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Στυλιανός Πολίτης 
Αντιναύαρχος ε.α. Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου 

 

Η Διεθνής Συνεργασία 

και ο Έλεγχος των Εξοπλισμών 
 

 

Σύνοψη 

 

Σήμερα η ιλιγγιώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά άχρηστο κάθε χθεσινό 

όπλο. Κατά συνέπεια η προσπάθεια για εξασφάλιση μιας ισορροπίας που στην ιδανική 

της μορφή θα μπορούσε να διαφυλάξει την ειρήνη, είναι ολέθρια για την οικονομία. 

Πέρα απ’ αυτό τα σύγχρονα όπλα έχουν μεγάλη καταστροφική δύναμη και η χρήση τους 

δεν μπορεί να αποκλείσει τις παράπλευρες απώλειες. Γι’ αυτούς τους λόγους η Ανθρω-

πότητα οδηγήθηκε σε μια προσπάθεια ελέγχου των εξοπλισμών με στόχο πάντα την ε-

ξασφάλιση της ισορροπίας με λιγότερες συνέπειες. Η προσπάθεια αυτή έφερε τα πρώτα 

θετικά αποτελέσματα με την σύναψη κάποιων συνθηκών και λοιπών κειμένων που δεν 

χαρακτηρίζονται όμως επαρκή καθώς δεν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αναγκών 

για εξασφάλιση της ειρήνης και διότι δεν μπορούν να προφτάσουν τις διεθνείς εξελίξεις 

και την καλπάζουσα τεχνολογία. 

 

 

Αντί Προλόγου και Εισαγωγής 

 

Si vis pacem para bellum δηλαδή αν θέλεις ειρήνη προετοίμαζε πόλεμο. Το 

αρχαίο αυτό ρητό των Ρωμαίων κυριάρχησε για πολλούς αιώνες, επιβαρύνοντας ση-

μαντικά την οικονομία των κρατών, υιοθετώντας την ισορροπία του τρόμου σε μια 

προσπάθεια για εξασφάλιση της ειρήνης η οποία όμως δεν ήταν πάντα αποτελεσματι-

κή. Παράλληλα η ανάπτυξη της τεχνολογίας ήρθε για χειροτερεύσει τα πράγματα. 

Τον 20ο μάλιστα αιώνα οι πόλεμοι έδωσαν τεράστιες διαστάσεις σε οδυνηρά φαινό-

μενα. Εκτός από τη σημαντική αύξηση των θυμάτων των πολεμικών συγκρούσεων 

εκτινάχθηκε στα ύψη το κόστος των εξοπλισμών που η αλματώδης εξέλιξη τους κα-

θιστά καθημερινά ξεπερασμένο κάθε χθεσινό οπλικό σύστημα. Σήμερα το κόστος 

των εξοπλισμών είναι κυριολεκτικά δυσβάσταχτο για τις πιο πολλές χώρες και τους 
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στερεί τη δυνατότητα ανάπτυξης άλλων τομέων σημαντικών για την ευημερία τους.1 

Γι’ αυτό έγινε πιο επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης ενός καλύτερου και αποτελεσματι-

κότερου τρόπου για την εξασφάλιση της ειρήνης.  

 

 

Από την Προετοιμασία της Αντεπίθεσης στην Αποφυγή του Πολέμου 

 

Σήμερα είναι σε όλους γνωστό ότι σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο δεν θα υ-

πάρχει νικητής. Θα αναζητούμε ποιος είναι ο περισσότερο ηττημένος ενώ οι παρά-

πλευρες απώλειες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στους μη εμπο-

λέμους και καταστροφή στο περιβάλλον. Το συμπέρασμα αυτό μας οδήγησε από τον 

ανταγωνισμό των εξοπλισμών στην ιδέα του αφοπλισμού και στη ρεαλιστικότερη λύ-

ση του αποτελεσματικού ελέγχου των εξοπλισμών μέσα σε ένα πνεύμα καλής συνερ-

γασίας. 2 

 

Το ενδεχόμενο αποτέλεσμα της ασύλληπτης καταστροφικής ικανότητας των 

νεώτερων όπλων, οδήγησε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τ. Κέννεντυ να 

επισημάνει το 1964 ότι η ισχύς της Αμερικής και της τότε Σοβιετικής Ένωσης ήταν 

επτά φορές μεγαλύτερη από εκείνη που θα χρειαζόταν για να καταστραφεί ολόκληρη 

η Ανθρωπότητα. Δεν παρέλειψε όμως να υπενθυμίσει και τους κινδύνους ενός μονό-

πλευρου αφοπλισμού ή ενός περιορισμού των εξοπλισμών χωρίς τον απαιτούμενο 

έλεγχο μετά από την απαραίτητη συμφωνία με όρους που θα εξασφαλίζουν και θα 

παρέχουν εγγυήσεις ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις 

                                                 
1Για παράδειγμα: Η Ελλάδα αν δεν είχε αυτό το ύψος αμυντικών δαπανών, που είναι συγκριτικά με 

άλλες χώρες εξαιρετικά υψηλό, θα εξοικονομούσε τουλάχιστον τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ ετησί-

ως. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε το έλλειμμα να είναι κάτω του 10% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αξίζει 

όμως να σημειωθεί ότι παρ’ όλα αυτά οι αποδοχές των στρατιωτικών είναι συντριπτικά χαμηλές σε 

σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Συγκεκριμένα ο Έλληνας Στρατηγός έχει αποδοχές Λοχία ή 

Δεκανέα Ευρωπαϊκού Κράτους. Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Μ., «Αν δεν είχαμε το βάρος των εξοπλι-

σμών», και ΠΟΛΙΤΗ Σ., «Μια Άποψη για το Μισθολόγιο των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σωμάτων 

Ασφαλείας», σελ. 52-4 αντίστοιχα. 
2Ο όρος αφοπλισμός είναι πολύ ευρύς. Στη απόλυτη έννοια του σημαίνει κάτι το ανέφικτο δηλαδή την 

καταστροφή όλων των οπλικών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Το ρεαλιστικότερο μέτρο δηλαδή 

ο έλεγχος των εξοπλισμών αφορά τον περιορισμό οπλικών συστημάτων είτε κατά είδος είτα κατά πο-

σότητα είτε κατά τη διασπορά τους. Βλ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Θ., Α., ΓΟΥΛΦ ΤΖ. Εισαγωγή στις Διεθνείς 

Σχέσεις – Εξουσία και Δικαιοσύνη, σελ. 339-40. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδέες αυτές δεν είναι κάτι 

νέο. Τις συναντάμε ακόμα και στην Ελληνική αρχαιότητα όπου υπάρχει το άριστο δείγμα της συνθή-

κης περιορισμού των εξοπλισμών μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας για απαγόρευση της χρήσεως ορι-

σμένων όπλων. Βλ. ΠΕΡΡΑΚΗ Σ., ΜΑΡΟΥΔΑ Μ.- Ν., Ένοπλες Συρράξεις και Διεθνές Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο, σελ. 12, υποσ. 2. 
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τους. Γι’ αυτό το λόγο, υπογράμμισε ότι κάθε σχετική διαπραγμάτευση, πρέπει να 

συνοδεύεται από ένα αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.3  

 

Ο έλεγχος των εξοπλισμών λοιπόν πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία ανα-

γνώριση του κοινού συμφέροντος και στην ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με-

ταξύ των κρατών για επαύξηση της σταθερότητας. Γι’ αυτό η σύγχρονη κοινωνία που 

βρίσκεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή ιδέα, όπου η αποτροπή της επίθεσης επι-

τυγχάνεται με την προετοιμασία της αντεπίθεσης, υιοθέτησε νέες ιδέες για πρόληψη 

του πολέμου σε πρώιμο στάδιο με την αποφυγή της συγκέντρωσης μέσων που μπο-

ρούν να θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη. Σχετική είναι και η έννοια των Μέτρων Οικο-

δόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (Μ.Ο.Ε.Α.). Ο όρος αυτός που άρχισε να εμ-

φανίζεται στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου4 υιοθετήθηκε πλέον σε πολυμερές επί-

πεδο. Τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο στρατιωτικά. Έχουν αποκτήσει και τη διάσταση 

μιας γενικότερης ασφάλειας για προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και 

σε άλλους τομείς. 5  

 

 

Ο Περιορισμός και ο Έλεγχος Στρατιωτικών Δυνάμεων και Εξοπλισμών 

 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα ξεκίνησαν μεταπολεμικά συζητήσεις μεταξύ Η.Π.Α. 

και Ε.Σ.Σ.Δ. που δεν μπόρεσαν όμως να ξεπεράσουν μια θεμελιώδη διαφορά. Οι 

πρώτοι ήθελαν με τις προτάσεις τους έλεγχο των εξοπλισμών βασισμένο στη λει-

τουργία ενός συστήματος επαλήθευσης με εκτέλεση επιθεωρήσεων. Οι δεύτεροι έκα-

ναν προτάσεις για ένα γενικό και ολοκληρωτικό αφοπλισμό χωρίς όμως καμμία δια-

δικασία επαλήθευσης.6 Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

παρατηρήθηκε μια εντατική προσπάθεια για την εφαρμογή ενός σημαντικού αριθμού 

συνθηκών συμπληρωματικών των ήδη υφισταμένων από τις αρχές του 20ου αιώνα, με 

σκοπό τον περιορισμό των στρατιωτικών μέσων στα απόλυτα αναγκαία για την άμυ-

                                                 
3Βλ. KENNEDY J., The Strategy of Peace, (Η Στρατηγική της Ειρήνης), σελ. 27-33. 

