όργανα ασφάλειας και τις υπερεθνικές ενώσεις (ΝΑΤΟ,
ΟΗΕ, ΕΕ) για την προάσπιση των εθνικών συµφερόντων, τιµώντας παράλληλα τις
υποχρεώσεις έναντι αυτών.
Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία συνίσταται από µια δέσµη δραστηριοτήτων,
οι οποίες υλοποιούνται από το ΥΠΕΘΑ και τις Ένοπλες ∆υνάµεις. Τέτοιες
δραστηριότητες περιλαµβάνουν το ρόλο των στρατιωτικών ακολούθων, τις
διµερείς επισκέψεις, την παρουσία ναυτικών µονάδων σε ξένους λιµένες, υπό το
πνεύµα επίδειξης σηµαίας και της ναυτικής παρουσίας, τις ανταλλαγές µεταξύ των
στρατιωτικών κλιµακίων και διοικήσεων, τη συνεργασία σε θέµατα εκπαίδευσης,
τις ασκήσεις και τα σεµινάρια, την παροχή πολιτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας
και την ανάπτυξη διαφάνειας και εµπιστοσύνης µεταξύ πρώην παραδοσιακά
αντιπάλων χωρών.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της προώθησης των διεθνών σχέσεων, της
στήριξης των εθνικών συµφερόντων και της άσκησης µιας δυναµικής Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας, το ΥΠΕΘΑ αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα που οδηγεί στην
64
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υπογραφή αµυντικών συµφωνιών και συµφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας, σε
διµερές και πολυµερές επίπεδο, στη διεξαγωγή συνοµιλιών γύρω από θέµατα
άµυνας και διεθνούς ειρήνης µε αρκετές χώρες, καθώς και στη συµµετοχή της
Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές.
Tο ΥΠΕΘΑ, µέσω των Ενόπλων ∆υνάµεων, στηρίζει την πολιτική για τη
διεθνή ελληνική παρουσία στην περιφέρεια της Ευρώπης συµµετέχοντας στην
εφαρµογή της ΚΕΠΠΑ καθώς και σε διεθνείς αποστολές, πάντοτε σύµφωνα µε τις
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως αυτές απορρέουν από την συµµετοχή της
στους διεθνείς οργανισµούς. Σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων, είναι η
δηµιουργία και προώθηση κλίµατος ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας, κυρίως
στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και διεθνώς.

