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ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ: 

H αμάγκη μεταρρύθμισης του μηχαμισμού διαχείρισης εκτάκτωμ 
καταστάσεωμ 
 

Ηάμξπ Ο. Μςϊκξπ  
Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ ΔΚΘΑΛΔΟ,  

Ιαθηγηςήπ Ρυξλήπ Δθμικήπ Αρταλείαπ (Αρςσμξμική Ακαδημία)1
 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
Ιαθόπ η αμθοχπϊςηςα έυει ειρέλθει ρςημ ςοίςη υιλιεςηοίδα, είμαι έμςξμξ ςξ 

αίρθημα αβεβαιϊςηςαπ χπ ποξπ ςιπ πιθαμέπ απειλέπ πξσ ςα έθμη-κοάςη και η 

διεθμήπ κξιμϊςηςα θα αμςιμεςχπίρξσμ. Ρςη μεςαφσυοξπξλεμική επξυή ξι κίμδσμξι 

και ενχςεοικέπ απειλέπ για ςημ εθμική αρτάλεια εμϊπ κοάςξσπ δεμ είμαι μϊμξ 

ρςοαςιχςικήπ τϋρηπ, δεμ μπξοξϋμ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ μϊμξ με ρςοαςιχςικά μέρα 

(ποξβλήμαςα αρταλείαπ πξσ νετεϋγξσμ απϊ ςξμ παοαδξριακϊ ξοιρμϊ 

υαοακςηοίζξμςαι χπ «Ταιμϊμεμα Γκοίζαπ Οεοιξυήπ») και υοειάζεςαι ρσμεογαρία 

ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ τξοέχμ και υοήρη ϊλξσ ςξσ «ξπλξρςαρίξσ» πξσ έυει 

ρςη διάθερή ςξσ έμα κοάςξπ. Δπίρηπ, απαοαίςηςη είμαι η διεθμήπ ρσμεογαρία, 

λϊγχ ςηπ διεθμικήπ τϋρηπ πξλλόμ ποξβλημάςχμ. 

Ρήμεοα είμαι έμςξμξ ςξ αίρθημα αβεβαιϊςηςαπ χπ ποξπ ςιπ πιθαμέπ απειλέπ 

πξσ ςα έθμη-κοάςη και η διεθμήπ κξιμϊςηςα θα αμςιμεςχπίρξσμ. Ρςη 

μεςαφσυοξπξλεμική επξυή ξι κίμδσμξι και ενχςεοικέπ απειλέπ για ςημ εθμική 

αρτάλεια εμϊπ κοάςξσπ δεμ είμαι μϊμξ ρςοαςιχςικήπ τϋρηπ, δεμ μπξοξϋμ μα 

αμςιμεςχπιρςξϋμ μϊμξ με ρςοαςιχςικά μέρα (ποξβλήμαςα αρταλείαπ πξσ 

                                                   
 
1
 Ευχαριςτϊ κερμά τουσ Παφλο Αποςτολίδθ, Θεόδωρο Κουλουμπι, Δθμιτρθ Σωτθρόπουλο, 
Παναγιϊτθ Τςάκωνα και Λουκά Τςοφκαλθ, κακϊσ και τα ανϊτατα και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Πλθροφοριϊν για τα ςχόλια και τισ 
παρατθριςεισ τουσ. Τθν ευκφνθ για τθν ανά χείρασ μελζτθ φζρει μόνον ο ςυγγραφζασ και οι 
απόψεισ που εκφράηονται είναι προςωπικζσ. 
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νετεϋγξσμ απϊ ςξμ παοαδξριακϊ ξοιρμϊ υαοακςηοίζξμςαι χπ «Ταιμϊμεμα Γκοίζαπ 

Οεοιξυήπ») και υοειάζεςαι ρσμεογαρία ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ τξοέχμ και 

υοήρη ϊλξσ ςξσ «ξπλξρςαρίξσ» πξσ έυει ρςη διάθερή ςξσ έμα κοάςξπ. Δπίρηπ, 

απαοαίςηςη είμαι η διεθμήπ ρσμεογαρία, λϊγχ ςηπ διεθμικήπ τϋρηπ πξλλόμ 

ποξβλημάςχμ. 

Ρςξμ 21ξ αιόμα η διεθμήπ κξιμϊςηςα και ςα διάτξοα κοάςη θα κληθξϋμ μα 

αμςιμεςχπίρξσμ μια ρειοά απϊ ρημαμςικέπ ποξκλήρειπ για ςημ εθμική αρτάλεια, 

ςημ ξικξμξμική εσημεοία και ςημ κξιμχμική ρςαθεοϊςηςα. Ρε ασςέπ ςιπ ποξκλήρειπ 

πεοιλαμβάμεςαι και έμα εσοϋ τάρμα πιθαμόμ τσρικόμ και ςευμξλξγικόμ 

καςαρςοξτόμ, χπ απξςέλερμα θεξμημιόμ, αςσυημάςχμ και εγκλημαςικόμ 

εμεογειόμ. Αματέοξσμε χπ παοαδείγμαςα ςξ εμδευϊμεμξ ρειρμόμ, δαρικόμ 

πσοκαγιόμ και άλλχμ ακοαίχμ τσρικόμ ταιμξμέμχμ, μεγάλχμ βιξμηυαμικόμ 

αςσυημάςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και πσοημικόμ, επιδημιόμ μξλσρμαςικόμ 

αρθεμειόμ («παμδημιόμ»), «κσβεομξ-επιθέρεχμ» εμαμςίξμ δικςϋχμ ηλεκςοξμικόμ 

σπξλξγιρςόμ (ρε σπηοερίεπ αρταλείαπ και εθμικήπ άμσμαπ, ςοάπεζεπ, κλπ.). Δεμ 

μπξοξϋμ, ςέλξπ, μα απξκλειρςξϋμ ςοξμξκοαςικέπ εμέογειεπ, με εμδευϊμεμη υοήρη 

πσοημικόμ, βιξλξγικόμ ή υημικόμ ξσριόμ (1995: Υοήρη μεσοξςξνικξϋ αεοίξσ 

ρςξμ σπϊγειξ ριδηοϊδοξμξ ςξσ ϊκιξ).  

Δίμαι δσρςσυόπ εμταμήπ η ςοχςϊςηςα ςχμ δημξκοαςικόμ –και ςευμξλξγικά 

αμεπςσγμέμχμ— κξιμχμιόμ. Ξ ασναμϊμεμα ςευμξλξγικϊπ πξλιςιρμϊπ μαπ, η 

επικέμςοχρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρε μεγάλα αρςικά κέμςοα με σφηλή 

ρσγκέμςοχρη πληθσρμξϋ ασνάμξσμ και ςημ ςοχςϊςηςα ρε διάτξοεπ επιβξσλέπ και 

«καςαρςοξτέπ». Εξϋμε ρε κξιμχμίεπ πξσ βαρίζξμςαι ρε πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ ρςημ 

ξμαλή ρσμεογαςική λειςξσογία μεγάλξσ αοιθμξϋ ρσρςημάςχμ και λειςξσογιόμ 

(ρσγκξιμχμίεπ, εμέογεια, επικξιμχμίεπ, σδοξδϊςηρη, διαςοξτή, σγεία και 

πεοίθαλφη και διαςήοηρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, ξικξμξμία και εμπϊοιξ, εθμική 

άμσμα, κλπ.). Ζ απξδσμάμχρη μιαπ ή πεοιρρξςέοχμ ρσμιρςχρόμ χπ απξςέλερμα 

μιαπ καςαρςοξτήπ μεγάληπ έκςαρηπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςημ (μικοήπ ή 

μεγαλϋςεοηπ διάοκειαπ) καςάοοεσρη ςξσ κοαςικξϋ μηυαμιρμξϋ, με αποϊβλεπςεπ 

ρσμέπειεπ.  ασςϊυοξμα, μεςά ςιπ ςοξμξκοαςικέπ επιθέρειπ ςηπ 11ηπ Ρεπςεμβοίξσ 

2001, ξι πεοιρρϊςεοεπ δημξκοαςίεπ αμαζηςξϋμ μέεπ ιρξοοξπίεπ μεςανϋ αρτάλειαπ 

και εσημεοίαπ.  