4Η πρώτη εμφάνιση Μ.Ο.Ε.Α. ήταν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σοβιετι-

κής Ένωσης με την εγκατάσταση στο 1962 μετά την κρίση της Κούβας, ενός «κόκκινου τηλεφώνου» 

που συνέδεσε τα γραφεία των αντιστοίχων ηγετών. Βλ. ΜΟΥΧΤΑΡΗ Σ., Σύστημα Ελέγχου Μειώσεως 

Εξοπλισμών Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη – Εξέλιξη και Προοπτική στο Σύγχρονο Περιβάλ-

λον, σελ. 8. 
5Cf. ΤΣΑΚΩΝΑ Π., «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Εξισορρόπηση της Απειλής με Άλλα Μέσα», 

σελ. 41-8..  
6Βλ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΟΥΛΦ, op. cit., supra, υποσ. 2, σελ. σελ. 348-51. 
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να των κρατών.7 Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και η Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Δ.Ε.Ε.) που ιδρύθηκε το 1948 με τη συνθήκη των Βρυξελλών, αρχικά για να αντιμε-

τωπίσει τα επακόλουθα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά στη συνέχεια προσαρμό-

στηκε στο νέο περιβάλλον, με στόχο να αποτελέσει τον αμυντικό βραχίονα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.8 Εκείνος όμως που ανέπτυξε περισσότερο δημιουργικά την ειρη-

νευτική δράση είναι αναμφίβολα ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.).9 Ο Οργανισμός αυτός αποτελεί τη μετεξέλιξη της Διάσκε-

ψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Δ.Α.Σ.Ε.)10 στην οποία ο-

φείλουμε τη Τελική Πράξη του Ελσίνκι του Αυγούστου 197511 και τη θέσπιση ου-

σιαστικών και πρακτικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας 

(Μ.Ο.Ε.Α.),12 όπως είναι η γνωστοποίηση μεγάλης κλίμακας ασκήσεων καθώς και η 

ανταλλαγή παρατηρητών κατά τις ασκήσεις αυτές. Το κείμενο της Τελικής Πράξης 

του Ελσίνκι, είναι μία πολιτικώς δεσμευτική συμφωνία και περιλαμβάνει δέκα «Βα-

σικές Αρχές» που διακηρύττουν την κυρίαρχη ισότητα των κρατών και το σεβασμό 

των κυριαρχικών δικαιωμάτων με αποχή από τη χρήση βίας καθώς και την απειλή 

χρήσης βίας, εξασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και τη μη ανάμιξη 

στις εσωτερικές υποθέσεις, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, την ισότητα των λαών, το σεβασμό στα δικαιώματα τους, 

στην αυτοδιάθεση και γενικά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μέσα από την καλό-

πιστη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 
13  

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 1975 έως το 1990 και στο πλαίσιο ακόμα 

της Δ.Α.Σ.Ε. είχε πραγματοποιηθεί μια σειρά διασκέψεων και συναντήσεων.14 Στο 

πλαίσιο αυτών των διασκέψεων είχαμε το Κείμενο των Αρχών Διακίνησης Συμβατι-

κών Όπλων15 μαζί με το Κείμενο Σταθεροποιητικών Μέτρων για Καταστάσεις Τοπι-

                                                 
7Βλ. χρονολογική εξέλιξη στο WILSON A., Εγχειρίδιο Αφοπλισμού, σελ. 249-60. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, 

ΓΟΥΛΦ, op. cit., supra, υποσ. 2, σελ. σελ. 341-56. 

8Με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας από το 1999 καθώς και με τη 

συνομολόγηση της Συνθήκης Ε.Ε. στη Νίκαια το 2000, απορροφήθηκαν ουσιαστικά από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση όλα τα επιχειρησιακά στοιχεία και οι δυνατότητες της Δ.Ε.Ε. 
9Organization for Security and Co-operation in Europe (O.S.C.E.). Η Ελλάδα έγινε μέλος του Οργανι-

σμού στις 25 Ιουνίου 1973 
10Conference on Security and Cooperation in Europe (C.S.C.E.). 

11Helsinki Final Act. Η Ελλάδα υπέγραψε την Τελική Πράξη του Ελσίνκι στις 1 Αυγούστου 1975. 
12Con-fidence and Security Building Measures-C.S.B.M. 

13Γ.Ε.ΕΘ.Α./Δ.Α.Σ.Π., Διεθνείς Συνθήκες - Συμφωνίες – Κείμενα Ελέγχου Εξοπλισμών, σελ. 3-5.  
14 Βελιγράδι (1977-78), Μαδρίτη (1980-83), και Βιέννη (1986-89). 

15Νοέμβριος 1995. Με βάση αυτό το Κείμενο αλλά και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. 

(46/36L/91) και του Ο.Α.Σ.Ε. (FSC.DEC 13/97 και FSC.DEC 20/95) κάθε χρόνο ανταλλάσσονται 
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κών Κρίσεων που υιοθετήθηκαν από Ειδική Επιτροπή της Διάσκεψης στη Βιέννη στις 

25 Νοεμβρίου 1993, καθώς επίσης και το Κείμενο των Αρχών για τη μη Εξάπλωσης 

των ΄Όπλων Μαζικής Καταστροφής που υιοθετήθηκε από Ειδική Επιτροπή της Διά-

σκεψης στη Βουδαπέστη στις 3 Δεκεμβρίου του 1994. Στην ίδια περίοδο και σχεδόν 

ταυτόχρονα με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, είχαμε τα τρία κείμενα που υπέγραψαν 

στο Παρίσι τα Κράτη-Μέρη, το Νοέμβριο του 1990, δηλαδή τη «Χάρτα των Παρισί-

ων»16 που επαναπροσδιόρισε τη ταυτότητα της τότε Δ.Α.Σ.Ε. στο νέο διεθνές περι-

βάλλον, τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις για τον περιορισμό των συμβατι-

κών όπλων στην Ευρώπη, τη γνωστή ως Συνθήκη C.F.E.17 και το Κείμενο Βιέννης 

του 1990 με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας (Μ.Ο.Ε.Α.) για τον έ-

λεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων και των δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη και 

σε τμήμα της Κεντρικής Ασίας. Το τελευταίο κείμενο που αναθεωρήθηκε διαδοχικά 

το 1992, το 1994 και το 1999, βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000 και εί-

ναι γνωστό ως «Κείμενο Βιέννης 99»18. Στα μέτρα προβλέπονται ανταλλαγές πληρο-

φοριών σχετικά με τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα οπλικά τους συστήματα, ακόμα 

και σε εκείνα που βρίσκονται σε σχέδιο, για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, για 

την ανάπτυξη συνεργασίας όταν πρόκειται να διεξαχθούν ασυνήθιστες στρατιωτικές 

δραστηριότητες ή στην περίπτωση επικινδύνων επεισοδίων. Ακόμα περισσότερο 

προβλέπονται επισκέψεις και φιλοξενία παρατηρητών με σκοπό την αλληλοενημέ-

ρωση σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δυνάμεις και το πολεμικό υλικό. 

 

                                                                                                                                            
στοιχεία για την πολιτική διακίνησης συμβατικών όπλων, πίνακες με τα διαθέσιμα οπλικά συστήματα 

καθώς και όλα τα στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές επτά ειδών οπλικών συστημάτων και υλι-

κών. Αυτά είναι άρματα μάχης, Τ.Ο.Μ.Π./Τ.Ο.ΜΑ., πυροβόλα. μαχητικά αεροπλάνα. επιθετικά ελικό-

πτερα πολεμικά πλοία (750 τόνων και άνω ή εξοπλισμένων με εκτοξευτές βλημάτων ή με τορπίλες 

εμβελείας 25 km και άνω, βλήματα και εκτοξευτές βλημάτων εμβελείας 25 km και άνω και φορητά 

συστήματα αεράμυνας (MANPADs) 
16Η “Χάρτα των Παρισίων” προέβλεπε ίδρυση επτά θεσμικών Οργάνων. Αυτά ήταν: η Γραμματεία και 

το Κέντρο Πρόληψης Συγκρούσεων (C.P.C.), με έδρα τη Βιέννη, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (O.D.I.H.R.), με έδρα τη Βαρσοβία, το Γραφείο της Γραμματείας 

Δ.Α.Σ.Ε., στη Πράγα. η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Δ.Α.Σ.Ε., στην Κοπεγχάγη. το Γραφείο του 

Ύπατου Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες (HCNM) στη Χάγη. το Δικαστήριο Συμβιβασμού και 

Διαιτησίας (CCAG), στη Γενεύη και το Γραφείο Συνδέσμου της Δ.Α.Σ.Ε. στην Κεντρική Ασία, με 

έδρα την Τασκένδη. Επίσης καθιερώθηκαν και άλλα τρία πολιτικά Όργανα: η Σύνοδος Κορυφής 

(Summit) των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών (Ministerial 

Council) και το Ανώτερο Συμβούλιο (Senior Council) των Πολιτικών Διευθυντών αρμόδιο για θέματα 

μείζονος πολιτικής σημασίας και προϋπολογισμού. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Χάρτα στις 21 Νοεμβρίου 

1990. 