7. Εφαρµογή
της
Οργανισµούς και Χώρες

Στρατιωτικής

∆ιπλωµατίας

σε

Οι εξελίξεις στο χώρο των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου
δηµιουργούν προκλήσεις αλλά προσφέρουν και δυνατότητες ενίσχυσης της
ελληνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα να αντιµετωπίζει τις
προκλήσεις του µεταβαλλόµενου διεθνούς περιβάλλοντος, ταυτόχρονα µε την
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στη χώρα µας και την Κύπρο.
Εκτός των παραπάνω, οι εξελίξεις στα θέµατα ενέργειας στη ΝΑ Μεσόγειο
αναβαθµίζουν τις ανάγκες ασφάλειας και άµυνας και περιπλέκουν τις ισορροπίες
στην περιοχή εµφανίζοντας έναν νέο «παίκτη» ως δυνητικό σύµµαχο, το Ισραήλ.
Η Ελλάδα ως µέλος διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, ΕΕ, ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ)
οφείλει να προσφέρει την εθνική προστιθέµενη στρατηγική αξία της και
αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες σε θέµατα που αφορούν στην περιοχή αλλά και
τη διεθνή κοινότητα να είναι σε θέση να υπερασπίσει τα εθνικά της συµφέροντα
και να προσδίδει νέα αξία στις εταιρικές συµµαχικές της σχέσεις.
Στο πολύπλοκο αυτό περιβάλλον, η Εθνική Στρατηγική προσδιορίζει
τους εθνικούς αντικειµενικούς σκοπούς και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίησή
τους έχοντας ως ένα από τα εργαλεία της τη Στρατιωτική ∆ιπλωµατία. Αυτή θα
πρέπει να είναι οργανωµένη, συντονισµένη και να προσαρµόζεται στην επίτευξη
στόχων που αφορούν συγκεκριµένο αντίπαλο. Θα πρέπει να εκτιµηθεί και να
σχεδιασθεί ξεχωριστά για κάθε πραγµατικό ή δυνητικό αντίπαλο και κατάσταση,
λαµβάνοντας όµως σοβαρά υπόψη την πιθανή µη επιθυµητή αλληλεπίδραση
στους διαφορετικούς παίκτες.
Συνοψίζοντας, η Ελλάδα, µε δεδοµένη τη γεωστρατηγική της θέση και
ως µέλος διεθνών οργανισµών, αναπτύσσει Στρατιωτική ∆ιπλωµατία για την
προώθηση και διατήρηση καλών σχέσεων, την εποικοδοµητική συνεργασία και
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την επίλυση ενδεχοµένων προβληµάτων και διαφορών µε ειρηνικά µέσα.
Ειδικότερα η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, στο βαλκανικό χώρο, στο χώρο της
Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής–Μεσογείου και στις σχέσεις της µε την
Τουρκία65.
7.1 Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Η προσπάθεια πολιτικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης είχε
ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του '50, Το πιο σηµαντικό βήµα, έγινε µε την
υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχ το 1992, όπου ενσωµατώθηκε και η
αµυντική συνιστώσα στην οποία η ΕΕ δια µέσου της ΚΕΠΠΑ και η οποία
περιλαµβάνει το σύνολο των θεµάτων που αφορούν στην ασφάλεια,
συµπεριλαµβανοµένης και της εν καιρώ διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής
πολιτικής. Στόχος ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και των ΚρατώνΜελών της και εκφράζεται µέσω των αποφάσεων και κοινών δράσεων, η
εκπόνηση και εφαρµογή των οποίων ανατέθηκε στην ∆υτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση
(∆ΕΕ). Η υλοποίηση των προσπαθειών της ΚΕΠΠΑ αρχίζουν ουσιαστικά µε την
υπογραφή της Συνθήκης του Άµστερνταµ (1999) όπου γίνεται αναφορά στις
σχέσεις µε τη ∆ΕΕ και εκφράζεται η πρόθεση ενσωµάτωσης της στην ΕΕ66.
Η Ελλάδα υποστηρίζει την προσπάθεια για ενιαία αµυντική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετέχει ενεργά στις εξελίξεις εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκοντας ουσιαστικό ρόλο στα όργανα λήψης
αποφάσεων και σχεδιασµού. Θεωρεί ότι ο Ευρω-Μεσογειακός διάλογος, εκτός
από αναπτυξιακό µοχλό, αποτελεί και µοχλό εξασφάλισης της σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή που ανοίγει το δρόµο στην οικοδόµηση θεσµικών σχέσεων
ασφάλειας67.
Η χώρα µας διαθέτει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, το
Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) ΕL-ΕU-OHQ
στη Λάρισα και τις απαραίτητες δυνάµεις στο πλαίσιο δηµιουργίας της
Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής ∆ύναµης (ΕΣ∆), συµµετέχοντας ενεργά σε όλες τις
ασκήσεις. Το ΕL-ΕU-OHQ που είναι ένα από τα 5 που έχουν διατεθεί στην ΕΕ
(µαζί µε αυτά της Γαλλίας, Μ. Βρετανίας, Γερµανίας και Ιταλίας), διοργάνωσε το
2009 τη στρατιωτική άσκηση της ΕΕ (MILEX '09), µε πολυεθνική συµµετοχή
στελεχών, για εξάσκηση σε θέµατα χειρισµού κρίσεων, χωρίς την προσφυγή και τα
µέσα του ΝΑΤΟ. Επίσης η Ελλάδα ηγείται, ως έθνος-πλαίσιο ενός πολυεθνικού
τακτικού σχηµατισµού µάχης (battle group) µε δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, στο
οποίο συµµετέχουν επίσης η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ρουµανία.
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Το 2003 αποφασίσθηκε η πρώτη αποστολή διαχείρισης κρίσεων
της ΕΕ. Επρόκειτο για µία αστυνοµική αποστολή (European Union Police Mission EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Έκτοτε η δραστηριότητα της ΕΕ στον τοµέα των
επιχειρήσεων µε στρατιωτικά ή µη-στρατιωτικά µέσα διευρύνεται και η Ελλάδα
συµµετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις:
• Επιχείρηση «ΑΛΘΑΙΑ» στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη (European
Union Force - EUFOR Althea). ∆ιαδέχθηκε τη Νατοϊκή επιχείρηση Stabilisation
Force (SFOR) µε προσφυγή στα µέσα και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, βάσει του
πλέγµατος διευθετήσεων Berlin Plus. Είχε ως κύριο στόχο τη διατήρηση ενός
ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος στη χώρα. Συµµετείχαν 35 στελέχη των
ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων.
• Επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ», η οποία ενεργοποιήθηκε το
2008, στα ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας µε σκοπό την καταπολέµηση της
πειρατείας (European Union Naval Force -EUNAVFOR Somalia - Operation
Atalanta). Είναι η πρώτη αυτόνοµη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ, η οποία διεξάγεται
στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Η δύναµη
της ΕΕ συµβάλλει στην προστασία πλοίων µεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας,
καθώς και άλλων ευπαθών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή. Η Ελλάδα
συµµετέχει περιοδικά µε µονάδες επιφανείας (Φρεγάτα) του Πολεµικού Ναυτικού ή
επιτελείς, στο Επιχειρησιακό Στρατηγείο της Επιχείρησης (ΟHQ Northwood UK).
• Επιχείρηση «EUΤM MALI» (στο Μάλι), για επαύξηση της
στρατιωτικής ισχύος των ενόπλων δυνάµεων του Μάλι, οι οποίες υπό τον έλεγχο
της νόµιµης πολιτικής αρχής, θα είναι ικανές να εµπλακούν σε πολεµικές
επιχειρήσεις µε στόχο την αποκατάσταση της Εθνικής κυριαρχίας της χώρας τους.
Η Ελλάδα συµµετέχει µε 2 επιτελείς στην Τακτική ∆ιοίκηση Συµβούλων στο
Επιτελείο της Επιχείρησης (MHQ BAMAKO).
• Επιχείρηση «SOPHIA» της EUNAVFOR Med. Είναι ναυτική
επιχείρηση της ΕΕ για την εξάρθρωση του επιχειρηµατικού µοντέλου των
διακινητών µεταναστών και των ασκούντων εµπορία ανθρώπων στο νότιο τµήµα
της Κεντρικής Μεσογείου. Η επιχείρηση έχει δύο επικουρικά καθήκοντα: την
κατάρτιση της ακτοφυλακής και του ναυτικού της Λιβύης και τη συµβολή στην
εφαρµογή του εµπάργκο όπλων του ΟΗΕ στα ανοικτά των λιβυκών ακτών. Η
Ελλάδα συµµετέχει µε 1 Υ/Β (εναλλάξ µε OSG), µε στελέχη στο Επιχειρησιακό
Επιτελείο OHQ (Ρώµη) και στο Προωθηµένο Επιτελείο FHQ εν πλω (στο πλοίο
∆ιοικήσεως), µε τη διάθεση του Ναύσταθµου Κρήτης ως Προκεχωρηµένης Βάσης
Υποστήριξης ∆Μ (FLS-Forward Logistic Site) και µε την 115 ΠΜ στη Σούδα ως
Προκεχωρηµένης Βάσης Επιχειρήσεων (FΟΒ-Forward Operations Base) καθώς
και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) για παροχή
εκπαίδευσης στη Λιβυκή Ακτοφυλακή/Ναυτικό.
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7.2. Πλαίσιο ΝΑΤΟ
Το ΝΑΤΟ δροµολόγησε, από την αρχή της δεκαετίας του '90, µια
διαδικασία προσαρµογής, η οποία περιλαµβάνει την τροποποίηση του
Στρατηγικού ∆όγµατος και της ∆οµής ∆ιοίκησής του. Προέβει στην άµεση
δηµιουργία θεσµών συνεργασίας µε το σύνολο των χωρών της ανατολικής
Ευρώπης για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και
την ανάπτυξη δυνάµεων συνεργασίας µε άλλους διεθνείς οργανισµούς ασφάλειας
ιδιαίτερα µε την ΕΕ, τα ΗΕ και τον ΟΑΣΕ. Τέλος επεδίωξε τη σταδιακή διεύρυνσή
του προς τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
Η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά στις δραστηριότητες, στις ασκήσεις,
στις διαδικασίες και στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων της συµµαχίας µε
επιδίωξη την προάσπιση και προαγωγή των εθνικών συµφερόντων. Τηρεί θετική
στάση στη µετεξέλιξή του σε οργανισµό συλλογικής ασφάλειας, καθώς και τη
διεύρυνσή του προς Ανατολάς, υπό την προϋπόθεση µη ανατροπής, αλλά
ενίσχυσης των ισορροπιών που εγγυώνται τη σταθερότητα και ειρήνη στις
διάφορες επί µέρους περιοχές της συµµαχίας και ειδικότερα, στη Νοτιοανατολική
της πτέρυγα. Μέσω της συµµετοχής της προβάλλει, στο πλαίσιο της συµµαχικής
σχεδίασης, αλλά και γενικότερα, τη γεωπολιτική σηµασία του ελληνικού χώρου. Οι
σηµερινές εξελίξεις παρουσιάζονται παρακάτω68:
• Επιχείρηση International Security Assistance Force (ISAF).
Η αποστολή της ISAF συνίστατο στην παροχή συνδροµής στις αρχές του
Αφγανιστάν για τη δηµιουργία περιβάλλοντος σταθερότητας και ασφάλειας στη
χώρα και στην εκπαίδευση και εξοπλισµό του εθνικού στρατού του Αφγανιστάν. Η
παρουσία/συνδροµή της Ελλάδας υλοποιήθηκε µε τη διάθεση ενός Τάγµατος
Μηχανικού για την εκτέλεση έργων υποδοµής, εκπαιδευτών για την παροχή
εκπαίδευσης στελεχών του στρατού του Αφγανιστάν και ανάληψη της διοίκησης
του διεθνούς αεροδροµίου της Καµπούλ. Την 1 Ιαν 2015 την επιχείρηση ISAF,
διαδέχθηκε η επιχείρηση Resolute Support Mission in Afganistan (RSM), στην
οποία συµµετέχει η χώρα µας µε αριθµό Συµβούλων Συντήρησης του
Αεροδροµίου KABUL (FW MAINTENANCE).
• Επιχείρηση Kosovo Force (KFOR) (ΕΛ∆ΥΚΟ). Η Ελλάδα
συµµετείχε στην KFOR, από συστάσεώς της και αποτέλεσε την πολυπληθέστερη
αποστολή της χώρας µας. Λόγω της βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας στην
περιοχή, το ΝΑΤΟ αποφάσισε τη σταδιακή µείωση των δυνάµεων και από 31 Ιαν
2010 η επιχείρηση πέρασε στην επόµενη φάση της «Αποτρεπτικής Παρουσίας»
(Επιχείρηση «Joint Enterprise», Φάση «Deterrent Presence-DP») µε αλλαγή της
δοµής και σταδιακή µείωση της δύναµής της. Η Ελάδα συµµετέχει µε ένα Λόχο
Ελιγµoύ (Pristina), µία ∆ρια LMT's (Mitrovica), Οµάδα JRD-N, επιτελείς στο KFOR
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HQ και SPOU (Sea Port Operations Unit -Θεσ/νίκη) καθώς και µε τακτική πτήση
αεροσκάφους C–130 και Λόχο Γενικών Μεταφορών (Θεσ/νίκη).
• Επιχείρηση Sea Guardian (OSG). Αποτελεί θαλάσσια
επιχείρηση ασφάλειας εκτός του άρθρου 5, η οποία στοχεύει στη συνεργασία των
µεσογειακών χωρών για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στην θαλάσσια
περιοχή της Μεσογείου. Η Ελλάδα συµµετέχει εκ περιτροπής µε τη διάθεση
Πυραυλακάτου ή Κανονιοφόρου µε οµάδα ΟΥΚ, ενός υποβρυχίου, µε πτήσεις
αεροπορικής επιτήρησης (1 αεροσκάφος C-130 ή C-27), καθώς και τη διάθεση του
Ναύσταθµου Κρήτης ως Προκεχωρηµένης Βάσης Υποστήριξης ∆Μ (FLS Forward
Logistic Site).
• Επιχείρηση Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2).
Πρόκειται για δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για την αντιµετώπιση της
Μεταναστευτικής Κρίσης. Η χώρα µας συµµετέχει µε 1 αεροσκάφος σε ρόλο
έρευνας–επιτήρησης, 1 ελικόπτερο Super Puma, 1 πυραυλάκατο, 2 ναυτικές
µονάδες (κανονιοφόρο ή ναρκοθηρευτικό), 3 κανονιοφόρους και 6 παράκτια
περιπολικά, υπό εθνικό έλεγχο για συναφή υποστήριξη.
• Επιχείρηση Enduring Freedom (Ιράκ- Ινδικός Ωκεανός). Η
χώρα µας συµµετέχει µε επιτελή στο Επιτελείο USCENTCOM (TAMPA FLORIDA).
• Επιτελείο ΝΑΤΟ Liaison Office Skopje (NLO SKOPJE). Η
χώρα µας συµµετέχει µε έναν επιτελή.
• Επιτελείο ΝΑΤΟ Military Liaison Office in Belgrade (ΜLO
BELGRADE). Η χώρα µας συµµετέχει µε έναν επιτελή.