Ξι εμ λϊγχ ποξκλήρειπ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικέπ για μια υόοα ϊπχπ η 

Δλλάδα, ςϊρξ λϊγχ ςηπ γεχγοατικήπ ςηπ θέρηπ (έυξμςαπ «δϋρκξλξσπ» γείςξμεπ 

και απξςελόμςαπ διαμεςακξμιρςικϊ ρςαθμϊ μεςαμαρςόμ ποξπ άλλεπ υόοεπ ςηπ ΔΔ, 
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πξσ ϊμχπ εγκλχβίζξμςαι ρςημ Δλλάδα λϊγχ ςξσ καμξμιρμξϋ «Δξσβλίμξ ΘΘ»), ϊρξ 

και λϊγχ ςχμ ξικξμξμικόμ δσρκξλιόμ και άλλχμ ερχςεοικόμ αδιενϊδχμ πξσ 

αμαμέμεςαι ϊςι θα  ξδηγήρξσμ ρε ακϊμη μεγαλϋςεοη αϋνηρη ςηπ κξιμχμικήπ 

έμςαρηπ. 

Για ςημ απξςελερμαςική διαυείοιρη ςχμ ποξκλήρεχμ απαιςξϋμςαι:  

 

(1) μια ξσριαρςική ρσζήςηρη ρε επίπεδξ πξλιςικξύ και πμεσμαςικξύ 
κόρμξσ και ελλημικήπ κξιμωμίαπ γεμικόςεοα πεοί δημόριαπ ςάνηπ 
(για ζηςήμαςα π.υ. παμεπιρςημιακξύ αρύλξσ, ςοόπξσ διεναγωγήπ 
ρσγκεμςοώρεωμ και διαδηλώρεωμ), οόλξσ αρςσμξμίαπ και άλλωμ 
σπηοεριώμ αρταλείαπ και εταομξγήπ ςηπ στιρςάμεμηπ 
μξμξθερίαπ, με ρςόυξ ςη δημιξσογία κξιμωμικήπ ρσμαίμερηπ ρε 
έμα ιδιαίςεοα κοίριμξ θέμα.  

(2) Η δημιξσογία εμόπ θερμικξύ μηυαμιρμξύ μακοξρκξπικήπ αμάλσρηπ 
και ρυεδιαρμξύ 

(3) Η θερμική και ξογαμωςική μεςαοούθμιρη ςξσ μηυαμιρμξύ εθμικήπ 
αρταλείαπ και η εκπόμηρη εμόπ δόγμαςξπ ερωςεοικήπ αρτάλειαπ 

(4) Η σλξπξίηρη ςωμ απαοαίςηςωμ αλλαγώμ και βελςιώρεωμ ρε θέμαςα 
εκπαίδεσρηπ, επιμόοτωρηπ και επιυειοηριακήπ ρυεδίαρηπ και 

απξςελερμαςικόςηςαπ. 

 

Ζ αμά υείοαπ μελέςη δεμ θα ενεςάρει απειλέπ και ποξβλήμαςα διακοαςικήπ 

τϋρηπ (πξσ δσρςσυόπ ενακξλξσθξϋμ μα στίρςαμςαι), ξϋςε θα επιυειοήρει μα 

διαςσπόρει απϊφειπ και ειρηγήρειπ για αμιγόπ επιυειοηριακά και ςευμικά 

ζηςήμαςα. Ζ αμάλσρη και ξι ποξςάρειπ πξλιςικήπ θα επικεμςοχθξϋμ ρε ζηςήμαςα 

ρςοαςηγικήπ αμάλσρηπ και ρυεδιαρμξϋ, καθόπ και θερμικόμ μεςαοοσθμίρεχμ. 

Δίμαι, βεβαίχπ, ποξταμέπ ϊςι ξι ποξςειμϊμεμεπ θερμικέπ αλλαγέπ δεμ απξςελξϋμ 

παμάκεια για ςημ αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ πξσ έυξσμ ρημαμςικϊςαςεπ 

ξικξμξμικέπ και κξιμχμικέπ διαρςάρειπ και άοα απαιςξϋμ εσοϋςεοεπ πξλιςικέπ 

διαυείοιρηπ και επίλσρηπ. 

Δπιπλέξμ, θα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι η πξλιςική ερχςεοική αρταλείαπ μιαπ 

υόοαπ και η απξδξυή ςηπ απϊ ςξσπ πξλίςεπ ρσμδέεςαι άμερα με ςη λειςξσογία 

μιαπ εσμξμξϋμεμηπ πξλιςείαπ, ϊρξ και με ςημ εκςίμηρη ή απανίχρη ςξσ πξλιςικξϋ 

ρσρςήμαςξπ, ςημ ξικξμξμική εσημεοία και ςημ κξιμχμική ρσμξυή. Όςαμ ασςά 

απξσριάζξσμ ή είμαι ελλειμμαςικά, ςϊςε η δημξκοαςική μξμιμξπξίηρη και απξδξυή 

μιαπ πξλιςικήπ ερχςεοικήπ αρτάλειαπ καθίρςαςαι ιδιαίςεοα ποξβλημαςική. 

Οιθαμϊςαςα υοειάζεςαι ρσμτχμία για έμα μέξ «κξιμχμικϊ ρσμβϊλαιξ» μεςανϋ ςχμ 
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πξλιςόμ και ςηπ πξλιςικήπ ηγερίαπ, αλλά έμα ςέςξιξ ζήςημα ποξταμόπ νετεϋγει 

απϊ ςα πλαίρια ςξσ αμά υείοαπ κειμέμξσ. 

 

2. ΠΙΘΑΝΕ ΑΠΕΙΛΕ 

Ρςξ ρϋγυοξμξ πεοιβάλλξμ αρταλείαπ σπάουξσμ ςοία είδη απειλόμ για ςημ εθμική 

αρτάλεια: ξι παοαδξριακέπ διακοαςικέπ ρσγκοξϋρειπ, ςα ποξβλήμαςα δημϊριαπ 

ςάνηπ (ςοξμξκοαςία, [διεθμικϊ] ξογαμχμέμξ έγκλημα, ερχςεοική παοαβαςικϊςηςα 

διατϊοχμ μξοτόμ) και ξι τσρικέπ ή ςευμξλξγικέπ καςαρςοξτέπ ή άλλεπ έκςακςεπ 

καςαρςάρειπ. Ιαι μαι μεμ ξι παοαγχγικέπ διαδικαρίεπ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ 

ξικξμξμίαπ, παιδείαπ, έοεσμαπ και αμάπςσνηπ θα καθξοίρξσμ ρε ρημαμςικϊ βαθμϊ 

ςημ αμάπςσνη κάθε υόοαπ και ςημ καςαμξμή ιρυϋξπ ρςξ παγκξρμιξπξιξϋμεμξ 

πξλιςικϊ και ξικξμξμικϊ ρϋρςημα, αλλά σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ασςέπ ξι 

διαδικαρίεπ λαμβάμξσμ υόοα ρε έμα πεοιβάλλξμ ρςαθεοϊςηςαπ, αρτάλειαπ και 

σφηλήπ πξιϊςηςαπ ζχήπ. Δίμαι ποξταμέπ ϊςι υχοίπ ςξ δημϊριξ αγαθϊ πξσ λέγεςαι 

εθμική αρτάλεια δεμ είμαι δσμαςϊμ μα σπάονει εσημεοία και αμάπςσνη. Δπίρηπ, 

υχοίπ δημϊρια ςάνη, δεμ μπξοξϋμε μα μιλήρξσμε για δημξκοαςία και πξιϊςηςα 

ζχήπ. Ξ ρεβαρμϊπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ και ποξρχπικόμ ελεσθεοιόμ 

δεμ είμαι δσμαςϊπ ρε ρσμθήκεπ αμξμίαπ, τϊβξσ και εκςεςαμέμηπ παοαβαςικϊςηςαπ 

κάθε μξοτήπ.  

Ζ εϋοσθμη και απξςελερμαςική λειςξσογία ςχμ σπηοεριόμ αρταλείαπ 

απξςελεί ζήςημα σφηλήπ ποξςεοαιϊςηςαπ ατξϋ η Δλλάδα θα ρσμευίρει μα 

βοίρκεςαι γεχγοατικά ρςη γοαμμή επατήπ Βξοοά και Μϊςξσ (ή Αμαςξλήπ-Δϋρηπ, 

ρϋμτχμα με μια άλλη ποξρέγγιρη), με «διάςοηςα» ρϋμξοα λϊγχ γεχγοατικόμ 

ιδιαιςεοξςήςχμ και θα απξςελεί ςϊρξ διαμεςακξμιρςικϊ κέμςοξ, ϊρξ και ςελικϊ 

ποξξοιρμϊ ςϊρξ αμθοόπχμ ϊρξ και παοάμξμχμ αγαθόμ, εμό θα έυει 

ασναμϊμεμεπ σπξυοεόρειπ ρςξμ ςξμέα ςηπ αρτάλειαπ και ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ 

έμαμςι ςχμ εςαίοχμ ςηπ λϊγχ ςηπ Ρσμθήκηπ Ρέμγκεμ και άλλχμ θερμικόμ 

ενελίνεχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ ΔΔ. 