17Treaty on Conventional Forces in Europe. 
18Vienna Document 99 
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Ο Ο.Α.Σ.Ε. σήμερα είναι ένας πολύ μεγάλος περιφερειακός οργανισμός και 

συμμετέχουν σ’ αυτόν παρά πολλά κράτη της Ευρώπης, Κεντρικής Ασίας και Βορεί-

ου Αμερικής. Είναι ο μοναδικός Οργανισμός με ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων 

ασφάλειας. Στην έννοια της ασφάλειας έχει δώσει τρεις διαστάσεις: την Ανθρώπινη, 

την Πολιτικο-Στρατιωτική και την Οικονομική-Περιβαλλοντική. Όσον αφορά την 

πρώτη διάσταση οι δεσμεύσεις των Κρατών-Μερών έχουν σκοπό την εξασφάλιση 

του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και την 

ενίσχυση και προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Εξίσου περιεκτική είναι και η 

Πολιτικο-Στρατιωτική διάσταση ασφαλείας που περιλαμβάνει διάφορες δεσμεύσεις 

για τα Κράτη-Μέρη, μηχανισμούς για την πρόληψη συγκρούσεων και την επίλυση 

διαφορών με βασική επιδίωξη την επαύξηση της στρατιωτικής ασφάλειας με προώ-

θηση της καλής συνεργασίας και της διαφάνειας. Τέλος, οι δραστηριότητες του 

Ο.Α.Σ.Ε. για την εξυπηρέτηση της Οικονομικής και Περιβαλλοντικής διάστασης α-

σφαλείας διενεργούνται στο πλαίσιο μιας συστηματικής παρακολούθησης των εξελί-

ξεων ευαισθητοποιώντας τα Κράτη-Μέρη σε θέματα οικονομικής και περιβαντολογι-

κής πολιτικής. Ο Ο.Α.Σ.Ε. είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον να διαδρα-

ματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι με σκοπό τη διατήρηση της ειρή-

νης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Σημαντικό δείγμα αποτελούν οι διάφορες 

Αποστολές19 του στις λεγόμενες «θερμές περιοχές» για διαχείριση των κρίσεων και 

για πρόληψη συγκρούσεων. Είδαμε τον Οργανισμό να δραστηριοποιείται στη Βοσνί-

α- Ερζεγοβίνη στη Κροατία, στη Εσθονία, στη Γεωργία, στη Λιθουανία, στα Σκόπια, 

στη Μολδαβία, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία, στην Αλβανία, στη Λευκορωσία, στο 

Τατζικιστάν, στην Ουκρανία και όπου αλλού χρειάσθηκε. Την περίοδο αυτή υπάρ-

χουν περίπου δεκαεννέα τέτοιες Αποστολές και Ομάδες Βοηθείας20 με περισσότερα 

από τρεις χιλιάδες άτομα. Μια από τις μεγαλύτερες είναι εκείνη που έχει αναπτυχθεί 

στο Κόσοβο.21  

 

Στο πεδίο ευθύνης του Οργανισμού σημαντικότατη θέση έχει ο έλεγχος της 

διάδοσης όπλων. Τα θεσμικά όργανα του Ο.Α.Σ.Ε. είναι το Forum για τη Συνεργασία 

                                                 
19Missions ή Field Operations 
20Group Assistance 

21Είναι η O.S.C.E. Mission in Kosovo-(O.M.I.K.) που αντικατέστησε τη Kosovo Verification Mission 

(K.V.M.) τον Ιούλιο του 1999. 
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Ασφάλειας (F.S.C.)22 το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα εξοπλισμών. Αποτελείται 

από αντιπροσώπους των μελών του Ο.Α.Σ.Ε. με κύριο έργο συμφωνίες για τον έλεγχο 

των όπλων και την πρόβλεψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη συνεργασία σε 

θέματα ασφάλειας, τη λήψη μέτρων για μείωση των κινδύνων που προκαλούν συ-

γκρούσεις και τη σχολαστική εφαρμογή τους. Την περίοδο αυτή οι Βρετανοί έχουν 

την προεδρία του Forum και από το νέο έτος το 2010, είναι η σειρά της Ελλάδας. Άλ-

λα θεσμικά όργανα είναι η Κοινή Ομάδα Διαβουλεύσεων (J.C.G.)23 για τη Συνθήκη 

C.F.E. και η Συμβουλευτική Επιτροπή Ανοικτών Ουρανών (O.S.C.C.) 
24 για τη Συν-

θήκη Ανοικτών Ουρανών. Τα όργανα αυτά λειτουργούν παράλληλα και σε συνεργα-

σία με το Κέντρο Συμβατικών Όπλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.25 Το Fo-

rum Ασφαλείας (F.S.C.) Ο.Α.Σ.Ε. υιοθέτησε το Νοέμβριο 2003 Κείμενο για τα Απο-

θέματα Συμβατικών Πυρομαχικών, Εκρηκτικών και Πυροδοτικών Μηχανισμών. 
26 Το 

Κείμενο αυτό αναφέρεται στις κατηγορίες των πυρομαχικών, στην έννοια του πλεο-

νάσματος και στη διαχείριση των αποθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες πα-

ροχής βοήθειας για καταστροφές αποθεμάτων πυρομαχικών στις χώρες που τη χρειά-

ζονται.  

 

Σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο της δράσης του Ο.Α.Σ.Ε. υπήρξε η υπογραφή 

κειμένων πολιτικο-στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως ο Κώδικας Συμπεριφοράς27 

που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Βουδαπέστης το 1994 και ισχύει από τον 

Ιανουάριο του 1995 θέτοντας το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ενεργούν 

οι Ένοπλες Δυνάμεις των Κρατών-Μερών. Στα κύρια σημεία του υπαγορεύει το απα-

ραβίαστο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποχρέωση όλων των κρατών για 

λήψη μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, εξασφαλίζει τη στάθμευση Στρα-

τιωτικών Δυνάμεων σε ξένο έδαφος μόνο μετά από συμφωνία και με τη συγκατάθεση 

του κράτους υποδοχής, τη πιστή εκτέλεση της εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης και των μέτρων ελέγχου εξοπλισμών, τον απόλυτο σεβασμό στα δι-

                                                 
22Forum for Security Cooperation Η λέξη «Forum» είναι λατινική και σημαίνει υπαίθριος χώρος ως 

κέντρο συνάθροισης και εμπορικών συναλλαγών. Επίσης σημαίνει οργανωμένη δημόσια συνάντηση 

για συζήτηση θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος. Βλ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1999 και Αγγλοελ-

ληνικό Λεξικό, έκδοση Ρίζου, Αθήνα 2004. 
23Joint Consultative Group 

24Open Skies Consultative Committee 
25Center of Conventional Weapons 

26F.S.C.DOC/1/03/OSCE 
27Code of Conduct 
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καιώματα του στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι επαρ-

κώς εκπαιδευμένο σε θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα (όπως το ανθρωπιστικό 

δίκαιο του πολέμου) καθώς και την απαραίτητη διαφάνεια στη λειτουργία των θε-

σμών στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη προσήλωση τους στις Δημοκρατικές Αρχές. Κά-

θε χρόνο συγκαλείται η Υπουργική Σύνοδος του Ο.Α.Σ.Ε. δίνοντας τη δυνατότητα 

στις πενήντα έξι χώρες που συμμετέχουν να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες κατά 

τη διάρκεια της προηγούμενης χρονικής περιόδου και να παρουσιάσουν τις εθνικές 

θέσεις πάνω σε ζητήματα ασφάλειας. Η 17η Υπουργική Σύνοδος έλαβε χώρα στις αρ-

χές Δεκεμβρίου 2009 στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού της Ελ-

λάδος και Προεδρεύοντος του Οργανισμού. Στη διάρκεια της και στο πλαίσιο F.S.C. 

εκδόθηκε μία σημαντική απόφαση σχετική με τα όπλα μαζικής καταστροφής και συ-

γκεκριμένα για τη μη διασπορά τους. 

 

Μεγάλης σημασίας είναι το Κείμενο για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα.28 Αφο-

ρά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών του Ο.Α.Σ.Ε. σε ό,τι έχει σχέση 

με τα εθνικά συστήματα σήμανσης μικρών και ελαφρών όπλων, τις εθνικές διαδικα-

σίες ελέγχου παραγωγής τους, τη σχετική εθνική νομοθεσία, τις εισαγωγές-εξαγωγές 

κάθε έτους, τους εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές, τους διεθνείς μεσάζοντες, την 

κατηγορία και ποσότητα των πλεοναζόντων από κάθε είδος, τη διαχείριση και ασφα-

λή διαφύλαξη τους, και διαδικασίες καταστροφής. Το Κείμενο αυτό που είναι εντε-

ταγμένο στο πλαίσιο του σκοπού του Ο.Α.Σ.Ε., υιοθετήθηκε από το Forum Ασφά-

λειας και Συνεργασίας (F.S.C.) το Νοέμβριο του 2000. Προέκυψε όμως ένα νέο ζή-

τημα σχετικό με τα αποθέματα των πυρομαχικών ή άλλων εκρηκτικών μηχανισμών 

που μπορεί να πλεονάζουν σε κάποια κράτη ή που μπορεί να βρίσκονται εκεί σε κα-

τάσταση αναμονής μέχρι την τελική καταστροφή τους καθώς το γεγονός αυτό μπορεί 

να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε σχέση με την ασφαλή διαφύλαξη τους και την 

ενδεχόμενη διασπορά τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Για την αντιμετώπιση μιας 

τέτοιας κατάστασης, η Σύνοδος εξέδωσε ένα Κείμενο Σχετικό με τα Αποθέματα Συμ-

                                                 
28Μικρά όπλα και ελαφριά όπλα είναι τα φορητά που κατασκευάζονται ή τροποποιούνται με στρατιω-

τικές προδιαγραφές για χρήση σε πόλεμο. Στα μικρά όπλα εντάσσονται εκείνα που είναι για χρήση από 

ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφάλειας (περίστροφα, αυτοτροφοδοτούμενα 

πιστόλια, τυφέκια, καραμπίνες, υποπολυβόλα, τυφέκια εφόδου και ελαφρά πολυβόλα). Στα ελαφρά 

όπλα εντάσσονται εκείνα που τα χειρίζονται περισσότερα του ενός άτομα. (βαριά πολυβόλα, φορητά 

οβιδοβόλα, φορητά αντιαεροπορικά πυροβόλα, φορητά αντιαρματικά πυροβόλα, recoilless τυφέκια, 

φορητά συστήματα αντιαρματικών βλημάτων καθώς και ρουκετών, φορητά συστήματα αντιαεροπορι-

κών βλημάτων και οι όλμοι διαμετρήματος κάτω των 100 mm). 
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βατικών Πυρομαχικών, Εκρηκτικών και Πυροδοτικών Μηχανισμών29 που καθορίζει 

τον τρόπο παροχής βοήθειας σε όποιον τη χρειάζεται για την ασφαλή φύλαξη τους 

και τη χωρίς κινδύνους καταστροφή τους.  