7.3. Πλαίσιο του ΟΗΕ
Ο ΟΗΕ, όντας ο µοναδικός οργανισµός οικουµενικού χαρακτήρα,
είναι επιφορτισµένος µε την ευθύνη της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας και την αποκατάσταση της διεθνούς νοµιµότητας και των κοινωνικών
και οικονοµικών ισορροπιών. Στη µεταψυχροπολεµικό περίοδο, ο οργανισµός, µε
τις νέες συνθήκες του διεθνούς περιβάλλοντος που διαµορφώθηκαν, καλείται να
διαδραµατίσει ρόλο σε περιφερειακές συγκρούσεις (εθνικού ή θρησκευτικού µη
διακρατικού χαρακτήρα). Η αύξηση του αριθµού των συγκρούσεων οδήγησε σε
αύξηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.
Η Ελλάδα από το 1950 µέχρι σήµερα αντιµετωπίζει θετικά τις
παρεµβάσεις του οργανισµού για τη διατήρηση της ειρήνης και την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας, συµµετέχοντας ενεργά στη συγκρότηση δυνάµεων προς
εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Παρά τις περιορισµένες δυνατότητές της σε
ανθρώπινο δυναµικό, έχει συµµετάσχει σε Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ µε
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τµήµατα ή παρατηρητές, στην Κορέα, το Κονγκό, το Κουβέιτ, τη Σοµαλία, την
πρώην Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία, τη Βοσνία, την Κύπρο, το Βόρειο Ιράκ, τη
δυτική Σαχάρα, τη Γεωργία-Αµπχαζία, την Αιθιοπία-Ερυθραία και το Σουδάν. Η
εκλογή της, ως µη-µόνιµο µέλος τη διετία 2005-2006, στο Συµβούλιο Ασφαλείας
των ΗΕ, καταδεικνύει την υποστήριξη των υπολοίπων µελών του οργανισµού και
την εµπιστοσύνη προς τη χώρα µας.
Σήµερα η χώρα µας συµµετέχει στην επιχείρηση στο Λίβανο
(United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL): Με την κατάπαυση του πυρός
και το πέρας των εχθροπραξιών στο Λίβανο (Αύγουστος 2006), ξεκίνησε η
αποχώρηση των Ισραηλινών και η σταδιακή αντικατάστασή τους από τις Λιβανικές
Ένοπλες ∆υνάµεις µε την αρωγή διεθνούς δυνάµεως υπό την αιγίδα των ΗΕ.
∆ηµιουργήθηκε µια διεθνής ναυτική δύναµη η οποία εκτελεί περιπολίες και έλεγχο
του θαλάσσιου και εναέριου χώρου έξω από τα χωρικά ύδατα του Λιβάνου (12 νµ.)
µε σκοπό την απαγόρευση διακίνησης παρανόµου οπλισµού και συναφών υλικών
προς τον Λίβανο, σε συνεργασία µε τις αρχές και για υποβοήθηση αυτών. Η
Ελληνική συµµετοχή περιλαµβάνει µία µονάδα επιφανείς του ΠΝ (Πυραυλάκατο ή
Κανονιοφόρο), ένα αρµαταγωγό κατόπιν αίτησης και επιτελή στο Επιτελείο της
UNIFIL (Naqura).
7.4. Πλαίσιο Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
Ο ΟΑΣΕ αποτελεί ένα διευρυµένο Forum διαλόγου στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Από το 1994, ο οργανισµός που έως τότε ήταν
διάσκεψη, προικοδοτήθηκε µε εξουσίες και αρµοδιότητες, γεγονός που τον
κατέστησε βασικό εργαλείο προληπτικής διπλωµατίας. Παράλληλα και
προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, ο ΟΑΣΕ µετεξελίχθηκε σε
µόνιµο θεσµό περιφερειακού χαρακτήρα. Έχει αναλάβει αποστολές σε πολλές
χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισµού µε στόχο την πρόληψη συγκρούσεων
και διαχείριση κρίσεων, την επίβλεψη εκλογών, την οικοδόµηση δηµοκρατικών
θεσµών και την προώθηση του σεβασµού ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η Ελλάδα ως ένθερµος υποστηρικτής των βασικών αρχών του
ΟΑΣΕ και του ∆εκάλογου του Ελσίνκι, εφαρµόζει πιστά τις δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει, τόσο στο πλαίσιο του Κειµένου Βιέννης όσο και της Συνθήκης CFE
(Συνθήκη Μείωσης Εξοπλισµών στην Ευρώπη). Υποστηρίζει τη µετατροπή του
ΟΑΣΕ σε όργανο για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διευθέτηση των
κρίσεων αν και στερείται νοµικής προσωπικότητας. Στο πλαίσιο των αποστολών
του ΟΑΣΕ η Ελλάδα συµµετείχε το 2017 στις αποστολές στο Κόσοβο (Mission in
Kosovo), στα Σκόπια (Mission in Skopje), στην Ουκρανία (Special Monitoring
Mission to Ukraine) και στην αποστολή στα Ρωσικά σηµεία ελέγχου στο Γκούκοβο
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και στο Ντονέτσκ (Observer Mission at the two Russian Checkpoints Gukovo and
Donetsk). Συνολικά η συµµετοχή της φτάνει στα 31 άτοµα69.
7.5 Βαλκάνια
Ο βαλκανικός χώρος, µετά τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο και τη
διάλυση της πρώην Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας,
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια. Η Αλβανία εγείρει κατά
καιρούς το θέµα των Τσάµηδων ενώ στις σχέσεις µας µε την ΠΓ∆Μ κυριαρχεί το
ονοµατολογικό. Η Βουλγαρία αποτελεί πλέον µέλος του ΝΑΤΟ. Στο νότιο τµήµα
της κατοικεί Μουσουλµανική µειονότητα που αριθµεί ένα και πλέον εκατοµµύριο
και παρέχει πεδίο τουρκικής επιρροής στα πολιτικά και στρατιωτικά πράγµατά της.
Οι υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες είναι δέκτες µιας πολιτικής και οικονοµικής
διείσδυσης από πλευράς της Τουρκίας στο πλαίσιο του προαναφερόµενου «νέοοθωµανισµού». Η Σερβία, λόγω της κοινής θρησκείας παρέχει πρόσφορο πεδίο
για συνεργασία.
Η µορφή της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας θα πρέπει να είναι αυτή
της στρατιωτικής συνεργασίας η οποία θα αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της
Τουρκικής επιρροής και ισχύος αλλά και στην πρόληψη µελλοντικών
συγκρούσεων µε τις χώρες αυτές, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µιας µορφής
«περιοχής άµεσης επιρροής». Ειδικότερα επιδιώκεται η προώθηση και διατήρηση
καλών σχέσεων, η εποικοδοµητική συνεργασία και η επίλυση των προβληµάτων
και των διαφορών µε ειρηνικά µέσα, στοχεύοντας:
Στη διµερή αµυντική συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και
Αλβανίας που θα εδράζεται στο σεβασµό των υφιστάµενων συνόρων και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας. Επιδιώκεται παράλληλα, η
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αποκατάσταση πλήρους ελέγχου των
Αλβανών οικονοµικών προσφύγων στην Ελλάδα, ώστε µε τη συνεργασία των
ελληνικών και αλβανικών αρχών να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η
εγκληµατικότητα.
•