α. Οργαμωμέμο έγκλημα 

Ζ αμάπςσνη ςχμ διεθμόμ επικξιμχμιόμ και η εσοϋςεοη επικοάςηρη ςηπ 

ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ Φσυοξϋ Οξλέμξσ ξδήγηραμ ρςημ 

εμςσπχριακή αϋνηρη ςξσ ϊγκξσ ςξσ διεθμξϋπ εμπξοίξσ, ςχμ ρσμαλλαγόμ και ςχμ 

διεθμόμ (άμερχμ) επεμδϋρεχμ, καθόπ και ςξσ αοιθμξϋ ςχμ πξλσεθμικόμ 
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Οι παράνομεσ δραςτθριότθτεσ που γνωρίηουν 
ιδιαίτερθ άνκθςθ περιλαμβάνουν τισ 
τραπεηικζσ απάτεσ και άλλεσ μορφζσ 
οικονομικοφ εγκλιματοσ, το εμπόριο 

ναρκωτικϊν, το δουλεμπόριο μεταναςτϊν, τθν 
παράνομθ διακίνθςθ και εκμετάλλευςθ 

γυναικϊν (πορνεία), τθν θλεκτρονικι 
πειρατεία, το λακρεμπόριο ανκρωπίνων 

οργάνων, ςπανίων ηϊων, τοξικϊν αποβλιτων, 
πυρθνικοφ υλικοφ, υψθλισ τεχνολογίασ κλπ., 

ενϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι από τθ ςτιγμι 
που δθμιουργείται ζνα δίκτυο παράνομθσ 

διακίνθςθσ αγακϊν, είναι ςχετικά εφκολθ θ 
αλλαγι “αντικειμζνου”.  

επιυειοήρεχμ. Ξι παοάγξμςεπ ασςξί, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ εσκξλία ςχμ διεθμόμ 

μεςακιμήρεχμ και επικξιμχμιόμ και ςη διαπεοαςϊςηςα ςχμ διεθμόμ ρσμϊοχμ ρε 

πξλλέπ πεοιξυέπ ςξσ κϊρμξσ (ϊπχπ για παοάδειγμα ρςημ ποόημ ΔΡΡΔ και ςα 

Βαλκάμια) ή ςξ άμξιγμα ςχμ ρσμϊοχμ ρςημ ΔΔ, ρσμήογηραμ ρςη δημιξσογία μιαπ 

εμιαίαπ παγκϊρμιαπ αγξοάπ για παοάμξμα αγαθά και δοαρςηοιϊςηςεπ και 

δημιξϋογηραμ ποϊρτξοξ έδατξπ για ςημ αλμαςόδη αϋνηρη ςξσ διεθμικξϋ 

εγκλήμαςξπ (transnational crime), ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ςξσ εμπξοίξσ ςχμ 

μαοκχςικόμ και ςηπ διατθξοάπ. Ρϋμτχμα με ςημ άπξφη εμϊπ ασναμϊμεμξσ 

αοιθμξϋ ειδικόμ αμαλσςόμ και κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ, καθίρςαςαι πλέξμ ρατέπ 

ϊςι ςξ διεθμικϊ ξογαμχμέμξ έγκλημα απξςελεί μια 

ποϊκληρη ρςημ εθμική κσοιαουία και ϊςι, 

αμ δεμ ελεγυθεί η ενάπλχρή ςξσ, θα 

ξδηγήρει ρςημ σπξμϊμεσρη ςξσ 

έθμξσπ-κοάςξσπ ρςξμ 21ξ αιόμα. 

Ρε εθμικϊ επίπεδξ, ξι 

κσβεομήρειπ δεμ είμαι 

καςάλληλα ποξεςξιμαρμέμεπ 

και ενξπλιρμέμεπ για μα 

αμςιμεςχπίρξσμ ποξβλήμαςα 

και απειλέπ πξσ ποξκαλξϋμςαι 

απϊ ςη δοάρη ςξσ διεθμικξϋ 

ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ. Ασςέπ 

ξι μέεπ απειλέπ απαιςξϋμ ρσμξλική 

αμςιμεςόπιρη απϊ έμα ρσμδσαρμϊ 

κοαςικόμ σπηοεριόμ, αλλά απαιςξϋμςαι και 

διακοαςικέπ ρσμεογαρίεπ. Ρε διεθμέπ επίπεδξ, για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη 

καςαπξλέμηρη ςξσ διεθμικξϋ ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ απξςελξϋμ μξμϊδοξμξ ξ 

σφηλϊπ βαθμϊπ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρε κσβεομήρειπ και ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα, ξ 

ασρςηοϊςεοξπ έλεγυξπ επί ςξσ διεθμξϋπ υοημαςξ-ξικξμξμικξϋ ςξμέα, η διεϋοσμρη 

ςχμ πεοιπςόρεχμ έκδξρηπ εγκλημαςιόμ και η απξςελερμαςικϊςεοη λειςξσογία 

διεθμόμ αρςσμξμικόμ σπηοεριόμ (ΘNTERPOL, EUROPOL, EUROJUST) και άλλχμ 

ειδικεσμέμχμ σπηοεριόμ. Βεβαίχπ, ϊπχπ θα ςξμίρξσμε και ρε άλλα ρημεία ςηπ 

παοξϋραπ μελέςηπ, ιδιαίςεοα μέοιμμα θα ποέπει μα λητθεί για ςημ απξτσγή 

δημιξσογίαπ εμϊπ «αρςσμξμικξϋ κοάςξσπ» και για ςημ ποξρςαρία ςχμ αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ.  
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β. Υυσικές ή αμθρωπογεμείς καταστροφές  

Αμ και –δσρςσυόπ- ρσμηθιρμέμξι ρε τσρικέπ καςαρςοξτέπ [ρειρμξϋπ, δαρικέπ 

πσοκαγιέπ και πλημμϋοεπ] ξι πσοκαγιέπ ςξσ 2007 απξςέλεραμ έμα ρξκ για ςη 

υόοα. Δίμαι γεγξμϊπ ϊςι παοϊμξια ποξβλήμαςα πσοκαγιόμ αμςιμεςχπίζξσμ και 

άλλεπ αμεπςσγμέμεπ υόοεπ και ϊςι η διεθμήπ κξιμϊςηςα και ςα διάτξοα κοάςη θα 

κληθξϋμ μα αμςιμεςχπίρξσμ έμα εσοϋ τάρμα πιθαμόμ ςευμξλξγικόμ και τσρικόμ 

καςαρςοξτόμ (πξσ ρσμδέξμςαι και με ςημ κλιμαςική αλλαγή πξσ αμαπϊτεσκςα θα 

επηοεάρει και ςη υόοα μαπ).  Αμηρσυία ποξκαλεί και ςξ εμδευϊμεμξ μεγάληπ 

κλίμακαπ βιξμηυαμικξϋ αςσυήμαςξπ, ιδιαίςεοα αμ ατξοά πσοημικϊ εογξρςάριξ 

(αοκεςέπ υόοεπ ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή ενεςάζξσμ ςξ εμδευϊμεμξ ειοημικόμ 

υοήρεχμ ςηπ πσοημικήπ εμέογειαπ). 

Οάμςχπ, με δεδξμέμη ςημ ασναμϊμεμη ξνϋςηςα ςχμ ταιμξμέμχμ, ξ κοαςικϊπ 

μηυαμιρμϊπ, ϊρξ και αμ βελςιχθεί, θα ρσμευίρει μα δσρκξλεϋεςαι μα 

αμςιμεςχπίρει τσρικέπ καςαρςοξτέπ ασςξϋ ςξσ μεγέθξσπ. Ωπ απαμςήρειπ 

ποξκοίμξμςαι η ρσμευήπ εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ, ξ καλϋςεοξπ ρσμςξμιρμϊπ 

ςχμ αομϊδιχμ σπηοεριόμ, αλλά και μια εσοεία μεςαοοϋθμιρη ςξσ θερμξϋ ςηπ 

ςξπικήπ και πεοιτεοειακήπ ασςξδιξίκηρηπ, εκςεμήπ αλλαγή μξξςοξπίαπ απϊ ςημ 

ελλημική κξιμχμία, μια επαμενέςαρη ςηπ αςξμικήπ και ρσλλξγικήπ μαπ 

ρσμπεοιτξοάπ απέμαμςι ρςξ πεοιβάλλξμ και η ρημαμςική αϋνηρη ςξσ 

εθελξμςιρμξϋ. 

