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Αντιναυάρχου ε.α. Δρα Στυλιανού Πολίτη 

 

Η Ίδρυση του ΝΑΤΟ 

και η Διεύρυνσή του 

 

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει τέσσερις σκοπούς: τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας με αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα, την ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων μεταξύ των Εθνών, στηριγμένων στις αρχές της ισότητας και της 

αυτοδιαθέσεως των λαών, την καλλιέργεια διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση 

των διεθνών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών προβλημάτων 

και τη δημιουργία ενός κέντρου για την ενοποίηση των ενεργειών των κυβερνήσεων 

για επίτευξη των σκοπών αυτών.1 Με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών επαναπροσ-

διορίσθηκε η κατεύθυνση του διεθνούς δικαίου με την καθιέρωση μιας νέας θεμελιώ-

δους αρχής: Τα έθνη δεν θα χρησιμοποιούν ποτέ πια τη βία ή την απειλή χρήσης 

βίας για να επιβάλουν τη θέλησή τους σε άλλα έθνη ή για να επιλύσουν τις διε-

θνείς διαφορές τους. 
2 Για να μπορέσει όμως να εφαρμοσθεί αυτή η αρχή ο Χάρτης 

δίνει με το άρθρο 39, σε Όργανο του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τη δυ-

νατότητα να αποφαίνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε απειλής κατά της ειρήνης ή 

για τη διατάραξη της ή για την εκδήλωση επιθετικής ενέργειας. Σ’ αυτή την περίπτω-

ση το Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις, ή ακόμα και να αποφασίζει ποια 

μέτρα θα ληφθούν για διατήρηση ή αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφά-

λειας. Σχετικά με τα μέτρα αυτά είναι τα άρθρα 41 και 42.3 Η διατύπωση των παρα-

πάνω άρθρων είναι πολύ αυστηρή. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν μπορεί να κάμψει το δι-

καίωμα της νόμιμης άμυνας, ατομικής και συλλογικής. Ένα φυσικό δικαίωμα που μας 

το υπενθυμίζει ο Χάρτης στο άρθρο 51.4 Ένα δικαίωμα με χαρακτήρα jus cogenes5 

                                                 
1 Article 1: The Purposes of the United Nations are: 1. To maintain international peace and security, and to that 

end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the sup-

pression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in con-

formity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or 

situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations based on re-
spect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to 

strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an eco-

nomic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and 

for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a centre for 
harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. 
2 Βλ. παράγραφο 3 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου. 2.3 All Members shall 

settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and 

justice, are not endangered. 2.4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of 
force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent 

with the Purposes of the United Nations. 
3 Article 41: The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be em-

ployed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such 
measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, 

telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. 

Article 42: Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or 

have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or 
restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations 

by air, sea, or land forces of Members of the United Nations. 

4 Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence 

if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures 

necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of 

self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and 
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που το καθιστά παράλληλα διεθνή υποχρέωση εντεταγμένη μέσα στο γενικό πλαίσιο 

των αναγκαστικών {peremptorys} κανόνων του γενικού Διεθνούς Δικαίου6. 

  

 Για την αποτελεσματικότερη άσκηση του δικαιώματος της άμυνας ή ακόμα 

καλύτερα για να είναι μπορούν να είναι συνεπή στις διεθνείς τους υποχρεώσεις, μια 

ομάδα φιλελευθέρων κρατών πιστών στους σκοπούς και στις αρχές του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, με έντονη την επιθυμία τους για ειρηνική διαβίωση με όλους τους 

άλλους λαούς και τις Κυβερνήσεις τους, αποφάσισαν να κατευθύνουν συλλογικά τις 

προσπάθειες τους προς αυτούς τους σκοπούς, παράλληλα με την ένωση τους σε συμ-

μαχία για αντιμετώπιση οποιασδήποτε επιθέσεως από τρίτο κράτος. Αυτή είναι Συμ-

μαχία που ξεκίνησε με την υπογραφή της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού στις 4 

Απριλίου 1949 στην Ουασικτώνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τους 

Υπουργούς Εξωτερικών του Βελγίου, Γαλλίας, Δανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισλαν-

δίας, Ιταλίας, Καναδά, Λουξεμβούργου, Μεγάλης Βρετανίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας 

και Πορτογαλίας. Η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού έγινε δεκτή με ενθουσιασμό 

και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Αυγούστου του 1949 ιδρύοντας μια συμμαχία με τίτλο 

Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn). Η 

Συμμαχία βασίζεται πάνω σε μια την Αρχή: Η ασφάλεια του κάθε κράτους μέλους 

εξαρτάται από την ασφάλεια των άλλων μελών. Γι’ αυτό μια ένοπλη επίθεση ε-

ναντίον ενός συμμάχου θα θεωρείται ως επίθεση εναντίον όλων. Κάθε κράτος μέ-

λος όταν υπογράφει την Συνθήκη της Ουασικτώνος οφείλει να σεβαστεί την αρχή 

αυτή αναλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις ευθύνες, απολαμβάνοντας όμως και τα 

πλεονεκτήματα της συλλογικής άμυνας. Ο σκοπός του ΝΑΤΟ εκφράζεται ουσιαστικά 

στο πέμπτο άρθρο της Συνθήκης.7  
 

 Τον Φεβρουάριο του 1952 η Συμμαχία διευρύνθηκε με την είσοδο Ελλάδας 

και Τουρκίας. Στις 6 Μαΐου του 1955 εντάχθηκε και Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας και ακολούθησε η τρίτη διεύρυνση το 1982 με την είσοδο της Ισπανίας. 

Ως αντιστάθμισμα του Οργανισμού του Βορείου Ατλαντικού (Ν.Α,Τ.Ο.), ιδρύθηκε ο 

Οργανισμός του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Στις 14 Μαΐου του 1955, λίγες μόνο μέ-

ρες μετά την ένταξη της Δυτικής Γερμανίας, η Σοβιετική Ένωση και τα περισσότερα 

κομουνιστικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης, συνήλθαν στη Βαρσοβία και υπέγρα-

ψαν το σχετικό σύμφωνο και έθεσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις υπό ενιαία διοί-

                                                                                                                                            
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems neces-

sary in order to maintain or restore international peace and security. 
5 Βλ. ΠΑΖΑΡΖΙ Χ. Το Καθεστώς Αποστρατικοποίησης των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Ελλη-

νική μετάφραση: Αλεξανδρή Α., - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Κ., Το Νομικό Καθεστώς των Ελληνικών Νησιών 

του Αιγαίου – Απάντηση σε Τουρκική Μελέτη, σελ. 170. 
6 Cf. ΡΟΖΑΚΗ, στο ΙΩΑΝΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ-ΡΟΖΑΚΗ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: 

(Θεωρία των Πηγών), Αθήνα 1988, 4, σελ. 239-44. 
7 Το άρθρο 5 που είναι ο πυρήνας της ιδρυτικής Συνθήκης έχει ως εξής: «Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι 

ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων από αυτά θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων και συνακόλουθα 

συμφωνούν ότι, αν εκδηλωθεί τέτοια ένοπλη επίθεση, το καθένα από αυτά, ασκώντας το δικαίωμα της μεμονωμέ-
νης ή της συλλογικής αυτοάμυνας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα βοη-

θήσει το Μέρος ή τα Μέρη που δέχθηκαν την επίθεση αναλαμβάνοντας πάραυτα, μόνο του ή σε συμφωνία με τα 

άλλα Μέρη, οποιουδήποτε είδους δράση θεωρηθεί αναγκαία, περιλαμβανομένης και της χρήσης ένοπλης βίας, 

ώστε να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί η ασφάλεια του βορειοατλαντικού χώρου». ‘The Parties agree that an 
armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them 

all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of indi-

vidual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party 

or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it 
deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area’. 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2001 έγινε για πρώτη επίκληση του άρθρου 5, αμέσως μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα 

στην Ουασικτώνα και τη Νέα Υόρκη. 

http://www.nato.int/docu/basictxt/bt-un51.htm
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κηση με σκοπό την αλληλοβοήθεια σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.8 Το τέλος της 

δεκαετίας του ’80 και η είσοδος στην επόμενη επιφύλαξε εκπλήξεις που άρχισαν με 

την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό οδή-

γησε στην ανάδειξη νέων πολιτικών φορέων στην ηγεσία των πρώην Ανατολικών 

κρατών και η διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως δημιούργησε διάφορα ανεξάρτητα 

κράτη. Διαχωρίστηκε η Τσεχοσλοβακία, συνενώθηκαν οι δύο «Γερμανίες» και τον 

Ιούνιο του 1991 άρχισε η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Με αυτές τις κοσμογονικές 

αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη άρχισε το ψυχορράγημά του Συμφώνου της Βαρ-

σοβίας. Έτσι φτάσαμε στην 1η Ιουλίου 1991. Την ημέρα που έγινε η στην τελευταία 

σύνοδος των ηγετών του στην Πράγα. Εκεί ανακοινώθηκε ότι το Σύμφωνο της Βαρ-

σοβίας δεν θα υπήρχε πλέον. 