 

Η Συνθήκη C.F.E. είναι εκείνη που όπως ήδη αναφέραμε έθεσε τους σημαντι-

κότερους περιορισμούς στα συμβατικά οπλικά συστήματα. Για τη χώρα μας το ανώ-

τατο όριο είναι: 1.735 άρματα μάχης, 2.498 τεθωρακισμένα οχήματα, 1.920 πυροβό-

λα, 30 (στη συνέχεια 65) επιθετικά ελικόπτερα και 650 μαχητικά αεροπλάνα. Αποτέ-

λεσμα αυτής της Συνθήκης ήταν η εξουδετέρωση της συντριπτικής ποσοτικής υπερο-

πλίας σε συμβατικά όπλα που υπήρχε με το παλαιό καθεστώς σε ορισμένα κράτη. Ε-

κτός αυτού, δόθηκε στην Ελλάδα η ευκαιρία να ανανεώσει και να συμπληρώσει το 

πολεμικό υλικό της από τα πλεονάσματα άλλων κρατών, κυρίως από την Γερμανία 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ανήκει στη λε-

γόμενη «πλευρική ζώνη» της Συνθήκης C.F.E. για την οποία προβλέπονται ειδικοί 

περιορισμοί. Είναι προφανές ότι το πλευρικό καθεστώς και γενικά το σύστημα ζωνών 

που χωρίσθηκε η περιοχή εφαρμογής της Συνθήκης, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται ο επιχειρησιακός ελιγμός των συνασπισμών εκείνης της εποχής, χωρίς 

να δημιουργούνται προϋποθέσεις συγκεντρώσεως υπερβολικών δυνάμεων στις περιο-

χές των πλευρών. Για το σκοπό αυτό καθορίσθηκε : (α). στις χώρες τις μη πλευρικές 

να επιτρέπεται η ανάπτυξη επιπρόσθετων οπλικών συστημάτων δηλαδή 459 αρμάτων 

μάχης, 723 Τ.Ο.Μ.Π./Τ.Ο.ΜΑ.30 και 420 πυροβόλων. (β). στις πλευρικές χώρες, Ελ-

λάδα, Τουρκία, Ισλανδία και Νορβηγία για το Ν.Α.Τ.Ο. και Βουλγαρία, περιοχές της 

τότε Ε.Σ.Σ.Δ. Λένινγκραντ, Βόρειος. Καύκασος, Οδησσός, Αρμενία, Γεωργία, Αζερ-

μπαϊτζάν και Ρουμανία για το Σύμφωνο Βαρσοβίας που υπήρχε τότε, η δυνατότητα 

προσωρινής αναπτύξεως 153 αρμάτων μάχης, 241 Τ.Ο.Μ.Π./Τ.Ο.ΜΑ., 140 πυροβό-

λων, πέραν των καθορισμένων οροφών.31 Με την ισορροπία των εξοπλισμών αλλά 

και την ασφάλεια γενικά ασχολούνται πολλές άλλες συνθήκες όπως η Συμφωνία με-

                                                 
29F.S.C./Doc/1/03/OASE 

30Το Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης (Τ.Ο.ΜΑ.) διαθέτει δικό του επιθετικό οπλισμό για να μπορεί ε-

κτελώντας ελιγμό να μεταφέρει τους μαχητές μέσα στο πεδίο της μάχης και να υποστηρίξει τις κινή-

σεις τους στη συνέχεια. Φέρει ελαφρύτερη θωράκιση σε σχέση με τα κύρια άρματα μάχης αλλά είναι 

εξοπλισμένο με αντί-αρματικούς πυραύλους ή ελαφρά πυροβόλα. Τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μετα-

φοράς Προσωπικού (Τ.Ο.Μ.Π.) είναι ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα. Προορίζονται μόνο για την 

μεταφορά στο πεδίο της μάχης μιας ομάδας μαχητών χωρίς να αναλαμβάνουν άλλες αποστολές διαθέ-

τοντας οπλισμό μόνο για αυτοπροστασία. 
31Γ.Ε.ΕΘ.Α./Δ.Α.Σ.Π., op. cit., supra, υποσ. 13, σελ. σελ. 11-5. 
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ταξύ Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ. για τη Μείωση των Υπόγειων Πυρηνικών Δοκιμών,32 η 

Συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ. για τις Υπόγειες Πυρηνικές Εκρήξεις για Ει-

ρηνικούς Σκοπούς,33 η Συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ. για την Εξάλειψη των 

Βαλλιστικών Βλημάτων Εδάφους-Εδάφους, καθώς και των Βλημάτων Cruise34 και η 

Συμφωνία Απαγόρευσης της Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.35  

 

Τον Ιούλιο 1992 υπογράφηκε και η «Καταληκτική Πράξη C.F.E.-1A», με την 

οποία τίθενται περιορισμοί/οροφές στη δύναμη του προσωπικού που σχετίζεται με τα 

συμβατικά όπλα στην Ευρώπη.36 Για την Ελλάδα τα όρια αυτά είναι: Στρατός Ξηράς 

και Πολεμική Αεροπορία μέχρι 158.621 άνδρες και γυναίκες.37 Στους περιορισμούς 

αυτούς δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό των Ναυτικών Δυνάμεων. Η Καταλη-

κτική Πράξη C.F.E.-1A, καθώς και η κύρια Συνθήκη C.F.E. τέθηκαν σε ισχύ στις 17 

Ιουλίου 1992. Η διάλυση όμως του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ο διαχωρισμός της 

Τσεχοσλοβακίας, η δημιουργία των νέων ανεξαρτήτων κρατών που ανήκαν πριν στη 

Σοβιετική Ένωση,38 η επέκταση του Ν.Α.Τ.Ο.39 καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προς Ανατολάς40, και η δημιουργία του Collectible Security Treaty Organization 

(C.S.T.O.),41 προκάλεσαν αναστάτωση στα γεωστρατηγικά δεδομένα της Ευρώπη. Η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού της Συνθήκης C.F.E. καθώς και η προσαρμογή της στη νέα 

πραγματικότητα έγινε επιτακτική και γι’ αυτό το λόγο το Μάιο του 1996, στη Διά-

σκεψη για την Ανασκόπησης της Συνθήκη C.F.E., αποφασίσθηκε να αρχίσουν οι δια-

πραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της. Μετά απ’ αυτό φθάσαμε στη Σύνοδο Κο-

ρυφής Ο.Α.Σ.Ε., στην Κωνσταντινούπολη, στα τέλη του 1999 όπου υπογράφηκε το 

κείμενο της Εκσυγχρονισμένης Συνθήκης C.F.E. 1999.42 Η Εκσυγχρονισμένη Συνθή-

                                                 
32Threshold Test Ban Treaty που υπογράφηκε στις 3 Ιουλίου 1974, ενεργοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρί-

ου 1990 και απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων 150 κιλοτόνων και άνω. 

33P.N.E. Treaty που υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1976 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 11 Δεκεμβρίου 

1990. 

34I.N.F. Treaty που υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1987 και τέθηκε σε εφαρμογή την 1 Ιουνίου 1988 

και περιέχει απαγόρευση σχετικά με τα βλήματα βεληνεκούς 500 και 5.000 km. 

35Non Proliferation Treaty που υπογράφηκε την 1 Ιουλίου 1968 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Μαρτί-

ου 1970. 

36ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ Γ., «Η Εντολή και η Έναρξη των Διαπραγματεύσεων C.F.E.», σελ. 58-62. 
37Γ.Ε.ΕΘ.Α./Δ.Α.Σ.Π., op. cit., supra, υποσ. 13, σελ. 17. 

38Δηλαδή εκτός της Ρωσίας, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, το Καζακστάν, η 

Μολδαβία και η Ουκρανία. 

39Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Βαλτικές χώρες. Βλ. POLITIS S., 

“N.A.T.O. Establishment and Enlargement”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Military Alliances and 

Coalitions 20th Century, Σόφια Βουλγαρία 2-5 Οκτωβρίου 2007. 
40Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία. 

41Με Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κυρκιστάν, Ταγκικιστάν, Ουζμπεκιστάν και τη Ρωσία. 
42C.F.E. Adapted 1999. 
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κη δεν είναι βασισμένη στο δόγμα «Block-to-Block» δηλαδή Ν.Α.Τ.Ο. και Σύμφωνο 

της Βαρσοβίας. Είναι μια μετάβαση στο σύστημα των εθνικών και εδαφικών περιορι-

σμών εξοπλισμών κάθε χώρας μέλους της Συνθήκης καθορίζοντας εθνικές οροφές σε 

πέντε κατηγορίες οπλικών συστημάτων43 και περιοχικές οροφές σε τρεις κατηγορίες 

οπλικών συστημάτων44 παράλληλα με την καθιέρωση μηχανισμών για την αυξομείω-

ση οροφών οπλικών συστημάτων για τα Κράτη-Μέρη σε ορισμένες περιπτώσεις, επι-

τρέποντας και την προσωρινή ανάπτυξη δυνάμεων45 σε κατάσταση κρίσεως. Το 

Ν.Α.Τ.Ο. διατηρεί τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και μπορεί να μετακινεί και να 

αναπτύσσει τις δυνάμεις του στις λοιπές χώρες της συμμαχίας με την αυτή ευκαμψία 

που αυτό γινόταν με την προηγούμενη συνθήκη ενώ εξακολουθούν να υφίστανται 

περιοριστικοί όροι για την παρουσία ρωσικών δυνάμεων στις πλευρικές περιοχές της 

Ρωσικής Επικράτειας.46 Η νέα Συνθήκη επίσης για την επαύξηση της διαφάνειας και 

για να συμβάλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια του Ευρωατλαντικού χώρου ει-

σάγει ένα ακόμα είδος επιθεωρήσεων «Προσδιορισμένης Περιοχής», εκτάσεως 1.000 

- 10.000 km² και εξασφαλίζει τη προσχώρηση νέων κρατών στη Συνθήκη κατόπιν 

εξατομικευμένων διαπραγματεύσεων. 