γ. Λαθρομεταμάστευση 

Όρξμ ατξοά ρςη δημξγοατική διάρςαρη, η Δλλάδα, ϊπχπ και η μεγάλη 

πλειξφητία ςχμ υχοόμ ςηπ ΔΔ και ςξσ αμεπςσγμέμξσ κϊρμξσ, είμαι μια κξιμχμία 

ηλικιακά γηοάρκξσρα και δημξγοατικά ρσοοικμξϋμεμη, ταιμϊμεμα με ποξταμείπ 

ρσμέπειεπ για ςημ ξικξμξμική αμάπςσνη και ςημ κξιμχμική ιρξοοξπία κάθε υόοαπ. 

Δτϊρξμ η Δλλάδα έυει απξςϋυει μα διαςηοήρει έμα θεςικϊ ποϊρημξ ρςη 

δημξγοατική ςηπ αμάπςσνη, η κάλσφη ςξσ δημξγοατικξϋ ελλείμμαςξπ απϊ ςξσπ 

μεςαμάρςεπ είμαι η μϊμη ξοαςή λϋρη, πξσ δεμ ρςεοείςαι ϊμχπ ρξβαοόμ 

ποξβλημάςχμ. Αματέοξσμε εμδεικςικά ξοιρμέμα εοχςήμαςα: Οχπ θα ρσμδσάρει η 

Δλλάδα ςημ αμθοχπιρςική μεςαυείοιρη ςχμ μεςαμαρςόμ με μια οεαλιρςική 

μεςαμαρςεσςική πξλιςική; Οξιεπ είμαι ξι πξρξςικέπ αμςξυέπ ςηπ υόοαπ μαπ; 

Οϊρξσπ μεςαμάρςεπ υοειάζεςαι για μα καλϋφει ςιπ δημξγοατικέπ και ξικξμξμικέπ 

αμάγκεπ ςηπ και πϊρξσπ μεςαμάρςεπ –και ςι ποξέλεσρηπ και δενιξςήςχμ- μπξοεί μα 

δευθεί υχοίπ μα ςεθξϋμ ρε ρξβαοϊ κίμδσμξ η κξιμχμική ρσμξυή και ξικξμξμική 
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ρςαθεοϊςηςα; ι κάμξσμε με ςξσπ πλεξμάζξμςεπ, ιδιαίςεοα ϊςαμ είμαι «μη-

απελάριμξι»; Λε πξιεπ πξλιςικέπ ποξχθείςαι η ξμαλή έμςανη και πχπ ποέπει μα 

αλλάνει η εκπαίδεσρη, πξσ ποξταμόπ θα απξςελέρει βαρικϊ εογαλείξ; Οξιέπ 

είμαι ξι πιθαμέπ ρσμέπειεπ ςηπ μεςαμάρςεσρηπ για ςημ εθμική αρτάλεια και ςη 

δημϊρια ςάνη; Δίμαι βάριμη η αμηρσυία ϊςι η αμενέλεγκςη παοάμξμη 

μεςαμάρςεσρη λειςξσογεί ρσμεογαςικά και ρσμδσαρςικά –με ςη μξοτή 

ρσγκξιμχμξϋμςχμ δξυείχμ-- με ςξ ξογαμχμέμξ και ςξ κξιμϊ έγκλημα, ςιπ ακοαίεπ 

πξλιςικέπ ιδεξλξγίεπ και βίαιεπ εμέογειεπ και άλλα ποξβλήμαςα αρτάλειαπ; Οόπ 

απξτεϋγεςαι η «γκεςξπξίηρη»; Δνάλλξσ, πχπ θα απξςοέφξσμε ςημ 

πεοιθχοιξπξίηρη και οιζξρπαρςικξπξίηρη εμϊπ ασναμϊμεμξσ αοιθμξϋ μεςαμαρςόμ 

δεϋςεοηπ γεμιάπ, πξσ έυξσμ γεμμηθεί και ζήρει ϊλη ςξσπ ςη ζχή ρςημ Δλλάδα, 

έυξσμ πάει ρε ελλημικά ρυξλεία και αιρθάμξμςαι ςϊρξ Έλλημεπ ϊρξ και εμείπ ξι 

σπϊλξιπξι, ρε μια επξυή πξσ η κξιμχμική έμςαρη ρςη υόοα μαπ είμαι ήδη μεγάλη 

και πιθαμϊμ μα ασνηθεί πεοαιςέοχ. Ζ μη-έμςανη είμαι πιθαμϊ μα δημιξσογήρει μια 

δεναμεμή μέχμ αμθοόπχμ, υχοίπ ποξξπςικέπ για ςξ μέλλξμ, απϊ ςημ ξπξία θα 

μπξοξϋραμ μα ρςοαςξλξγηθξϋμ μέλη είςε απϊ ξμάδεπ ςξσ ξογαμχμέμξσ 

εγκλήμαςξπ, είςε απϊ εγυόοιεπ ή ιρλαμικέπ ςοξμξκοαςικέπ ξογαμόρειπ. 

Δοχςήμαςα υχοίπ, δσρςσυόπ, εϋκξλεπ απαμςήρειπ, αλλά και με πεοιξοιρμέμα 

υοξμικά πεοιθόοια εϋοερηπ λϋρεχμ.  

Βαρικά εμπϊδια μείχρηπ ςχμ μεςαμαρςεσςικόμ οξόμ απξςελξϋμ η δειμή 

ξικξμξμική καςάρςαρη, αλλά και ςα ποξβλήμαςα αρτάλειαπ ρε υόοεπ ϊπχπ ςξ 

Ατγαμιρςάμ, ςξ Θοάκ, η Ρξμαλία, ςξ Οακιρςάμ κ.ά. και η ποακςική αδσμαμία 

επαμαποξόθηρηπ ςχμ ρσλλητθέμςχμ, η αποξθσμία ςηπ ξσοκίαπ μα πεοιξοίρει 

ςα κϋμαςα μεςαμαρςόμ πξσ διαρυίζξσμ ςξ έδατϊπ ςηπ και ξ Ιαμξμιρμϊπ «Δξσβλίμξ 

ΘΘ» (ςξμ ξπξίξ η Δλλάδα αμενήγηςα σπέγοαφε) πξσ εγκλχβίζει ςξσπ μεςαμάρςεπ 

ρςημ Δλλάδα. Ζ εσοχπαψκή ρσμδοξμή -ρε έμα ποϊβλημα ςξ ξπξίξ ρςημ παοξϋρα 

τάρη ςξσ ενακξλξσθεί μα αγγίζει ελάυιρςα ςιπ υόοεπ ςξσ εσοχπαψκξϋ βξοοά- 

είμαι πεοιξοιρμέμη (ξικξμξμική βξήθεια και παοξσρία και δοάρη ςηπ FRONTEX 

πξσ έυει έμα, ρε μεγάλξ βαθμϊ, ρσμβξλικϊ αλλά πάμςχπ ρημαμςικϊ οϊλξ).  

Σπήοναμ αμςιοοήρειπ για ςξμ τοάυςη ρςξμ Έβοξ, ρςα ελλημξςξσοκικά 

ρϋμξοα. Δίμαι ποξταμέπ ϊςι ξ τοάυςηπ δεμ θα λϋρει ςξ ποϊβλημα. α μεγάλα 

υοημαςικά ξτέλη για δξσλεμπϊοξσπ και η απελπιρία ςχμ μεςαμαρςόμ εγγσόμςαι 

ϊςι απλόπ θα παοαςηοηθεί αλλαγή διαδοξμόμ και ρημείχμ ειρϊδξσ. Απϊ ςημ 

άλλη πλεσοά, μπξοξϋμε μα μείμξσμε παθηςικξί παοαςηοηςέπ; Ζ μξίοα ςχμ 

μεςαμαρςόμ είμαι ςοαγική απϊ κάθε άπξφη, αλλά αμ η Δλλάδα «βξσλιάνει» 
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κξιμχμικξ-ξικξμξμικά, ποξταμόπ ξϋςε εκείμξι ξϋςε εμείπ θα χτεληθξϋμε. Ζ 

υοηριμϊςηςα ςξσ τοάυςη έγκειςαι ρςξ μήμσμα πξσ απξρςέλλεςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ 

απξδέκςεπ, αλλά κσοίχπ ρςξσπ εσοχπαίξσπ εςαίοξσπ μαπ, πξσ αμςέδοαραμ με 

αμηυαμία και σπξκοιρία. Οοξταμόπ απαιςείςαι έμα εσοϋςεοξ πλέγμα μέςοχμ: 