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

Στη διατήρηση καλών διµερών σχέσεων που έχουν
οικοδοµηθεί µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM /
Former Yugoslavian Republic of Macedonia) και καταβολή κάθε δυνατής
προσπάθειας εξάλειψης των ζητηµάτων εκείνων που υποκρύπτουν αλυτρωτικές
βλέψεις κατά της χώρας µας.
•
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Στην προώθηση στενής αµυντικής συνεργασίας µεταξύ της
Ελλάδας και των λοιπών Βαλκανικών χωρών, η οποία µπορεί να επεκταθεί σε
κοινές ασκήσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων.
•

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

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

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

7.6 Ανατολική Ευρώπη
Στο χώρο της ανατολικής Ευρώπης, αναπτύσσει διµερείς
αµυντικές συνεργασίες και παρακολουθεί το επίπεδο των πολιτικών σχέσεων µε
τις χώρες αυτές. Η χώρα µας θεωρεί ότι οι σχέσεις συνεργασίας της Ρωσίας, της
Ουκρανίας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν τις ευρύτατες αλλαγές που έχουν επέλθει
στα θέµατα ασφάλειας και δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ενίσχυση της Ευρω-Ατλαντικής συνεργασίας και την προώθηση της ευρωπαϊκής,
αλλά και της παγκόσµιας ασφάλειας και σταθερότητας.
7.7 Μέση Ανατολή – Μεσόγειος
Νέα δεδοµένα έχουν πλέον διαµορφωθεί στην περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Από την εξεύρεση υδρογονανθράκων, στις αραβικές εξεγέρσεις και την
οικονοµική κρίση Ελλάδας και Κύπρου και από τον εµφύλιο σπαραγµό στη Συρία
στις µεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, που φαλκιδεύουν τη συνοχή της.
Παράλληλα, Τουρκία και Αίγυπτος φαίνεται να επαναοριοθετούν θέσεις, σχέσεις
και προτεραιότητες, ο Λίβανος να γίνεται θύµα της Συρίας, ενώ εσχάτως
αναπτύσσεται µία δυναµική –ή τουλάχιστον προσδοκία- αποκλιµάκωσης, και γιατί
όχι επίλυσης ζητηµάτων (χρόνιων και µη), που ταλανίζουν την περιοχή.
Η ελληνική ενεργειακή ατζέντα, στην παρούσα φάση, απλώνεται από
τη διαµετακόµιση και την αποθήκευση έως και την παραγωγή υδρογονανθράκων. Πιο
συγκεκριµένα, επιζητά την εµπλοκή της στη διαµετακόµιση αερίου από πηγές της
Ανατολικής Μεσογείου στη Γηραιά Ήπειρο. Η επιλογή της Ελλάδας που είναι µέλος
της Ευρωπαϊκής οικογένειας, προσφέρει µεγαλύτερη αξιοπιστία, προβλεψιµότητα,
άρα και ασφάλεια σε σχέση µε άλλες επιλογές. Η υπό διαµόρφωση «ενεργειακή
συµµαχία», το φερόµενο ενεργειακό τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, προβάλλει
ως µονόδροµος στην παρούσα φάση, εκτιµάται όµως ότι θα έχει καλύτερες
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προϋποθέσεις ευόδωσης των στόχων της µε τη συµµετοχή περισσοτέρων κρατών
της περιοχής, µε κλειδί σε αυτή την εξίσωση την Αίγυπτο70.
Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία θα πρέπει να προσδώσει την δική της
προστιθέµενη αξία χρησιµοποιώντας την µορφή της στρατιωτικής συνεργασίας µε
τους παίκτες της περιοχής, επιδεικνύοντας παράλληλα τη βούλησή της για την
προστασία των Ελληνικών συµφερόντων, µε τη προβολή της στρατιωτική της ισχύος.
Ως επιθυµητό τελικό αποτέλεσµα του παραπάνω τρόπου ενεργείας, θα πρέπει να
τεθεί η σύναψη συµµαχιών – έστω και περιορισµένου τοπικά και θεµατικά
περιεχοµένου – καταρχήν µε την Αίγυπτο και το Ισραήλ, µε ταυτόχρονη αποτροπή
µιας πιθανής Τουρκικής παρέµβασης στην υπό διαµόρφωση κατάσταση.
Η Ελλάδα επιδιώκει αµυντική συνεργασία µε τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και τις αραβικές χώρες της Μεσογείου, καθώς, επίσης, µε τις χώρες της
περιοχής του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου, σε θέµατα
εκπαίδευσης στελεχών, αµυντικής βιοµηχανίας και ασκήσεων. Προωθεί και
υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διατήρηση της ειρήνης, την
αποκατάσταση αµοιβαίας εµπιστοσύνης, τη µείωση των εξοπλισµών, την
ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των χωρών και την εξασφάλιση της
σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Τέλος ενισχύει την ελληνική ναυτική
και αεροπορική παρουσία ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και επιδιώκει την
ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας µε τη Ρωσία, τις χώρες του Εύξεινου Πόντου
και της Υπερκαυκασίας, σε θέµατα αµυντικής βιοµηχανίας, εκπαίδευσης και
µεταφοράς τεχνογνωσίας.
Εξαιρετικά αναβαθµισµένο µε πολλές κοινές στρατιωτικές δράσεις,
είναι το πρόγραµµα στρατιωτικής συνεργασίας και των τριών κλάδων των
ενόπλων δυνάµεων Ελλάδας και Ισραήλ (κοινές ασκήσεις στον ελληνικό χώρο,
συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή επισκέψεων επιτελών, φοίτηση στρατιωτικών
σπουδαστών σε ανάλογου επιπέδου σχολές κλπ). Μετά την έναρξη συνεργασίας
µε την Αίγυπτο, για θέµατα που αφορούν στην ΑΟΖ, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην
ανάπτυξη και της στρατιωτικής συνεργασίας. Επίσης, το Κατάρ κατά τα τελευταία
χρόνια έχει αναπτύξει στρατιωτική συνεργασία µε τη χώρα µας, σύµφωνα µε την
οποία το 2014, εκπαιδεύτηκαν στελέχη του Κατάρ, σε ελληνικές µονάδες
πυροβολικού και τεθωρακισµένων.
7.8 Τουρκία
Η Τουρκία, µε την αναθεωρητική της στάση, την αµφισβήτηση και
συστηµατική υπονόµευση των νοµίµων κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας,
τις σε καθηµερινή βάση παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τη
διαστρέβλωση των αρχών του διεθνούς δικαίου, προσπαθεί να παραπλανήσει τη
70
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διεθνή κοινότητα και να δώσει την εντύπωση ότι υφίστανται σοβαρές διαφορές
µεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα αµφισβητεί την ισχύ των συµφωνιών και
συνθηκών που διέπουν τις µεταξύ µας σχέσεις κατά τον τελευταίο αιώνα. Επίσης
επιχειρεί την πολιτική και οικονοµική διείσδυση, προκειµένου να επιτύχει την
οικονοµική και στρατιωτική εξάρτηση γειτονικών χωρών όπως Αλβανία, η ΠΓ∆Μ
και η Βουλγαρία στο πλαίσιο του «νέο-οθωµανισµού» που συστηµατικά προωθεί.
Η µορφή της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να αποβλέπει στην αποτροπή. Απαιτείται προς τούτο η συνεχής
ετοιµότητα και η παραδοσιακή κινητοποίηση της στρατιωτικής ισχύος. Αναφορικά
µε τις υπόλοιπες δυνάµεις (δυνητικούς εχθρούς ή συµµάχους), η µορφή της
στρατιωτικής συνεργασίας θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε απώτερο σκοπό την
εξισορρόπηση ισχύος.

-45-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «∆»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ
1.