 

Η Εκσυγχρονισμένη Συνθήκη C.F.E. του 1999 δεν καταργεί τις προβλέψεις 

της αρχικής συνθήκης (Άρθρο V) για το πλευρικό καθεστώς, ενώ με τα νέα άρθρα 

της (IV, V και VII) δίδει και άλλες δυνατότητες. Επιτρέπει την αύξηση των εθνικών 

οροφών ενός Συμβαλλομένου Κράτους στα οπλικά συστήματα που ελέγχονται από τη 

Συνθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλέψεις του Πρωτοκόλλου Εθνικών Ορο-

φών, άλλου ή άλλων Συμβαλλομένων Κρατών θα μειώνονται αντίστοιχα47. Δεν προ-

σμετρώνται τα οπλικά συστήματα που ελέγχονται από τη Συνθήκη και είναι υπεράνω 

των εδαφικών και εθνικών οροφών, εφόσον αναπτύσσονται σε έδαφος Συμβαλλόμε-

νου Κράτους αλλά είναι εντεταγμένα στο πλαίσιο μιας Ειρηνευτικής Αποστολής, σε 

εκτέλεση απόφασης του Συμβουλίου Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. ή του Ο.Α.Σ.Ε. η οποία 

πρέπει να καθορίζει και τη διάρκεια ισχύος του μέτρου. Παρόμοιες ρυθμίσεις προ-

                                                 
43Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, μαχητικά αεροπλάνα και επιθετικά ελικόπτερα. 

44Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και πυροβόλα. 
45Temporary deployment of forces 

46Βόρειος Καύκασος και Βορειοδυτική Επικράτεια 
47Η αύξηση αυτή σε κάθε περίπτωση δεν θα μεταβάλει τα ανώτατα όρια που έχουν καθορισθεί στο 

Πρωτόκολλο Εδαφικών Οροφών και αντιστοιχεί σε 40 άρματα μάχης, 60 Τ.Ο.ΜΑ./ΤΟ.Μ.Π. και 20 

πυροβόλα ή το 20% της Εθνικής Οροφής του συμβαλλομένου κράτους (όποιο είναι μεγαλύτερο), αλλά 

όχι πέραν των 150 αρμάτων, 250 Τ.Ο.ΜΑ./Τ.Ο.Μ.Π. και των 100 πυροβόλων. Στα μαχητικά αεροπλά-

να και ελικόπτερα, η αύξηση αυτή είναι μέχρι του αριθμού 30 και 25 αντίστοιχα. 
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βλέπονται για τα διερχόμενα από έδαφος Συμβαλλομένου Κράτους οπλικά συστήμα-

τα. Η μονομερής μείωση των οροφών από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, δεν δίδει αυ-

τόματα τη δυνατότητα σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για αντίστοιχη αύξηση των 

δικών του οροφών. Επιτρέπεται όμως η προσωρινή ανάπτυξη δυνάμεων μεγαλύτερου 

αριθμού από τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο Εδαφικών Οροφών κυρίως για διε-

ξαγωγή ασκήσεων.48, Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί ειδικές διαδικασίες προς το Consulta-

tive Group από τα ενδιαφερόμενα Μέρη. Σε περίπτωση που η ανάπτυξη αυτή θα υ-

περβαίνει τις περιοχικές οροφές, το γεγονός αυτό θα δίδει το δικαίωμα σε οποιοδήπο-

τε Συμβαλλόμενο Κράτος να ζητήσει σύγκληση διασκέψεως. Τέλος, όσο αφορά την 

Ελλάδα, η Εκσυγχρονισμένη Συνθήκη δεν διαφοροποιεί τις εθνικές μας οροφές εκτός 

από την επαύξηση των ελικοπτέρων στα εξηνταπέντε.  

 

Στη Συνθήκη C.F.E. όπως ήδη αναφέρθηκε δεν περιλαμβάνονται οι Ναυτικές 

Δυνάμεις. Εκτός αυτού υπάρχουν εξαιρούμενες περιοχές, όπως εκείνη της νοτιοανα-

τολικής Τουρκίας που αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο περίπου της συνολικής εκτά-

σεως της. Η περιοχή αυτή που το καθεστώς της διατηρείται και με την Εκσυγχρονι-

σμένη Συνθήκη, συνορεύει με Ιράν, Ιράκ και Συρία που δεν είναι βέβαια Μέρη στη 

Συνθήκη αλλά δεν συνιστούν κίνδυνο για την Τουρκία. Στην ίδια περιοχή η Τουρκία 

εξαιρείται και από την εφαρμογή των Μ.Ο.Ε.Α., επικαλούμενη το Κείμενο της Μα-

δρίτης 1983 το οποίο παρέχει το δικαίωμα σε Κράτος-Μέρος που συνορεύει με άλλο 

κράτος μη μέρος του Ο.Α.Σ.Ε., να μην ανακοινώνει στρατιωτικές δραστηριότητές του 

σε μεγάλο βάθος από τα κοινά σύνορα.  

 

Η Εκσυγχρονισμένη Συνθήκη «Adapted» δεν έχει επικυρωθεί από τις από τις 

χώρες του Ν.Α.Τ.Ο., επειδή η Ρωσία δεν έχει εκπληρώσει ορισμένες δεσμεύσεις της 

που αφορούν την απόσυρση δυνάμεων της από τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Η Ρω-

σία επίσης κυρίως λόγω της διεύρυνσης του Ν.Α.Τ.Ο. προς ανατολάς επικαλέσθηκε 

«εξαιρετικές περιστάσεις» που θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντά της και στις 14 Ιου-

λίου 2007 ανάγγειλε την αναστολή εφαρμογής της Συνθήκης C.F.E. εκ μέρους της, 

από τις 12 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.  

 

                                                 
48.Μέχρι το όριο των 153 αρμάτων μάχης, των 241 Τ.Ο.ΜΑ./Τ.Ο.Μ.Π. και των 140 πυροβόλων, για τις 

πλευρικές περιοχές, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, οπότε ο ανώτατος 

αριθμός θα είναι 459 άρματα, 723 Τ.Ο.ΜΑ/Τ.Ο.Μ.Π. και 420 πυροβόλα. 
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Το Μάρτιο του 1992 είχαμε την υπογραφή της Συνθήκης Ανοικτών Ουρα-

νών49 που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2002. Η Συνθήκη αυτή ήρ-

θε να καθιερώσει ένα καθεστώς διεξαγωγής πτήσεων παρατηρήσεως από τα Κράτη-

Μέρη στις επικράτειες των άλλων Κρατών-Μερών για εξασφάλιση της διαφάνειας 

σχετικά με τις στρατιωτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ανάπτυξη ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης, με την επαλήθευση και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες ή 

και τις μελλοντικές συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών. Η Τουρκία επικαλούμενη το 

απαραβίαστο της Σύμβασης του Μοντρέ, έχει διασφαλίσει για την εφαρμογή της 

Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών ένα ειδικό καθεστώς ρυθμίσεων για τα ίχνη των πτή-

σεων στη περιοχή των Στενών. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε μια άριστη αξιοποίηση 

των Συνθηκών από την Τουρκία προς όφελος της. Την ευθύνη εφαρμογής της Συνθή-

κης από τα τριαναταδύο Κράτη-Μέρη της την έχει η Συμβουλευτική Επιτροπή Open 

Skies (O.S.C.C.) στη Βιέννη καθώς και οι Ομάδες Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί 

για την παρακολούθηση των τεχνικών θεμάτων που συχνά προκύπτουν. Παράλληλα, 

η εφαρμογή της παρακολουθείται σχολαστικά και από τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση 

(Δ.Ε.Ε.) και από την Επιτροπή V.C.C. του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι ένα από τα δέκα 

Κράτη που δραστηριοποιούνται στην Ειδική Ομάδα «Pod-Group» για την υλοποίηση 

της Συνθήκης χρησιμοποιώντας ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη. 

 

Σχετικό με την ανταλλαγή πληροφοριών είναι και το Κείμενο για Παγκόσμια 

Ανταλλαγή Στρατιωτικών Πληροφοριών (G.E.M.I.)50 μεταξύ των Κρατών Ο.Α.Σ..Ε., 

που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού της Βουδαπέστης το 1994, 

και τέθηκε σε εφαρμογή το 1995. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις συμβατικές δυ-

νάμεις σε επίπεδο στρατιωτικών σχηματισμών, που εδρεύουν εντός ή και εκτός της 

επικράτειας κάθε Κράτους-Μέρους και σχετίζονται γενικά με τη δύναμη του προσω-

πικού καθώς και με κύρια οπλικά συστήματα στρατού ξηράς, ναυτικού και αεροπορί-

ας ανά σχηματισμό αλλά και στο σύνολό τους.  