εταομξγή ςχμ καμξμιρμόμ πεοί αρϋλξσ (έςρι όρςε ξι χτεληθέμςεπ μα απξκςξϋμ 

ςανιδιχςικά έγγοατα και μα επιςοέπεςαι η μεςακίμηρή ςξσπ ρε άλλεπ υόοεπ ςηπ 

Έμχρηπ), ρσμέυιρη άρκηρηπ εσοχπαψκήπ πίερηπ ποξπ ςημ ξσοκία, ενάμςληρη 

ασρςηοϊςηςαπ ρςιπ πξιμέπ ςχμ δξσλεμπϊοχμ, πιξ αμθοόπιμα κέμςοα σπξδξυήπ, 

ρσμτχμίεπ επαμαπαςοιρμξϋ με ςιπ βαρικέπ υόοεπ ποξέλεσρηπ ϊπξσ ασςϊ είμαι 

δσμαςϊμ και, κσοίχπ, αλλαγή ςξσ Ιαμξμιρμξϋ «Δξσβλίμξ ΘΘ» για δικαιϊςεοη 

καςαμξμή ςχμ βαοόμ. Απ μημ νευμάμε, βεβαίχπ, ϊςι ακϊμη και αμ επιςεσυθεί η 

ρημαμςική μείχρη μέχμ μεςαμαρςεσςικόμ οξόμ, ςξ ποϊβλημα ςηπ έμςανηπ ή 

άλληπ οϋθμιρηπ ρυεςικά με ςξσπ ήδη εσοιρκϊμεμξσπ εμςϊπ ςχμ ρσμϊοχμ 

μεςαμάρςεπ θα απαιςήρει ςη υάοανη και σλξπξίηρη μιαπ ξλξκληοχμέμηπ 

μεςαμαρςεσςικήπ πξλιςικήπ (έρςχ και με ρημαμςική πλέξμ καθσρςέοηρη απϊ ςημ 

επξυή ποόςηπ εμτάμιρηπ ςξσ ταιμξμέμξσ).  

 

δ. Σρομοκρατία 

Οοξταμόπ η διεθμήπ ςοξμξκοαςία, είςε με ςη μξοτή ςηπ Αλ Ιάιμςα, είςε 

άλλχμ ξογαμόρεχμ δεμ είμαι έμα παοξδικϊ ταιμϊμεμξ. Ζ ποξρπάθεια 

αμςιμεςόπιρήπ ςξσπ απαιςεί μια καλά ρυεδιαρμέμη, πξλσεπίπεδη και πξλσμεοή 

ρςοαςηγική απϊ πλεσοάπ ςηπ διεθμξϋπ κξ*ιμϊςηςαπ. Δίμαι δσρςσυόπ εμταμήπ η 

ςοχςϊςηςα ςχμ δημξκοαςικόμ –και ςευμξλξγικά αμεπςσγμέμχμ— κξιμχμιόμ και 

σπάουει αμηρσυία για μια εμδευϊμεμη εμέογεια «καςαρςοξτικήπ ςοξμξκοαςίαπ», 

με ποϊκληρη μεγάλξσ αοιθμξϋ απχλειόμ, είςε με ρσμβαςικά μέρα, είςε με μέρα 

μαζικήπ καςαρςοξτήπ. Ζ υόοα μαπ μπξοεί μα απξςελεί ρςϊυξ υαμηλήπ 

ποξςεοαιϊςηςαπ, αλλά η πιθαμϊςηςα ςοξμξκοαςικξϋ υςσπήμαςξπ (εμδευξμέμχπ 

εμαμςίξμ δσςικξϋ ρςϊυξσ ρε ελλημικϊ έδατξπ) δεμ είμαι μηδεμική, ατξϋ ξι 

ςοξμξκοαςικέπ ξογαμόρειπ έυξσμ χπ πάγια επιυειοηριακή ποακςική ςημ επιλξγή 

ςξσ λιγϊςεοξ καλά τσλαρρϊμεμξσ ρςϊυξσ. Απαιςείςαι, λξιπϊμ, ποξεςξιμαρία και 

ρυεδιαρμϊπ με βάρη ςη λξγική «είμαι πξλϋ πιθαμϊ μα ρσμβεί και θα ποέπει μα 

εογαρςξϋμε ρκληοά για μα ςξ απξςοέφξσμε.» Ηα ποέπει, επίρηπ, μα είμαρςε 

έςξιμξι μα διαυειοιρςξϋμε ςιπ ρσμέπειεπ και μα πεοιξοίρξσμε ςημ έκςαρη ςηπ 

καςαρςοξτήπ.  



 
PP No 16 | Μάρτιος 2011 | Θάμος Ντόκος | Προκλήσεις Εσωτερικής Ασφάλειας 

 

 
 13 

Αμηρσυία ποξκαλεί και η δοαρςηοιϊςηςα ςηπ εγυόοιαπ ςοξμξκοαςίαπ πξσ 

βοίρκεςαι ρε μια μεςαβαςική πεοίξδξ, υαοακςηοίζεςαι απϊ ςστλή ξογή και 

λιγϊςεοεπ αμαρςξλέπ χπ ποξπ ςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ βίαπ, ρε μια πεοίξδξ 

ξικξμξμικήπ κοίρηπ και στέοπξσραπ κξιμχμικήπ έμςαρηπ, εμό επικίμδσμξπ είμαι ξ 

ρσγυοχςιρμϊπ και η ρσμεογαρία ςηπ με ςξ ξογαμχμέμξ έγκλημα. 

Δκτοάζξμςαι, ςέλξπ, ξοιρμέμξι τϊβξι για ςξ εμδευϊμεμξ 

οιζξρπαρςικξπξίηρηπ μελόμ ςχμ μξσρξσλμαμικόμ κξιμξςήςχμ μεςαμαρςόμ ρςημ 

Δλλάδα. Αμ και μια ςέςξια ανιξλϊγηρη κιμδϋμξσ εμπεοιέυει ρημαμςικέπ δσρκξλίεπ, 

ταίμεςαι ϊςι με μια ποόςη μαςιά δεμ σπάουει ακϊμη ρξβαοϊπ κίμδσμξπ ρε ασςή 

ςημ καςεϋθσμρη. Ωρςϊρξ, η αμχςέοχ διαςϋπχρη δεμ θα ποέπει μα ξδηγήρει ρε 

ετηρσυαρμϊ. Δεμ θα θέλαμε μα μεςαςοαπξϋμε ρςξ μαλακϊ σπξγάρςοιξ αρταλείαπ 

ςηπ Δσοόπηπ, με ςημ εϋκξλη διέλεσρη οιζξρπαρςικόμ ρςξιυείχμ απϊ ςξ Οακιρςάμ, 

ςημ πεοιξυή ςξσ Λαγκοέμπ και άλλεπ ιρλαμικέπ υόοεπ ποξπ ςη Δσςική Δσοόπη, 

ξϋςε μα ζήρξσμε δσράοερςεπ καςαρςάρειπ αμάλξγεπ με ασςέπ πξσ βίχραμ η 

Γαλλία και η Βοεςαμία.  

Για μα μημ βοεθξϋμε μελλξμςικά ποξ δσράοερςχμ εκπλήνεχμ, θα 

μπξοξϋραμε μα κιμηθξϋμε ποξληπςικά ρε ςοειπ καςεσθϋμρειπ: (1) ποϊρληφη ρςημ 

Δλλημική Αρςσμξμία μικοξϋ αοιθμξϋ αςϊμχμ (ποξταμόπ με εναιοεςικά ασρςηοά 

κοιςήοια) απϊ κξιμϊςηςεπ «σφηλξϋ εμδιατέοξμςξπ» (2) δημιξσογία επιρήμχμ 

υόοχμ θοηρκεσςικήπ λαςοείαπ, πξσ δίδξσμ ςη δσμαςϊςηςα απξςελερμαςικϊςεοηπ 

επιςήοηρηπ οιζξρπαρςικόμ θοηρκεσςικόμ λειςξσογόμ και (3) ρσμεογαρία με ςιπ 

ηγερίεπ ςχμ κξιμξςήςχμ μεςαμαρςόμ. (4) Ξσριαρςική, ποακςική επαμεκπαίδεσρη 

ςχμ αρςσμξμικόμ –ιδιαίςεοα ςχμ υαμηλϊβαθμχμ- ρςημ ςήοηρη ςχμ εσοχπαψκόμ 

standards μεςαυείοιρηπ ςχμ μεςαμαρςόμ, με ρεβαρμϊ ρςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα. 

Δπίρηπ, ποακςική διδαρκαλία ςξσ πξλϋ υοήριμξσ εγυειοιδίξσ ςρέπηπ πξσ έυει 

εςξιμάρει η ΔΚ.ΑΡ. με βαρικέπ πληοξτξοίεπ (με έμταρη ρςιπ «εσαιρθηρίεπ») για 

ςημ ιρλαμική θοηρκεία. (5) Ληδεμική αμξυή (ρςα πλαίρια ςηπ στιρςάμεμηπ 

μξμξθερίαπ) με ςημ εμτάμιρη ςχμ ποόςχμ εμδείνεχμ οιζξρπαρςικξπξίηρηπ. 