Συµπεράσµατα

Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία, στο πλαίσιο των υπόλοιπων διπλωµατικών
στόχων, λειτουργεί αδιάλειπτα και ακούραστα µε πρωταρχικό σκοπό την
ενδυνάµωση των διεθνών ερεισµάτων, τη διατήρηση επαρκών διεθνών συγκλίσεων
και τη διατήρηση ή διεύρυνση ισχυρής θέσης και ρόλου. Και αυτό διότι το κράτος,
όσο υπάρχει, είναι προορισµένο να λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισµού, να
αγωνίζεται για να αποτρέψει τις απειλές κατά της επιβίωσής του και να διατηρεί
δυνάµεις εξυπηρέτησης αυτών των σκοπών.
Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία εξελίχθηκε υπό το πρίσµα της αλλαγής των
παραµέτρων του διεθνούς συστήµατος. Οι µορφές που δύναται να λάβει είναι η
φυσική κινητοποίηση της στρατιωτικής δύναµης µε σκοπό την αποτροπή, στο
πλαίσιο µιας ενδεχόµενης στρατηγικής πειθαναγκασµού η/και κατευνασµού, η
δηµιουργία συµµαχιών και συµφωνιών µε σκοπό την εξισορρόπηση ισχύος ενός
πιθανού αντιπάλου και η στρατιωτική συνεργασία είτε στις διµερείς σχέσεις µε σκοπό
την πρόληψη µελλοντικών συγκρούσεων είτε στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών
µε σκοπό την επίτευξη της διεθνούς ασφάλειας και την αντιµετώπιση διεθνών
απειλών.
Η µορφή που θα λάβει είναι αποτέλεσµα της ανάλυσης και εκτίµησης του
εκάστοτε αντιπάλου, αλλά και του επιδιωκόµενου σκοπού. Οι επιδιώξεις της και το
τελικό επιθυµητό αποτέλεσµα θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και να είναι
απόρροια µιας απόλυτα τεχνοκρατικής και ρεαλιστικής εκτίµησης της κατάστασης η
οποία θα πρέπει να διαπνέεται από το όραµα της επίτευξης των εθνικών
αντικειµενικών σκοπών αλλά και να σταθµίζει και προσµετρά τί είναι πραγµατικά
εφικτό κατά περίπτωση.
Η ύπαρξη πολλαπλών σχέσεων και διαύλων επικοινωνίας στην σηµερινή
εποχή δίνει την δυνατότητα στη Στρατιωτική ∆ιπλωµατία να αναπτυχθεί και να δώσει
το απαιτούµενο «βάθος» στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Έτσι η Στρατιωτική
∆ιπλωµατία πέραν από τη διαχείριση των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ αποτελεί µαζί µε την οικονοµική διπλωµατία µια ξεχωριστή και
σηµαίνουσα παράµετρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Η άµεση συνεργασία µε τους άλλους παράγοντες άσκησης εξωτερικής
πολιτικής, όπως η πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική διπλωµατία, µπορεί να
συντελέσει στην αύξηση του ειδικού βάρους και της επιρροής της χώρας µας στη
διεθνή σκηνή, µε σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια υπεράσπισης των εθνικών
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συµφερόντων. Ουσιαστικά η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ της
διπλωµατίας και της στρατιωτικής ισχύος. Τα όρια της καθορίζονται από την πολιτική
εξουσία και ως εκ' τούτου οι στρατιωτικοί αντιπρόσωποι δεν ασκούν άµεσα
διπλωµατία, αλλά υλοποιούν πολιτικές αποφάσεις.
Στα σύγχρονα κράτη, οι ένοπλες δυνάµεις διαδραµατίζουν σηµαντικό και
κρίσιµο κοινωνικό ρόλο. Αποτελούν το πιο οργανωµένο τµήµα της κοινωνίας,
βρίσκονται πάντοτε στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων και αποτελούν την αιχµή
του δόρατος σε πολλές εξωτερικές δραστηριότητες. Η εθνική ασφάλεια είναι
συνάρτηση της ικανότητας, αποτελεσµατικότητας και αξιοπιστίας των ενόπλων
δυνάµεων ενώ οι ένοπλες δυνάµεις, βρίσκονται επίσης στην εφεδρεία για την
αντιµετώπιση έκτατων γεγονότων, κρίσεων και συλλογικών διεθνών προσπαθειών.
Η διεθνοποίηση των αµυντικών επιλογών µε συµµετοχές στα διεθνή
αµυντικά σύµφωνα ή σε άλλους διεθνείς θεσµούς απαιτούν καταρτισµένα στελέχη
που δύνανται να παρακολουθούν, να εκτιµούν και να εισηγούνται για τα αµυντικά
δόγµατα τόσο διεθνών φορέων (είτε συµµετέχουν σ’ αυτούς είτε όχι) και φιλικών ή
αντίπαλων κρατών. Με άλλα λόγια, οι ένοπλες δυνάµεις απαιτείται να είναι γνωστικά
αυτοδύναµες σε ένα µεγάλο φάσµα θεωρητικών και πρακτικών ζητηµάτων των
διεθνών σχέσεων.
Οι ένοπλες δυνάµεις βρίσκονται σε άµεση, στενή και αποτελεσµατική
συνεργασία µε όλες τις άλλες υπηρεσίες του κράτους για θέµατα που σχετίζονται µε
τις αποστολές του στρατεύµατος στο εξωτερικό. Αυτονόητη και κρίσιµης σηµασίας
για τη Στρατιωτική ∆ιπλωµατία, είναι και η στενή συνεργασία του στρατεύµατος µε το
Υπουργείο Εξωτερικών και τις µυστικές υπηρεσίες. Στο ίδιο πλαίσιο, στα θέµατα
στρατιωτικής διπλωµατίας, είναι αυτονόητη η ανάγκη για στενή συνεργασία,
συντονισµό και συνεχή επικοινωνία µεταξύ των ανωτάτων στελεχών της
στρατιωτικής ηγεσίας και των ανωτάτων στελεχών της πολιτικής ηγεσίας.
Η διεθνής θέση και ο ρόλος της Ελλάδας συναρτάται άµεσα µε την ενεργή
συµµετοχή στα διεθνή στρατιωτικά δρώµενα. Η Ελλάδα συµµετέχει σε δύο
οργανισµούς, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, των οποίων ο σηµαντικότερος ρόλος στην
µεταψυχροπολεµική εποχή είναι οι επεµβάσεις στις περιφέρειες. Οι επεµβάσεις
αυτές, είναι λιγότερο «ειρηνευτικές» και περισσότερο ενέργειες αλλαγής της
διακρατικής και ενδοκρατικής τάξης πραγµάτων. Υπό το πρίσµα αυτό, απουσία
σηµαίνει απουσία από το σύστηµα διαµόρφωσης των περιφερειακών ισορροπιών
ισχύος και συµφερόντων. Η Ελλάδα, όντας σε µια άκρως ευαίσθητη περιοχή, είναι
προφανές ότι επηρεάζεται δραστικά από τις ανακατατάξεις των ισορροπιών στην
περιφέρεια που ανήκει. Η συµµετοχή της, εποµένως, είναι σχεδόν αυτονόητη.
Ο παραδοσιακός ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων, που µέχρι το
πρόσφατο παρελθόν ήταν να µάχονται και να κερδίζουν πολέµους, έχει αλλάξει. Οι
Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας µας µπορεί να εµπλακούν και σε άλλου είδους
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επιχειρήσεις, όπως οι προαναφερθείσες αποστολές υποστήριξης της ειρήνης,
ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιµετώπισης καταστροφών. Το γεγονός αυτό
δηµιουργεί επιπλέον ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, προκειµένου να
ανταπεξέρχονται τα συµµετέχοντα τµήµατά µας, στις αποστολές που τους
ανατίθενται.
Στο νέο περιβάλλον ασφάλειας που συνεπικουρείται από εναρµονισµένες
και αλληλοϋποστηριζόµενες πρωτοβουλίες µεγάλων διεθνών οργανισµών, η Ελλάδα,
οργανικό µέρος όλων αυτών των οργανισµών και λόγω της θέσης της και της ώριµης
πολιτικής της, πρέπει και µπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων µε
πρωτόγνωρα πρωταγωνιστικό ρόλο. Συνδυάζοντας τις εθνικές αµυντικές ικανότητές
µας µε τις κατ' ουσία ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των µεγάλων οργανισµών,
µπορούµε να συµµετέχουµε έµπρακτα στη διατήρηση ή αποκατάσταση της ειρήνης
στις ευαίσθητες περιοχές.
Η ενίσχυση της Ελληνικής ναυτικής και αεροπορικής παρουσίας µέσω της
σύναψης διµερών και διεθνών σχέσεων µε τις χώρες της Μ. Ανατολής και µε τις
αραβικές χώρες της Μεσογείου συµβάλλει αποφασιστικά στην ισχυροποίηση της
θέσεως της χώρας µας ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης.
Μεγάλος αριθµός στελεχών υπηρετεί σε στρατηγεία και υπηρεσίες των
διεθνών οργανισµών και της συµµαχίας αλλά και λαµβάνει µεµονωµένες αποστολές
σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Η συµµετοχή αυτή στις δοµές και στις διαδικασίες
λήψεως αποφάσεων των υπερεθνικών αυτών αµυντικών µηχανισµών, που
στοχεύουν στην αποτροπή απειλών και τη σταθερότητα κρίσιµων γεωστρατηγικών
περιοχών απαιτεί επιδέξιους χειρισµούς και συνεχή εγρήγορση για τη διασφάλιση
των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων µας. Οι αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων,
µετατρέπονται σε φορείς άσκησης εθνικής πολιτικής (µέσω της Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας). Είναι φανερό ότι απαιτείται άριστη ενηµερότητα και καλή προετοιµασία
των στελεχών αυτών. Εκτιµάται ότι η κατάρτισή τους σε θέµατα γεωστρατηγικής και
διεθνών σχέσεων θα ήταν σηµαντική. Η θεσµοθέτηση διαδικασιών και κριτηρίων
επιλογής προσωπικού, προκειµένου να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες
αυτές απαιτήσεις, καθώς και η διεθνολογική κατάρτιση των αξιωµατικών των
Ενόπλων ∆υνάµεων, αποσκοπούν στο να εκπληρώνουν επιτυχώς τις ποικίλες
αποστολές, που θα κληθούν να αναλάβουν στο µέλλον.
Η πρόοδος στον τοµέα της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας τα τελευταία χρόνια
είναι ιδιαίτερα σηµαντική και έχει αναβαθµίσει την Ελλάδα διεθνώς. Η διεύρυνση
όµως των οργανισµών όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ µε νέα κράτη µέλη, δηµιουργεί
αντικρουόµενα συµφέροντα και περιπλέκει τις διεκδικήσεις / λήψεις αποφάσεων, που
επιβάλλουν την ποιοτική, εάν όχι ποσοτική, αναβάθµιση της Στρατιωτικής
∆ιπλωµατίας στους συγκεκριµένους οργανισµούς. Πέραν αυτών όµως απαιτείται και