 

 Μία άλλη συμφωνία για τον έλεγχο των εξοπλισμών που συνδέεται με το σύ-

στημα επαλήθευσης είναι η Συμφωνία Dayton51 που αποσκοπεί στην εξασφάλιση πε-

ριφερειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια. Υπογράφτηκε στο Dayton των Η.Π.Α., το Νο-

                                                 
49Open Skies. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Συνθήκη στις 20 Μαρτίου 1993, Νόμος 2149/1993, ΦΕΚ Α’ 
50Global Exchange of Military Information 

51D.P.A./G.F.A.P.- Dayton Peace Accord/General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Her-

zegovina. 
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έμβριο του 1995 και τέθηκε σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 1995. Η χώρα μας δεν είναι 

συμβαλλόμενο μέρος αλλά συμμετέχει υπό την αιγίδα του Ο.Α.Σ.Ε. με την αποστολή 

στρατιωτικών επιθεωρητών σε πολυεθνικές ομάδες. Η Συμφωνία αποτελείται από το 

Γενικό Πλαίσιο Συμφωνίας και έντεκα Παραρτήματα, ενώ η εφαρμογή της εξασφαλί-

ζεται με την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης52. Επίσης τον Ιούλιο 

του 2001 είχαμε ένα «Τελικό Κείμενο»53 το οποίο αποσκοπεί στη θέσπιση μέτρων 

σταθερότητας και ασφάλειας μέσα και γύρω από την πρώην Γιουγκοσλαβία54 Τα μέ-

τρα του Κειμένου παρακολουθούνται και αναθεωρούνται από Επιτροπή που συμμε-

τέχουν όλα τα Κράτη-Μέρη και συνεδριάζει μια φορά το χρόνο υπό τη αιγίδα του 

Ο.Α.Σ.Ε.. Λειτουργεί επίσης με έδρα το Ζάγκρεμπ από τον Οκτώβριο 2000 στο πλαί-

σιο του Σύμφωνου Σταθερότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Περιοχικό Κέντρο 

Ελέγχου Εξοπλισμών και Υποβοήθησης Επαληθεύσεων55 που δημιουργήθηκε μετά 

από γερμανική πρωτοβουλία. Συμμετέχουν είκοσι κράτη56 μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα. Η αποστολή του Περιοχικού Κέντρου είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση 

του προσωπικού των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων σε θέματα εφαρμογής των 

συμφωνιών που είναι σχετικές με τον έλεγχο των εξοπλισμών και την ασφάλεια. Το 

2003 έγινε διεύρυνση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου δίνοντας έμφα-

ση στην εφαρμογή Μ.Ο.Ε.Α. και το Μάρτιο του 2005, οι Υπουργοί Άμυνας της Νο-

τιοανατολικής Ευρωπαϊκής (δηλαδή Διαβαλκανικής) Συνεργασίας57 ανέθεσαν στο 

Περιοχικό Κέντρο το συντονισμό του εκσυγχρονισμού των πρώην Ανατολικών χω-

ρών της Βαλκανικής, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αναδιοργάνωσης με την κατα-

στροφή του πλεονάζοντος εξοπλισμού, με την εκπαίδευση του προσωπικού που έ-

παυσε να υπηρετεί στο στρατό σε άλλα αντικείμενα εργασίας και με τη μετατροπή 

της πολεμικής βιομηχανίας σε μια βιομηχανία παραγωγής κοινωνικών αγαθών. Τα 

μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.  

 

                                                 
52Είναι η IFOR, (Implementation Force) που αντικαταστάθηκε με την SFOR (Stabilizing Force) και σε 

επόμενη φάση θα γίνει η αντικατάσταση της SFOR με μία πολυεθνική αστυνομική δύναμη. 

53Concluding Document 
54Διαπραγματεύσεις Άρθρου V Συμφωνίας Dayton, F.S.C./Ο.Α.Σ.Ε. Ιούλιος 2001, (ART.V JOURNAL 

No38/18Jul’01), Υπουργική Σύνοδος Ο.Α.Σ.Ε., Βουκουρέστι Δεκέμβριος 2001. 
55Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (R.A.C.V.I.A.C.) 

56Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Μολδαβία Ολλανδία, Κροατία, Σερβία, Σκόπια, Σλοβενία Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Τουρ-

κία. 
57South Εastern Europe Cooperation Process-SEΕCP 
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 Το Ν.Α.Τ.Ο. δεν είναι αμέτοχο στην όλη προσπάθεια. Τα ζήτημα του ελέγχου 

των εξοπλισμών έχει ενταχθεί στην αρμοδιότητα της Δύναμης Αποστολών Υψηλού 

Επιπέδου58 ενώ παράλληλα λειτουργεί μια Συντονιστική Επιτροπή Επαλήθευσης59 

καθώς και το Τμήμα Ελέγχου και Συντονισμού Εξοπλισμών60 για θέματα εφαρμογής 

της Συνθήκης C.F.E., του Κειμένου Βιέννης 1999 και της Συνθήκης Ανοικτών Ουρα-

νών. Το έτος 2001 μάλιστα ενσωματώθηκε η παράμετρος «Ελέγχου και Επαλήθευσης 

Εξοπλισμών»61 στην επιχειρησιακή σχεδίαση της Συμμαχίας. Παράλληλα αναπτύ-

χθηκαν και άλλες παγκόσμιες και περιφερειακές πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών62, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (O.A.S.),63 την Οικονο-

μική Κοινότητα Δυτικο-Αφρικανικών Κρατών (E.C.O.W.A.S)64, την Αφρικανική 

Ένωση και την Κοινότητα Ανάπτυξης Νοτίου Αφρικής (S.A.D.C.),65 το Σύνδεσμο 

Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας (A.S.A.N.) 
66 καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, αναπτύχθηκε εποικοδομητικά ένα Πρόγραμμα Πρό-

ληψης και Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Συμβατικών Όπλων, που υιοθε-

τήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1997 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταλλαγής πλη-

ροφοριών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας Αστυνομικών Δυνάμεων και Τελωνεια-

κών Υπηρεσιών και στην εντατικοποίηση της εκπαίδευσης του προσωπικού τους. Η 

                                                 
58High Level Task Force (H.L.T.F.). 

59Verification Coordination Committee (V.C.C.). 
60Arms Control and Coordination Section (A.C.C.S.) 

61Απόφαση MC- 453 
62Εκτός από τη Σύμβαση για την Απαγόρευση Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης των 

Χημικών ΄Όπλων, καθώς και η Καταστροφή τους (Βιέννη 3 Σεπτεμβρίου 1992) και τη Σύμβαση της 

Οτάβα του 1997 για την Κατάργηση Ναρκών κατά Προσωπικού (Mine Ban Treaty M.B.T.), τα σημα-

ντικότερα κείμενα είναι: α. Ο Προγραμματισμός Δράσεως των Ηνωμένων Εθνών για Αποτροπή και 

Ριζική Καταπολέμηση του Παράνομου Εμπορίου Μικρών και Ελαφρών Όπλων σε Όλες τις Πτυχές 

του (U.N. Programmed of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and 

Light Weapons in All its Aspect), που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το Δεκέμβριο 2001 

(Resolution 56/24 V/ 24 Dec 2001). β. Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών, στη 

Συνθήκη κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος για τη Παράνομη Κατασκευή και Διακίνηση Πυροβό-

λων Όπλων, των Εξαρτημάτων τους και των Πυρομαχικών τους. (U.N. Protocol Against the Illicit 

Manufacturing of the Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supple-

menting the United Nations Convention against Transnational Organized Crime), που υιοθετήθηκε από 

τη Γενική Συνέλευση το 2001 (Resolution Α/RES 55/255 V/ 8 June 2001) και γ. Ένα ακόμα κείμενο 

πολιτικής δήλωσης της Συνόδου μιας Ομάδας Εργασίας που αποτελεί ενδεικτικό πλαίσιο για τη σή-

μανση, καταγραφή και αναγνώριση των μικρών και ελαφρών όπλων. 

63Organization of American States Διαμερικανική Σύμβαση για την Παράνομη Παραγωγή και Διακί-

νηση Πυροβόλων Όπλων, Πυρομαχικών, Εκρηκτικών, και άλλων σχετικών Υλικών (29 Νοεμβρίου 

’97) 
64Economic Community of West African States, Moratorium στην Εισαγωγή, Εξαγωγή και Κατασκευή 

Μικρών και Ελαφρών Όπλων 
65African Union AU και Southern African Development Community, Πρωτοβουλία για τη μη Εξάπλω-

ση των Πυροβόλων Όπλων και των Πυρομαχικών 
66Association of Southeast Asian Nations, Κείμενο Διασυνεδριακής Ομάδας των Κρατών Νοτιο-

Ανατολικής Ασίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με Αντικείμενο την Πρόληψη και Αντιμε-

τώπιση Παράνομη Διακίνηση Συμβατικών Όπλων 
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Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης στις 8 Ιουνίου 1998 ένα Κώδικα Συμπεριφοράς 

για τις Εξαγωγές ή Μεταφορές Όπλων με ένα κατάλογο κανόνων και πρακτικών για 

τη τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων, τη μη εξάπλωση των όπλων και το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα Ευρωπαϊκά Κράτη σύμφωνα με τους Κανόνες οφεί-

λουν πριν την εξαγωγή όπλων να λαμβάνουν υπόψη τους και τη συμπεριφορά της 

αγοράστριας χώρας, σε σχέση με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τις σχέσεις της με 

τη διεθνή κοινότητα και οφείλουν να εκτιμούν τους κινδύνους μεταφοράς των όπλων 

απ’ αυτή τη χώρα σε άλλο προορισμό. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το Ψήφισμα Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αναθεώρηση του Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Με-

ταφορές ή Εξαγωγές Όπλων της 7ης Νοεμβρίου 1999, με το οποίο τα Κράτη-Μέρη 

καλούνται να υιοθετήσουν διαδικασίες χορήγησης σχετικών αδειών και ενημέρωσης, 

με συμφωνίες μετά από έγκριση του Συμβουλίου, στο πλαίσιο κοινού καταλόγου 

στρατιωτικού και αστυνομικού εξοπλισμού και γενικά εξοπλισμού ασφαλείας. Ο κα-

τάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ότι απαγορεύεται να παραχθεί, να προωθηθεί, 

να μεταφερθεί ή να χρησιμοποιηθεί γενικά και οι συμφωνίες πρέπει να περιλαμβά-

νουν ότι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση και την πλήρη εφαρμογή της νομιμότη-

τας σχετικά με συγκεκριμένα όπλα Παράλληλα το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε 

από τις 12 Ιουλίου του 2002 κοινή δράση για τα μικρά και ελαφρά όπλα, ειδικά σχε-

διασμένη να αντιμετωπίσει την αποσταθεροποιητική συγκέντρωση και εξάπλωση αυ-

τού του είδους, να ενισχύσει γενικά τις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσον 

αφορά τον περιορισμό της εξάπλωσης τους, να αυξήσει τη διαφάνεια με ανταλλαγή 

πληροφοριών, να διασφαλίσει την εφαρμογή αποτελεσματικού εθνικού συνοριακού 

ελέγχου καθώς και να εγγυηθεί την ασφαλή αποθήκευση των πλεοναζόντων και την 

απαιτούμενη καταστροφή όσων δεν πρέπει να υπάρχουν. Τέλος, το Ψήφισμα Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου για τα Μικρά & Ελαφρά Όπλα της 25ης/26ης Μαΐου του 2005, 

καλεί τα Κράτη-Μέρη να δραστηριοποιηθούν καθορίζοντας με κοινή συναίνεση και 

στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις προδιαγραφές για τις εξαγωγές και μεταφορές 

όπλων. 