 

ε.  Έκτακτα περιστατικά  

Ξ καςάλξγξπ είμαι μακοϋπ –και εναιοεςικά αμξμξιξγεμήπ ϊρξμ ατξοά ρςημ 

πιθαμϊςηςα εμτάμιρηπ- και πεοιλαμβάμει ακϊμη και «κιμημαςξγοατικξϋ ςϋπξσ» 

και ρεμάοια ϊπχπ παμδημίεπ, κσβεομξ-επιθέρειπ, δοάρη ακοαίχμ ξμάδχμ και 

καςεσθσμϊμεμεπ ή μη κξιμχμικέπ εμςάρειπ, εκδήλχρη αλσςοχςικόμ ςάρεχμ, κλπ. 

Δμδεικςικά παοαςίθεμςαι ξοιρμέμα εοχςήμαςα:  
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 Οϊρξ έςξιμξι είμαρςε για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

εγκλήμαςξπ και ςηπ κσβεομξ-ςοξμξκοαςίαπ («ηλεκςοξμικόμ» 

επιθέρεχμ εμαμςίξμ δικςϋχμ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ ρε 

σπηοερίεπ αρταλείαπ και εθμικήπ άμσμαπ, ςοάπεζεπ, αεοξδοϊμια, 

κλπ.);
2
  

 ι μέςοα έυξσμ λητθεί για ςημ ποξρςαρία κοίριμχμ σπξδξμόμ ή για 

ςημ αμςιμεςόπιρη μιαπ «παμδημίαπ», ιδιαίςεοα ρε πεοιπςόρειπ ϊπξσ 

ςμήμα ςξσ πληθσρμξϋ θα ποέπει μα ςεθεί ρε καοαμςίμα;  

 Ζ κξιμχμική έμςαρη ρε μεγάλξ ςμήμα ςηπ μεξλαίαπ –ποξπ ςξ παοϊμ 

γηγεμξϋπ, ξρξμξϋπχ και μεςαμαρςόμ- απξςελεί ρξβαοϊςαςξ 

ποϊβλημα, ξτείλεςαι ρε πλειάδα αιςίχμ και δεμ μπξοεί μα 

αμςιμεςχπιρςεί με καςαρςαλςικά μέρα. Αλλά πχπ θα απξςοέφξσμε ή 

θα διαυειοιρςξϋμε έμα μέξ Δεκέμβοιξ 2008; 

 Οχπ αμςιμεςχπίζεςαι η άτινη μεγάλξσ αοιθμξϋ ποξρτϋγχμ απϊ 

υόοεπ π.υ. ςηπ Βξοείξσ Ατοικήπ, ρε πεοίπςχρη εμτϋλιαπ 

ρϋγκοξσρηπ ή άλλξσ ρεμαοίξσ παοαςεςαμέμηπ αρςάθειαπ; 
 

ξ πλήγμα ρςη διεθμή εικϊμα ςηπ υόοαπ απϊ ςα ϊρα ρσμέβηραμ ςξ Δεκέμβοιξ 

ςξσ 2008, κσοίχπ λϊγχ ςηπ αμεπάοκειαπ ςηπ πξλιςικήπ ηγερίαπ ςξσ Σπξσογείξσ 

Δρχςεοικόμ, αλλά και ρςημ εμπιρςξρϋμη ςξσ πξλίςη ποξπ ςξ κοάςξπ και ςημ 

αρςσμξμία σπήονε ρσμςοιπςικϊ. Ξι άρπξμδξι τίλξι μαπ εκςϊπ ρσμϊοχμ 

δσρκξλεϋξμςαμ ςϊςε μα ρσγκοαςήρξσμ ςα ειοχμικά ςξσπ υαμϊγελα. Αρταλόπ η 

αγαμάκςηρη για ςημ αμθοχπξκςξμία ςξσ 15υοξμξσ μαθηςή ήςαμ δικαιξλξγημέμη, 

και ρε ρσμδσαρμϊ με άλλα κξιμχμικά και ξικξμξμικά ποξβλήμαςα, ξδήγηρε ρε 

διαμαοςσοίεπ, κσοίχπ ςηπ μεξλαίαπ, πξσ –ϊςαμ δεμ νετεϋγξσμ απϊ κάπξια ϊοια-  

είμαι καθϊλα θεμιςέπ και απξδεκςέπ ρε μια δημξκοαςική υόοα. Οαοάλληλα, ϊμχπ, 

δεμ μξείςαι η καοδιά ςηπ ποχςεϋξσραπ εμϊπ κοάςξσπ πξσ θέλει μα υαοακςηοίζεςαι 

                                                   
 
2
 Υπάρχουν αςυμμετρικά τρωτά ςθμεία, τα οποία κα μπορεί να εκμεταλλευκεί μια 

τρομοκρατικι ι εγκλθματικι οργάνωςθ ι ζνα ευφυζσ αλλά διανοθτικά αςτακζσ 
άτομο/hacker (π.χ. απειλι για καταςτροφι ι παρενόχλθςθ --με θλεκτρονικά μζςα-- 
δικτφων επικοινωνιϊν ι ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν: τραπεηικό, φορολογικό, κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν και αςφάλειασ, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ). 
Χρθςιμοποιοφνται πλζον ευρζωσ οι όροι «κυβερνοπόλεμοσ», «πλθροφορικόσ πόλεμοσ» 
και «δικτυακόσ πόλεμοσ» (Netwar), ο οποίοσ κεωρείται ωσ μια «ανερχόμενθ» ςε ςθμαςία 
μορφι ςυγκροφςεων και εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων ςε επίπεδο κοινωνίασ και 
χαμθλότερθσ ζνταςθσ από τισ «παραδοςιακζσ» πολεμικζσ ςυγκροφςεισ.  



 
PP No 16 | Μάρτιος 2011 | Θάμος Ντόκος | Προκλήσεις Εσωτερικής Ασφάλειας 

 

 
 15 

αμαπςσγμέμξ και εσοχπαψκϊ μα βοίρκεςαι για μεοικά 24χοα ρςξ έλεξπ 

κξσκξσλξτϊοχμ και άλλχμ κακξπξιόμ ρςξιυείχμ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ (εκτίμηση του συγγραφέα) 
 

 ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΠΕΙΕ ΓΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ 
ΜΗΦΑΝΙΜΟΤ 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

Ξογαμχμέμξ 
έγκλημα 

Σφηλή Λεραίεπ Ρυεςικά επαοκήπ-
αμάγκη βελςίχρηπ 

(α) Τσρικέπ 
καςαρςοξτέπ  
(β) αμθοχπξγεμείπ 
καςαρςοξτέπ 

(α) Σφηλή 
(β) Λεραία-
υαμηλή 

(α) Σφηλέπ  
(β) Λεραίεπ-υαμηλέπ 

Ρυεςικά επαοκήπ-
αμάγκη βελςίχρηπ 

Καθοξμεςαμάρςεσρη Σφηλή Λεραίεπ-σφηλέπ Αμεπάοκεια 
εταομξζϊμεμχμ 
πξλιςικόμ 

οξμξκοαςία:  
(α) εγυόοια  
(β) διεθμήπ 

 
(α) Σφηλή  
(β) Υαμηλή 

 
(α) Λεραίεπ-υαμηλέπ  
(β) Λεραίεπ 

Ρυεςικά επαοκήπ-
αμάγκη βελςίχρηπ 

Έκςακςα 
πεοιρςαςικά 

Υαμηλή Σφηλέπ Αμεπαοκήπ 
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3. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 
ΠΡΟΚΛΗΕΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ 

Ζ ικαμϊςηςα μιαπ υόοαπ μα διαυειοίζεςαι έκςακςεπ καςαρςάρειπ έυει μεμ σφηλή 

ρημαρία για ςη δική ςηπ ερχςεοική αρτάλεια και εσημεοία, αλλά αμςαμακλά και 

ρςη διεθμή ςηπ εικϊμα, γϊηςοξ και ιρυϋ. Ιαι μαι μεμ ξι παοαγχγικέπ διαδικαρίεπ 

ρςξσπ ςξμείπ ςηπ ξικξμξμίαπ, παιδείαπ, έοεσμαπ και αμάπςσνηπ θα καθξοίρξσμ ρε 

ρημαμςικϊ βαθμϊ ςημ αμάπςσνη κάθε υόοαπ και ςημ καςαμξμή ιρυϋξπ ρςξ 

παγκξρμιξπξιξϋμεμξ πξλιςικϊ και ξικξμξμικϊ ρϋρςημα, αλλά σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ασςέπ ξι διαδικαρίεπ λαμβάμξσμ υόοα ρε έμα πεοιβάλλξμ 

ρςαθεοϊςηςαπ, αρτάλειαπ και σφηλήπ πξιϊςηςαπ ζχήπ. ξ διακϋβεσμα είμαι, 

λξιπϊμ, ρημαμςικϊ.      