-48-

η δηµιουργία αντίστοιχων φορέων παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων, σε µια
προσπάθεια διαρκούς εγρήγορσης.
Η Ελλάδα πρέπει να αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων ιδεών, για διµερείς
συνεργασίες µεταξύ κρατών, σε περιοχές υψηλής γεωστρατηγικής αξίας για τη χώρα,
(πχ Βαλκάνια, Αν. Μεσόγειο), αλλά και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
για πολυεπίπεδες διπλωµατικές συνεργασίες, µε αναδυόµενες δυνάµεις (Κίνα, Ινδία
κλπ), δίνοντας το µήνυµα ότι µπορεί να δραστηριοποιηθεί και εκτός του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ. Η ορθή εφαρµογή της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας στα ανωτέρω πεδία
ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα νέο «πολλαπλασιαστή ισχύος», που
θα προσδώσει νέα διάσταση στις αποστολές και τα έργα των ενόπλων δυνάµεων,
για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιµασία.
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν ο κύριος στόχος της στρατηγικής της
Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας είναι να εµφυτέψει στο συνειδητό και υποσυνείδητο κάθε
δυνητικού αντιπάλου της χώρας, ότι ήµαστε χώρα που µπορούµε να προσφέρουµε
τη δική µας εθνική προστιθέµενη στρατηγική αξία σε όλους τους διεθνείς
οργανισµούς αλλά και στις διµερείς µας σχέσεις προβάλλοντας παράλληλα την
αποφασιστικότητα µας, στην περίπτωση που διακυβεύονται τα εθνικά µας
κυριαρχικά δικαιώµατα.

2.