 

Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή και από την Ελλάδα των προβλεπομένων 

από τις ισχύουσες συνθήκες, είναι η Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμ-

ματισμού (Δ.Α.Σ.Π.) που υφίσταται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και συ-

νεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών και με άλλες Υπηρεσίες. Η Διεύθυν-

ση αυτή είναι ο κύριος φορέας που παρακολουθεί και διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και 
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τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών συμβατικών δυ-

νάμεων. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί και το Διακλαδικό Κέντρο Επαλήθευσης Εξο-

πλισμών (ΔΙ.Κ.ΕΠ.Ε) που παρακολουθεί και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην 

αμυντική πολιτική, στο τομέα του ελέγχου εξοπλισμών και των Μέτρων Οικοδόμη-

σης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (Μ.Ο.Ε.Α.) για τις συμβατικές δυνάμεις και είναι 

επίσης υπεύθυνο για τη διεξαγωγή ενεργητικών και παθητικών επιθεωρήσεων, αξιο-

λογήσεων και παρατηρήσεων, για την ανάλυση-επεξεργασία στοιχείων και την α-

νταλλαγή πληροφοριών και γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διεθνείς συν-

θήκες και από λοιπές διεθνείς πράξεις ελέγχου εξοπλισμών. Η Ελλάδα ως κράτος-

μέλος του Ο.Α.Σ.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμών, παρακολουθεί και υλοποιεί τις 

παρακάτω συνθήκες – συμφωνίες - κείμενα ελέγχου και επαλήθευσης εξοπλισμών 

που αφορούν τον έλεγχο των συμβατικών δυνάμεων και την ενίσχυση της ασφάλειας 

και της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο: α. Συνθήκη για τα 

Συμβατικά Όπλα στην Ευρώπη – C.F.E. (Ο.Α.Σ.Ε.). β. Καταληκτική Πράξη για τη 

Δύναμη του Προσωπικού των Συμβατικών Ε.Δ. στην Ευρώπη – C.F.E.-1A 

(Ο.Α.Σ.Ε.). γ. Κείμενο Βιέννης ’99 – V.D. ’99 (Ο.Α.Σ.Ε.). δ. Συνθήκη Ανοικτών Ου-

ρανών (Ο.Α.Σ.Ε.). ε. Κώδικας Συμπεριφοράς – Co.C. (Ο.Α.Σ.Ε.). στ. Κείμενο 

Ο.Α.Σ.Ε. για Μικρά και Ελαφρά Όπλά - Μ/Ε.Ο. (Ο.Α.Σ.Ε.). ζ. Κείμενο Ο.Α.Σ.Ε. επί 

Αποθεμάτων Συμβατικών Πυρομαχικών (Ο.Α.Σ.Ε.). η. Γενική Ανταλλαγή Στρατιω-

τικών Πληροφοριών – G.E.M.I. (Ο.Α.Σ.Ε.). θ. Κείμενο Αρχών Διακίνησης Συμβατι-

κών Όπλων – C.A.T. (Ο.Α.Σ.Ε.). ι. Κείμενο Αρχών Μη Εξάπλωσης Όπλων Μαζικής 

Καταστροφής (Ο.Α.Σ.Ε.). ια. Κείμενο Σταθεροποιητικών Μέτρων για Περιπτώσεις 

Τοπικών Κρίσεων (Ο.Α.Σ.Ε.). ιβ. Συμφωνία Dayton (Όπως ήδη αναφέρθηκε η χώρα 

μας δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αλλά συμμετέχει υπό την αιγίδα του Ο.Α.Σ.Ε. με 

την αποστολή στρατιωτικών επιθεωρητών σε πολυεθνικές ομάδες για την υποβοήθη-

ση της εφαρμογής του άρθρου IV της Συμφωνίας.). ιγ. Σύμβαση της Οτάβα για Απα-

γόρευση Ναρκών κατά Προσωπικού. ιδ. Σύμβαση Απαγόρευσης Χημικών Όπλων, ιε. 

Σύμφωνο Σταθερότητας Νοτιοδυτικής Ευρώπης, ιστ. Σύμβαση Απαγόρευσης Βιολο-

γικών Όπλων. 
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Σύντομη Σχολίαση των Κειμένων  

 

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο ανταγωνισμός στους εξοπλισμούς δεν πέ-

τυχε αρκετές φορές την πολυπόθητη ισορροπία δυνάμεων και το επιδιωκόμενο απο-

τέλεσμα.67 Εκείνο που σίγουρα πέτυχε όλες τις φορές ήταν να γονατίσει οικονομικά 

τα ασθενέστερα κράτη, ωφελώντας τις πολεμικές βιομηχανίες. Επιπλέον ανάλογα με 

το επίπεδο διαφθοράς, πλούτισε και όσους διαπραγματεύθηκαν τις σχετικές συμφωνί-

ες. Σε περιπτώσεις μάλιστα που τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις συναλλα-

γές ήταν άσχετα με το αντικείμενο και ενήργησαν χωρίς τον έλεγχο εκείνων που γνω-

ρίζουν τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της πατρίδας τους, ο κίνδυνος εσφαλμένων 

επιλογών ήταν μεγάλος και πάντα υπήρχε η υπόνοια ότι οι επιλογές τους είχαν γνώ-

μονα το προσωπικό τους συμφέρον με εκτίμηση του χρηματικού ύψους του ποσο-

στού που θα λάμβαναν.68 

 

Σχολιάζοντας το υπάρχον καθεστώς έχουμε να επισημάνουμε ότι το σημαντι-

κότερο από όλα τα κείμενα είναι η Συνθήκη C.F.E. που στην πραγματικότητα επιδιώ-

κει την επαύξηση της σταθερότητας και ασφάλειας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε 

ολόκληρο τον Κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι συμβαδίζει απόλυτα με την 

σημερινή πραγματικότητα. Μετά την είσοδο της Βουλγαρίας της Ρουμανίας και άλ-

λων γειτονικών κρατών στο Ν.Α.Τ.Ο., η Ελλάδα δεν δικαιολογείται να παραμένει στο 

πλευρικό καθεστώς, οπότε πρέπει και γι’ αυτή να ισχύει ότι και στις κεντρικές περιο-

χές. Η στάση της Ρωσίας επίσης από το 2007 προκαλεί έντονους προβληματισμούς 

για το μέλλον. Με αυτό το δεδομένο τίθεται σε αβεβαιότητα η ασφάλεια και η ισορ-

                                                 
67Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οφειλόταν και σε λάθος επιλογές. Cf. επιστολή με σχόλια Ναυάρχου Ν. 

ΠΑΠΠΑ (αντιστασιακού Κυβερνήτη Α/Τ ΒΕΛΟΣ) για την πρόσκτηση έξι νέων φρεγατών αρχικής 

δαπάνης 2,4 δισεκατομμυρίων € (προς το παρόν γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες το ποσό 

θα εκτιναχθεί), αντί για την επιλογή άλλης κατηγορίας μικρότερων και κατά πολύ φθηνότερων πλοίων 

που ταυτόχρονα είναι καταλληλότερα για τις εθνικές αμυντικές ανάγκες. ΠΑΠΠΑ Ν., «Μάχιμα Πλοία 

του Π.Ν». 
68Φωτεινό παράδειγμα τιμιότητας αλλά και φιλοπατρίας υπήρξε ο Πλωτάρχης Π. Κοντόσταυλος που 

στη τελική διαπραγμάτευση του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ, ζήτησε από τα ναυπηγεία του Λιβόρνο να μάθει τι 

ποσοστό του αναλογεί από τη συμφωνία (δηλαδή τη «μίζα» του). Όταν αυτό του έγινε γνωστό, ζήτησε 

αυτό το χρηματικό ποσό να εκπέσει από το τίμημα της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα απέκτησε 

το θρυλικό αυτό πλοίο φθηνότερα απ’ όσο αρχικά είχε συμφωνηθεί. Για την ιστορία: Ο Κοντόσταυλος 

στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής αλλά παραιτήθηκε αμέσως με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων 

επανερχόμενος στο Ναυτικό ως Κυβερνήτης στο Θ/Κ ΥΔΡΑ. Διακρίθηκε καταναυμαχώντας τους 

Τούρκους στις ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου, κάτω από τις διαταγές του Ναύαρχου Π. Κουντουριώτη 

και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, όπως στην απελευθέρωση της Λήμνου, της 

Θάσου και της Λέσβου. Βλ. ΠΟΛΙΤΗ Σ., «Θωρηκτό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ, Η Ιστορία της Απόκτησης 

του…», σελ. 104-7 . 
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ροπία δυνάμεων, καθώς ενδεχόμενη κατάρρευση της Συνθήκης θα συμπαρασύρει τη 

Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών, την ισχύ του Κειμένου της Βιέννης, αλλά και πολλούς 

σημαντικούς θεσμούς που σήμερα λειτουργούν ικανοποιητικά για το καλό της Αν-

θρωπότητας. Αυτό το κακό ενδεχόμενο δεν αποκλείει την επιστροφή σε ένα νέο κα-

θεστώς ψυχρού πολέμου με ανεξέλεγκτη αύξηση των εξοπλισμών. 