 

Μηχαμισμός διαχείρισης κρίσεωμ 

Ίμια, μασάγιξ ςξσ Express Samina, σπϊθερη Ξςζαλάμ, ξδϊπ Μιϊβηπ, πσοκαγιέπ 

2007, ςαοαυέπ Δεκεμβοίξσ 2008: Ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ η διαυείοιρη 

εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ ρςημ Δλλάδα δεμ έγιμε με ιδιαίςεοα απξςελερμαςικϊ 

ςοϊπξ. α αίςια ρε γεμικέπ γοαμμέπ γμχρςά: έλλειφη ρσμςξμιρμξϋ αμάμερα ρςιπ 

εμπλεκϊμεμεπ σπηοερίεπ, πεοιξοιρμέμη εμπειοία υειοιρςόμ, απξσρία 

ποξεπενεογαρμέμχμ ρεμαοίχμ αμςίδοαρηπ. Δπειδή ξι κοίρειπ (ερχςεοικήπ και 

ενχςεοικήπ ποξέλεσρηπ) δεμ είμαι εναιοεςικά ρπάμιξ ταιμϊμεμξ για ςημ Δλλάδα, 

επείγει η βελςίχρη ςξσ εθμικξϋ ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ.  

Ζ θεμαςική αςζέμςα ςχμ κοίρεχμ ςξσ μέλλξμςξπ ατξοά ρε έμα εναιοεςικά 

εσοϋ τάρμα πιθαμόμ ποξβλημάςχμ πξσ μπξοεί μα ποξέουξμςαι απϊ πξλιςική, 

ξικξμξμική, κξιμχμική –ακϊμα και πεοιβαλλξμςική- αρςάθεια ρςξ εγγϋπ ςηπ 

Δλλάδαπ πεοιβάλλξμ, αλλά και ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ. Ζ ςαυϋςηςα ςχμ 

ενελίνεχμ και η αμάγκη για άμερη αμςίδοαρη ρε πεοιπςόρειπ κοίρεχμ καθιρςξϋμ 

αμαγκαία ςημ ϋπαονη και απξςελερμαςική λειςξσογία εμϊπ κεμςοικξϋ –και 

εσέλικςξσ- μηυαμιρμξϋ υειοιρμξϋ κοίρεχμ, με άμερη ποϊρβαρη ρε ϊλξσπ ςξσπ 

εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ ςϊρξ ρε επίπεδξ υειοιρςόμ ϊρξ και ρε επίπεδξ πξλιςικήπ 

ηγερίαπ και με βαρικέπ απξρςξλέπ ςξμ έγκαιοξ εμςξπιρμϊ μιαπ κοίρηπ, ςημ 

επενεογαρία ρεμαοίχμ αμςίδοαρηπ και ςξμ απξςελερμαςικϊ ρσμςξμιρμϊ ςχμ 

εμπλεκξμέμχμ σπηοεριόμ. 
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Μηχαμισμός  εθμικής ασφάλειας 

ξ ρημεοιμϊ διεθμέπ πεοιβάλλξμ υαοακςηοίζεςαι –πεοιρρϊςεοξ απϊ κάθε άλλη 

επξυή ρςημ ιρςξοία ςηπ αμθοχπϊςηςαπ-- απϊ έμςξμα ταιμϊμεμα αρςάθειαπ, 

οεσρςϊςηςαπ, σφηλήπ (ρε ξοιρμέμξσπ ςξσλάυιρςξμ ςξμείπ) αλληλενάοςηρηπ και 

εϋθοασρςχμ ιρξοοξπιόμ. Ρημαμςική είμαι ενάλλξσ και η σφηλή ρσμέογεια μεςανϋ 

ςάρεχμ και ενελίνεχμ, αλλά και η πξλσπλξκϊςηςα ςξσ διεθμξϋπ ρσρςήμαςξπ. 

Άςξμα, εςαιοίεπ και ξογαμιρμξί, αλλά κσοίχπ ςα κοάςη ποξρπαθξϋμ μα 

ρυεδιάρξσμ ςη ρςοαςηγική ςξσπ με ςοϊπξ πξσ θα ανιξπξιεί ρςξ μέγιρςξ δσμαςϊ 

βαθμϊ ςξσπ διαθέριμξσπ ρσμςελερςέπ εθμικήπ ιρυϋξπ (ξικξμξμία, διπλχμαςία, 

έμξπλεπ δσμάμειπ, ςευμξλξγική και επιρςημξμική βάρη, κξιμϊςηςεπ απξδήμχμ) 

ποξκειμέμξσ μα ποξαρπίρξσμ ςημ εθμική ςξσπ αρτάλεια, μα ποξχθήρξσμ ςα 

εθμικά ςξσπ ρσμτέοξμςα και κσοίχπ μα καςξυσοόρξσμ ςημ ποξρχπική αρτάλεια, 

ελεσθεοία και εσημεοία ςχμ πξλιςόμ ςξσπ. 
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Ζ Δλλάδα, ϊπχπ άλλχρςε και ϊλα ςα άλλα κοάςη, θα αμςιμεςχπίρξσμ ρςξμ 

21ξ αιόμα μια ρειοά απϊ ρημαμςικέπ ποξκλήρειπ για ςημ εθμική αρτάλεια, ςημ 

ξικξμξμική εσημεοία και ςημ κξιμχμική ρςαθεοϊςηςα. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ 

απαιςείςαι η θερμική δσμαςϊςηςα ανιξλϊγηρηπ και ρυεδιαρμξϋ: πξϋ βοιρκϊμαρςε 

ρήμεοα, πξια είμαι ςα ποξβλήμαςα, ποξκλήρειπ, αδσμαμίεπ, πξϋ θέλξσμε μα 

βοιρκϊμαρςε ρε 10 ή 25 υοϊμια απϊ ρήμεοα και πόπ θα τθάρξσμε εκεί. 

Υοειάζεςαι έμα ρσμξλικϊ ρςοαςηγικϊ ρυέδιξ, ςξ ξπξίξ θα υαοακςηοίζεςαι απϊ 

εσελινία και θα απξςελεί αμςικείμεμξ ρσμευξϋπ επενεογαρίαπ έςρι όρςε μα 

λαμβάμει σπϊφη ςιπ διάτξοεπ ενελίνειπ και μα ποξραομϊζεςαι αμάλξγα. Ιαι εδό 

σπήουε πάμςξςε έμα ρξβαοϊ θερμικϊ κεμϊ καθόπ ακϊμη και αμ δευθεί καμείπ –

σπϊθερη εογαρίαπ εμδευξμέμχπ αμτιρβηςήριμη- ϊςι ρε επίπεδξ σπξσογείχμ και 

τξοέχμ λειςξσογξϋμ μηυαμιρμξί ρςοαςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ, απξσριάζει ξ θερμικϊπ 

τξοέαπ πξσ θα έποαςςε ςξ ίδιξ ρε εθμικϊ επίπεδξ. Ζ ίδια διαπίρςχρη ιρυϋει και 

ϊρξμ ατξοά ρςη διαυείοιρη εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ. 

Ρςιπ αουέπ ςηπ δεϋςεοηπ δεκαεςίαπ ςξσ 21ξσ αιόμα είμαι επιςακςική η αμάγκη 

για ςημ αμάπςσνη εμϊπ ρσρςήμαςξπ ρςοαςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ μέρχ ςηπ 

δημιξσογίαπ ςξσ καςάλληλξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ πξσ θα επιςοέφει ςη υάοανη 

σφηλήπ ρςοαςηγικήπ και ςη βέλςιρςη ανιξπξίηρη ςχμ εθμικόμ ρσμςελερςόμ 

ιρυϋξπ, με ρσμςξμιρςικϊ οϊλξ ρε θέμαςα ενχςεοικήπ πξλιςικήπ, εθμικήπ άμσμαπ 

και διεθμόμ ξικξμξμικόμ ρυέρεχμ. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςϊρξ ςηπ «εν αμαςξλόμ 

απειλήπ», ϊρξ και άλλχμ (μέχμ) κιμδϋμχμ και «αρϋμμεςοχμ» απειλόμ και 

ποξβλημάςχμ, απαιςείςαι η θερμική και ξογαμχςική εμίρυσρη ςξσ μηυαμιρμξϋ 

εθμικήπ αρτάλειαπ και αμςιμεςόπιρηπ εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ ςηπ υόοαπ μαπ. 