 

 Με τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας άνοιξαν κυριολεκτικά διάπλατα 

οι πόρτες του Ν.Α.Τ.Ο. Τα κράτη μέρη του «Ανατολικού Μπλοκ», ακέραια ή διαχω-

ρισμένα τώρα πια, άρχισαν να εκδηλώνουν ζωηρό ενδιαφέρον για την ένταξη τους 

στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δεν άργησε λοιπόν η τέταρτη διεύ-

ρυνση που έγινε το 1999 με την είσοδο τριών κρατών της Πολωνίας της Τσεχίας και 

της Ουγγαρίας. Το 2004 ήρθε και η πέμπτη διεύρυνση με την είσοδο Βουλγαρίας, 

Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας. Το ΝΑΤΟ 

λοιπόν όταν έπαψε να υπάρχει το αντίπαλο δέος δεν διαλύθηκε όπως περίμεναν αρκε-

τοί αναλυτές. Αντίθετα διευρύνθηκε και ενδυναμώθηκε διατηρώντας τους σκοπούς 

του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των νέων περιστάσεων. Πράγματι το ΝΑΤΟ ευρι-

σκόμενο μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, για να μπορέσει να ανταποκριθεί μπήκε σε 

μια διαδικασία συνολικής αναθεωρήσεως του ρόλου του. Απαιτήθηκε λοιπόν ένας 

πολιτικός και αμυντικός μετασχηματισμός (transformation), για τη βελτίωση της επι-

χειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Ο κύριος λόγος της υπάρξεως 

τώρα πια της Συμμαχίας είναι συνδετικός στη διαχείριση των ευρωατλαντικών σχέ-

σεων. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να προστατευθεί η ειρήνη, αφού η σοβαρή 

διατάραξη αυτών των σχέσεων θα μπορούσε να προκαλέσει φοβερή αναστάτωση 

στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων. Αρχικά το παγκόσμιο ενδιαφέρον επικεντρώ-

θηκε στα Βαλκάνια. Οι πόλεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία έδωσαν την ευκαιρία 

ΝΑΤΟ, να δραστηριοποιηθεί για πρώτη φορά σε ένα νέο πεδίο δράσεως. Στην κύρια 

αποστολή του προστέθηκε και η ανάληψη ενεργειών με σκοπό τη συλλογική ασφά-

λεια χρησιμοποιώντας πολυεθνικές ειρηνευτικές δυνάμεις για επεμβάσεις σε σημα-

ντικά και ευπαθή σημεία ανάφλεξης στον περίγυρο των νατοϊκών περιοχών. Αυτού 

του είδους η δράση ξεκίνησε με επεμβάσεις στα Βαλκάνια, ενώ αναπτύχθηκε το εν-

διαφέρον στις «ασύμμετρες απειλές» δηλαδή στην αντιμετώπιση της διασποράς ό-

πλων μαζικής καταστροφής της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλή-

ματος σε διεθνές πεδίο. 9 

 

 Η Ελλάδα, εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν από τους σταθερούς 

υποστηρικτές του ΝΑΤΟ πιστή στις αρχές του συμβάλλοντας με τις δυνάμεις της στη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η διεύρυνση της συμμαχίας υπήρξε επω-

φελής για τη χώρα μας διότι με αυτόν τον τρόπο απέκτησε περισσότερους φίλους και 

                                                 
8Τα κράτη αυτά ήταν Αλβανία, Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σο-

βιετική Ένωση και Τσεχοσλοβακία. 
9 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Θ., «Το ΝΑΤΟ: Επιχειρήσεις εκτός Περιοχής ή Κλείσαμε το Μαγαζί», Εφημερίδα Καθημερινή, 4 

Ιουλίου 2004. 
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αναπτύχθηκαν ακόμα θερμότερες σχέσεις με μια ακόμα γειτονική χώρα τη Βουλγα-

ρία. Μια χώρα που όπως είπε ο και ο Πρωθυπουργός της « … καθοδηγείται από την 

πεποίθηση, ότι η μόνιμη σταθερότητα, η ευημερία και η δημοκρατική ανάπτυξη όλης 

της περιοχής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής και της 

ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία….» Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο με τόσο υ-

γιείς αρχές και με ένα τόσο φιλειρηνικό και δημοκρατικό πνεύμα, ευχόμαστε να συ-

νεχίσει η λειτουργία της Συμμαχία μας και να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Ειδικά 

εμείς οι Έλληνες ανυπομονούμε να δούμε στους κόλπους της και τα υπόλοιπα γειτο-

νικά μας κράτη το γρηγορότερο δυνατό. 
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