 

Παρατηρούμε γενικά τώρα ότι όσο και αν γίνει αποτελεσματικός ο έλεγχος 

της εφαρμογής των συνθηκών, το σημερινό καθεστώς δεν θα παύσει να είναι απλά 

και μόνο ένα πολύ μικρό βήμα σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Πρέπει οπωσδήποτε 

να ακολουθήσουν πολλά άλλα αποφασιστικά βήματα, με την επιβεβλημένη σοβαρό-

τητα. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν διαρκή επαγρύπνηση και 

συνεχή διεύρυνση των συνθηκών με ουσιαστικές αναθεωρήσεις. Η καθυστέρηση σ’ 

αυτό τον τομέα κάνει τα ισχυρά κράτη ισχυρότερα, αφού αυτά διαθέτουν την οικονο-

μική δυνατότητα άμεσης προσαρμογής σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη. Θα πρέπει 

επίσης να συμπεριληφθούν στις συνθήκες όλα τα όπλα χωρίς καμμία εξαίρεση. Μην 

ξεχνάμε ότι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, οι Μεγάλες Δυνάμεις με το πυρηνικό 

τους οπλοστάσιο κερδίζουν διαρκώς περισσότερη δύναμη. Τα όπλα θα πρέπει επίσης 

να ταξινομηθούν με αντικειμενικά κριτήρια και οι απαγορευτικές ρυθμίσεις να ξεκι-

νούν δίνοντας προτεραιότητα στον περιορισμό ή ακόμα και την ολοκληρωτική απα-

γόρευση των καταστρεπτικότερων και εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν παρά-

πλευρες απώλειες.69 

Ειδικά για τη C.F.E. θα πρέπει απαραίτητα να ενταχθούν στους περιορισμούς 

όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις ακόμα και οι ναυτικές,. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για 

την Ελλάδα με την ανησυχία που υπάρχει για το Αιγαίο και τη Κύπρο, λόγω του 

Ναυτικού Δόγματος της Τουρκίας, βάσει του οποίου φαίνεται να προετοιμάζεται για 

την επίλυση των «προβλημάτων» της με χρήση της ισχύος,70 Πέρα απ’ αυτό και σε 

                                                 
69Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε για παράδειγμα στις νάρκες κατά προσωπικού. Το όπλο αυτό είναι 

καθαρά αμυντικό διότι εγκαθίσταται στο έδαφος εκείνου που δέχεται επίθεση με σκοπό να απαγορεύ-

σει τη διέλευση του εχθρού από συγκεκριμένο σημείο. Γι’ αυτό πάντα τα ναρκοπέδια επισημαίνονταν 

και κανένας στρατός δεν περνούσε ποτέ μέσα από αυτά πριν την εκκαθάριση τους. Αυτός είναι και ο 

λόγος που ο αριθμός των θυμάτων από τέτοιες νάρκες είναι συγκριτικά πολύ χαμηλός. Παρ’ όλα αυτά 

είδαμε να απαγορεύονται οι νάρκες για να διευκολύνονται όσοι θέλουν να εισβάλουν σε ξένα εδάφη 

και να «επιτρέπονται» τα πυρηνικά όπλα!. 
70Πρόσφατα ο Αρχηγός του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Ilker Βasbug ερμηνεύοντας το 

Ναυτικό Δόγμα της Πατρίδας του, αναφέρθηκε στη βασική επιδίωξη τους για ανατροπή της ισορροπί-

ας ναυτικής ισχύος στο Αιγαίο. Ομιλώντας μάλιστα στο ναύσταθμο Golcuk σε Αξιωματικούς, τους 

επεσήμανε ότι: «Στις αυτοκρατορίες η ναυτική ισχύς είναι εξαιρετικά σημαντική. Το Ναυτικό έχει δια-

δραματίσει μεγάλο ρόλο στην επικράτηση και στην υπεροχή της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ολλαν-
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διεθνές επίπεδο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ναυτικό είναι το σημαντικότερο και 

αποτελεσματικότερο Όπλο με παγκόσμια ακτίνα δράσεως. Μπορεί να μεταφέρει τη 

δύναμη του σε όλες τις θάλασσες και να προσβάλει στόχους σε μεγάλη απόσταση 

από τις ακτές. Μπορεί επίσης να προβάλει την ισχύ του στη ξηρά με απόβαση πεζο-

ναυτών και βομβαρδισμούς με τα αεροπλάνα του. Τέλος η σημερινή πραγματικότητα 

μας υπαγορεύει την επιτακτική ανάγκη επέκτασης ελέγχων εξοπλισμού ακόμα και 

στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα. Η ειρηνική χρήση του διαστήματος και των ουρανί-

ων σωμάτων είναι ένας ευαίσθητος τομέας όπου δυστυχώς κυριαρχεί μεγάλη υποκρι-

σία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις 12 Φεβρουαρίου του 2008 στη Γενεύη, η Κίνα 

και η Ρωσία πρότειναν τη σύναψη διεθνούς συνθήκης για την απαγόρευση της ανά-

πτυξης εξοπλισμών στο διάστημα και της απειλής χρήσης στρατιωτικής ισχύος ενα-

ντίον δορυφόρων ή διαστημοπλοίων. Κανείς βέβαια δεν αμφιβάλλει για τη μεγάλη 

σημασία μιας τέτοιας συμφωνίας δίπλα στις ήδη υπάρχουσες για την ειρηνική χρήση 

του διαστήματος και των ουρανίων σωμάτων. Η Ρωσία όμως που την προτείνει, είναι 

σήμερα μια σημαντική διαστημική δύναμη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της αξιοποιούν το 

τέλειο δορυφορικό σύστημα GLONASS, που κληρονόμησαν από τη Σοβιετική Ένω-

ση. Το σύστημα αυτό που ξεκίνησε να εργάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 

1970, καλύπτει ολόκληρο το πλανήτη μας και διαρκώς εκσυγχρονίζεται. Κάτι ανάλο-

γο ισχύει και για την Κίνα για την οποία υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις ότι έχει α-

ναπτύξει πολύ αξιόλογη τεχνολογία στον τομέα κατασκευής συγχρόνων αντιδορυφο-

ρικών όπλων (ASAT). Στις 11 Ιανουαρίου του 2007 μάλιστα, δοκίμασε ένα όπλο κα-

τά δορυφόρων (anti satellite weapon test). Οι Κινέζοι αφού προσάρμοσαν στη κεφαλή 

βαλλιστικού πυραύλου ένα αντιδορυφορικό όπλο, το χρησιμοποίησαν για την κατα-

στροφή του δορυφόρου Fengyun -1C. Το γεγονός αυτό εκτός από το τεράστιο νέφος 

διαστημικών σκουπιδιών, προκάλεσε διεθνή ανησυχία και πολλές αντιδράσεις της 

παγκόσμιας κοινότητας. Ελπίζουμε ότι αυτή η ενέργεια της Κίνας, πρώτη στην ιστο-

ρία, θα είναι και η τελευταία.71  

 

Οι εξαιρέσιμες ζώνες είναι ένα άλλο σημείο που θέλει μεγάλη προσοχή. Εκεί-

νη ειδικά της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, μιας ζώνης που υφίσταται αδικαιολόγητα 

                                                                                                                                            
δίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σήμερα. ….. Στο Αιγαίο ήδη 

έχουμε προβλήματα και για την επίλυση τους έχουμε ανάγκη από ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό. Ποιος μπο-

ρεί να μας εγγυηθεί ότι αύριο-μεθαύριο δε θα ξεσπάσει κάποια κρίση; Σε πόσες μέρες ξέσπασε η κρίση 

των Ιμίων;» 
71Βλ. ΠΟΛΙΤΗ Σ., «Δίκαιο του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος», Προβληματισμοί, Περιοδικό Εταιρί-

ας Στρατηγικών Μελετών, τεύχος 54, Αθήνα Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2009. 
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αφού τα όμορα μη συμβεβλημένα κράτη δεν αποτελούν απειλή. Δεν πρέπει να ξεχνά-

με ότι στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται και ο λιμένας της Μερσίνας βόρεια και α-

κριβώς απέναντι της Κύπρου. Εκεί όπως εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται έχουν τη δυ-

νατότητα να σταθμεύουν ανεξέλεγκτα, μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις που μπορούν 

εύκολα να αποβιβασθούν στη μαρτυρική Μεγαλόνησο ή να μετακινηθούν σε μικρό 

χρονικό διάστημα στα Αιγαιοπελαγίτικα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από τα 

Ελληνικά νησιά. Αυτό το ενδεχόμενο κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην ανάπτυξη 

κλίματος εμπιστοσύνης και ασφαλείας. 

 

 

Επίλογος 

 

Πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι ο περιορισμός των εξοπλισμών στους 

απολύτως αναγκαίους για την άμυνα των κρατών είναι σήμερα επιβεβλημένος. Γι αυ-

τό θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες με την υιοθέτηση καταλλήλων και απο-

τελεσματικών μέτρων. Παράλληλα η κάθε τέτοια ενέργεια πρέπει απαραίτητα να συ-

νοδεύεται από την ανάπτυξη ενός ικανού μηχανισμού που θα επιβλέπει σχολαστικά 

την εφαρμογή της και θα μπορεί αστραπιαία να προκαλεί τη λήψη αναλόγων μέτρων 

από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε περίπτωση αποκλίσεων. Αν αυτό δεν εξα-

σφαλισθεί πλήρως, η κατάσταση που θα προκύψει μπορεί είναι χειρότερη από τη ση-

μερινή αφού θα εγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για την ειρήνη και την 

ασφάλεια. 
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