Προτάσεις

α.
Κατάλληλη αξιοποίηση της Στρατιωτικής ∆ιπλωµατίας στις διµερείς
σχέσεις για την αντιµετώπιση της διαµορφούµενης κατάστασης στο εγγύς
περιβάλλον όπως παρακάτω:
• Τουρκία
Στην Ειρήνη: Βασική επιδίωξη πρέπει να αποτελεί η επίτευξη της
αποτροπής µε την προβολή της στρατιωτικής ισχύος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε
εκτέλεση ασκήσεων στις οποίες προβάλλεται το υψηλό επίπεδο εξοπλισµού,
ετοιµότητας και εκπαίδευσης καθώς και η δυνατότητα πρώτου πλήγµατος το οποίο
θα αποτρέψει τον αντίπαλο από ανάληψη επιθετικής ενέργειας. Παράλληλα θα
πρέπει να γίνεται εκµετάλλευση των ΜΜΕ για την προβολή του επιχειρησιακού
έργου των ενόπλων δυνάµεων ενώ συχνές δηλώσεις της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας θα καθιστούν ξεκάθαρη τη βούληση των ενόπλων δυνάµεων να ενεργήσουν
άµεσα και δυναµικά.
Σε Περίοδο Έντασης - Κρίσης. Άµεση κινητοποίηση των ενόπλων
δυνάµεων στην περιοχή ενδιαφέροντος, για επίδειξη δυνατότητας και βούλησης
ενεργείας. Κινητοποίηση των υπολοίπων ενόπλων δυνάµεων για επίδειξη
δυνατότητας και βούλησης επίτευξης «δεύτερου πλήγµατος». Παράλληλα θα
πρέπει να γίνει προβολή του δικαίου της χώρας αλλά και των δυνατοτήτων και
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αποφασιστικότητας των ενόπλων δυνάµεων µέσω των επισήµων αλλά και
ανεπισήµων στρατιωτικών εκπροσώπων στα διάφορα FORA (πρεσβείες,
συµµαχικά στρατηγεία, διεθνείς οργανισµοί).
• Βαλκανικές χώρες
Αναβάθµιση της στρατιωτικής συνεργασίας µε τις χώρες των
Βαλκανίων και ανάληψη πρωτοβουλίας οργάνωσης ετήσιων συναντήσεων σε
επίπεδο Υπουργών Άµυνας, αλλά και ανωτάτων και ανωτέρων Αξκών.
Υπογραφή διµερών συµφωνιών για τη στρατιωτική εκπαίδευση,
εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων αλλά και οργάνωση σεµιναρίων και
δραστηριοτήτων που να αφορούν στη επίλυση κοινών προβληµάτων και
αναβάθµιση των στρατιωτικών αποστολών στις πρεσβείες µας στις χώρες αυτές,
προκειµένου να δύνανται να αναλάβουν και να φέρουν εις πέρας προγράµµατα που
να αφορούν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση στρατιωτικών υποδοµών των χωρών
αυτών, µε αντίστοιχη προσφορά στρατιωτικής τεχνογνωσίας, υλικού και
εκπαίδευσης.
• Στην ΝΑ Μεσόγειο
Αναβάθµιση της στρατιωτικής συνεργασίας µε την Αίγυπτο
(εκπαίδευση στελεχών σε Α∆ΙΣΠΟ και ΣΕΘΑ και συνεκπαίδευση τµηµάτων).
Συνέχιση της στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ και
αναβάθµισή της µε την εκµετάλλευση της επιχειρησιακής εµπειρίας και τεχνογνωσίας
που διαθέτει ο Ισραηλινός Στρατός. Υπογραφή συµφωνιών που να αφορούν
στρατιωτική εκπαίδευση, εκτέλεση διακλαδικών ασκήσεων (ναυτικές και αεροπορικές
δυνάµεις), οργάνωση επισκέψεων επιτελικών οµάδων για ανταλλαγές απόψεων σε
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, ανταλλαγή καινοτόµων λύσεων, καθώς και
ενηµέρωση σε επιχειρησιακά θέµατα και µεθόδους υποστήριξης οπλικών
συστηµάτων και µέσων.
Ενίσχυση της ναυτικής και αεροπορικής παρουσίας στην περιοχή µε
φανερή την πρόθεση της εξασφάλισης των εθνικών συµφερόντων.
β.
Επιδίωξη σύναψης ή αναβάθµισης συµφωνιών στρατιωτικής
συνεργασίας µε χώρες που βρίσκονται στον ενεργειακό άξονα Καύκασος Μεσοποταµία - Περσικός Κόλπος, καθώς και περαιτέρω στρατιωτική προσέγγιση µε
τις ανερχόµενες γεωστρατηγικά χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Βραζιλία), πέραν της
υφιστάµενης οικονοµικής και πολιτιστικής συνεργασίας.
γ.
Λεπτοµερής σχεδίαση και ορθολογιστική συµµετοχή της Ελλάδας σε
δραστηριότητες διεθνών οργανισµών (ειρηνευτικές αποστολές, αποστολές
υποστήριξης ειρήνης, κλπ), ώστε να συµµετέχει στους µηχανισµούς λήψης
αποφάσεων των οργανισµών αυτών. Η συµµετοχή αυτή αποτελεί µεν αναγκαιότητα,
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αλλά θα πρέπει να γίνεται µε αυστηρά κριτήρια, διότι κάθε συµµετοχή δεν επιφέρει
υποχρεωτικά αύξηση του κύρους της χώρας. Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις
στρατιωτικής διπλωµατίας οι οποίες αποτυγχάνουν, δεν αποτελεί αναβάθµιση του
ρόλου των ενόπλων δυνάµεων και ούτε βέβαια της ίδιας της χώρας.
δ.
∆ηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού κέντρου για την ενηµέρωση
και εκπαίδευση των στελεχών που πρόκειται να στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις στο
εξωτερικό ή στο εσωτερικό, σε θέµατα διεθνών σχέσεων, διπλωµατίας, γεωπολιτικής
και γεωστρατηγικής ανάλυσης, διεθνές δίκαιο κλπ. Η εκπαίδευση κρίνεται
απαραίτητη για την υποστήριξη και τον χειρισµό των εθνικών θεµάτων σε επίπεδο
διεθνών οργανισµών, διµερών σχέσεων αλλά και της ανάπτυξης και άσκησης
δυναµικής στρατιωτικής διπλωµατίας από τη χώρα.

3.

Επίλογος

Η Στρατιωτική ∆ιπλωµατία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
διπλωµατίας ενός κράτους, και ενδεχοµένως, στα χέρια ενός ικανού διπλωµάτη, ένα
ισχυρότατο έρεισµα εκπλήρωσης ζωτικών πολιτικών στόχων στις διµερείς και
πολυµερείς
σχέσεις.
Απαιτείται
όµως
αυτοδυναµία
σε
γνωστικό
επίπεδο,αυτοπεποίθηση για τον υψηλό κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάµεων στη
ζωή ενός σύγχρονου κράτους και συνειδητοποίηση του πόσο ζωτικός-κεντρικός είναι
ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων στην εκπλήρωση των στόχων της εθνικής
στρατηγικής, την ασφάλεια και την κοινωνική ευηµερία ενός κράτους.
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