Αμςιμεςχπίζξμςαπ έμα μέξ παοάδειγμα αρταλείαπ, ασναμϊμεμη αλληλενάοςηρη ρε 

θέμαςα ξικξμξμίαπ και ςοχςϊςηςαπ ρε μέεπ απειλέπ και μέξσπ μη-κοαςικξϋπ 

δοόμςεπ, είμαι εμταμήπ η αμάγκη για μέα μεθξδξλξγικά εογαλεία. Αδήοιςη είμαι 

επίρηπ η αμάγκη μα απξμακοσμθξϋμε απϊ ςη μξμξδιάρςαςη (μξμξ-σπξσογική ή 

μξμξ-σπηοεριακή) αμςιμεςόπιρη πξλσδιάρςαςχμ ποξβλημάςχμ και ςη 

μξμξρήμαμςη ρκέφη πξσ έυει κσοιαουήρει ρε διάτξοεπ γοατειξκοαςίεπ 

(ρσμβάλλξμςαπ μεςανϋ άλλχμ και ρςημ εμτάμιρη ταιμξμέμχμ ςϋπξσ «ξμαδικήπ 

αμςίληφηπ» [group think]).  

Ζ ρημεοιμή δξμή ςξσ θερμικξϋ μηυαμιρμξϋ δεμ ικαμξπξιεί δϋξ βαρικέπ 

ποξωπξθέρειπ ςηπ ελλημικήπ σφηλήπ ρςοαςηγικήπ πξσ ατξοξϋμ: (α) ρςη 

λειςξσογική ρϋμδερη ςχμ ρςϊυχμ, δηλαδή ςημ παοαγχγική ρϋμδερη 

βοαυσποϊθερμχμ, μερξποϊθερμχμ και μακοξποϊθερμχμ επιδιόνεχμ (π.υ. 
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ρσμέυιρη διαδικαρίαπ ποξρέγγιρηπ με ςημ ξσοκία, αλλά και ςασςϊυοξμη αμάγκη 

ρσμέυιρηπ ενξπλιρςικήπ διαδικαρίαπ –ςξσλάυιρςξμ επί ςξσ παοϊμςξπ--, επιςάυσμρη 

ρϋγκλιρηπ με ςξσπ άλλξσπ εσοχπαίξσπ εςαίοξσπ, αμάπςσνη πεοιτεοειακόμ 

ποχςξβξσλιόμ, κςλ.) (β) ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ επί μέοξσπ πςσυόμ ςηπ ελλημικήπ 

σφηλήπ ρςοαςηγικήπ, δηλαδή ςημ καλϋςεοη δσμαςή ρσμεογαρία και ρσμςξμιρμϊ 

δοάρηπ ςχμ βαρικόμ τξοέχμ διαμϊοτχρηπ και ρυεδιαρμξϋ ςηπ ελλημικήπ 

πξλιςικήπ εθμικήπ αρταλείαπ (ΣΟΔΝ, ΣΟΔΗΑ, ΣΟΔΗΞ, κςλ.) 

Ιαςά ρσμέπεια, θα ήςαμ υοήριμη  η κάλσφη ςξσ στιρςάμεμξσ θερμικξϋ κεμξϋ 

μέρχ ςηπ ρϋρςαρηπ εμϊπ επιςελικξϋ ξογάμξσ ςξ ξπξίξ θα είμαι αομϊδιξ για ςξ 

ρυεδιαρμϊ ςηπ ελλημικήπ σφηλήπ ρςοαςηγικήπ. ξ ποξςειμϊμεμξ ϊογαμξ 

(εμδεικςικά ξμξμαζϊμεμξ Γοαμμαςεία Δθμικήπ Αρταλείαπ ή Γοαμμαςεία 

Ρςοαςηγικόμ Σπξθέρεχμ) θα ρςελευόμεςαι απϊ, διπλχμάςεπ, ρςοαςιχςικξϋπ και 

ρςελέυη άλλχμ ρσμαομϊδιχμ κσβεομηςικόμ σπηοεριόμ, και ςευμξκοάςεπ-

εμπειοξγμόμξμεπ, και θα έυει υαοακςήοα σπξρςηοικςικϊ ποξπ ςξ ΙΣΡΔΑ, ςξ ξπξίξ 

θα ρσμευίζει μα έυει κεμςοικϊ και απξταριρςικϊ οϊλξ ρςη λήφη απξτάρεχμ. ξ 

επιδιχκϊμεμξ ρυήμα θα ποέπει μα δίδει έμταρη ρςιπ δξμέπ και ςξσπ θερμξϋπ και 

ϊυι ρςξσπ ηγέςεπ ή/και ςιπ ποξρχπικϊςηςεπ, αμ και ξ οϊλξπ ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ 

ςξσ ηγέςη παοαμέμει πξλϋ ρημαμςικϊπ (ιδιαίςεοα ρςξ πλαίριξ ςξσ ελλημικξϋ 

ποχθσπξσογξ-κεμςοικξϋ ρσρςήμαςξπ, ϊπξσ ςξ κέμςοξ βαοϋςηςαπ λήφηπ 

απξτάρεχμ και εσθϋμηπ είμαι ποξταμέπ).
3
  

ξ εμδιατέοξμ ερςιάζεςαι ϊυι ςϊρξ ρςα ίδια ςα ρυέδια, ςα ξπξία μπξοξϋμ 

πξλϋ γοήγξοα μα νεπεοαρςξϋμ απϊ ςιπ ενελίνειπ, ϊρξ ρςξ θερμικϊ πλαίριξ, ςξμ 

μηυαμιρμϊ, ςιπ διαδικαρίεπ, και βεβαίχπ ρςη «ρσρρόοεσρη» μιαπ κοίριμηπ μάζαπ 

ειδικεσμέμχμ και εκπαιδεσμέμχμ ρςελευόμ πξσ θα είμαι ικαμά –απϊ κξιμξϋ με 

ςξσπ τξοείπ εκείμξσπ πξσ είμαι θερμικά σπεϋθσμξι μα λειςξσογξϋμ ρςξ σφηλϊςεοξ 

επίπεδξ χπ παοαγχγξί μακοξποϊθερμηπ ρςοαςηγικήπ-- μα ρκέπςξμςαι και μα 

ποάςςξσμ χπ «ρςοαςηγικξί δοόμςεπ» ποξκειμέμξσ μα αμαπςσυθεί και –κσοίχπ— μα 

σπξρςηοιυςεί επαοκόπ έμα απξςελερμαςικϊ θερμικϊ πλαίριξ ρςοαςηγικήπ εθμικήπ 

αρτάλειαπ πξσ θα επιςοέφει ρε έμα μικοϊ κοάςξπ, ϊπχπ η Δλλάδα, μα είμαι ικαμϊ 

«μα δοα ρςοαςηγικά» ρε έμα ιδιαίςεοα ρϋμθεςξ και άκοχπ αμςαγχμιρςικϊ 

πεοιτεοειακϊ και παγκϊρμιξ πεοιβάλλξμ. 

                                                   
 
3
 Για μια αναλυτικι παρουςίαςθ, βλζπε Θάνοσ Ντόκοσ-Παναγιϊτθσ Τςάκωνασ, 

«Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας. Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντζλο στον 21
ο
 Αιώνα”, 

Εκδόςεισ Παπαηιςθ, Ακινα, 2005. 
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Δπιπλέξμ, σπάουει αμάγκη για έμα ρσμςξμιρςικϊ ϊογαμξ πξσ θα ρσμβάλει 

ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη λειςξσογία ςξσ κοαςικξϋ μηυαμιρμξϋ ρε θέμαςα 

υειοιρμξϋ κοίρεχμ (κάθε μξοτήπ, ϊπχπ αματέοθηκε ρςημ ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα). 

Ηεχοηςικά, η Γοαμμαςεία Δθμικήπ Αρταλείαπ/Ρςοαςηγικόμ Σπξθέρεχμ θα 

μπξοξϋρε μα καλϋφει ςξ στιρςάμεμξ θερμικϊ κεμϊ ϊρξμ ατξοά ςϊρξ ρςη υάοανη 

σφηλήπ ρςοαςηγικήπ, ϊρξ και ρςξ υειοιρμϊ κοίρεχμ. Οαοά ςξ αοκεςά υαμηλϊ 

ξικξμξμικϊ κϊρςξπ μιαπ ςέςξιαπ λϋρηπ, ίρχπ η ςοέυξσρα ξικξμξμική και πξλιςική 

ρσγκσοία μα μημ επιςοέφξσμ ςημ σλξπξίηρή ςηπ. Έςρι, θα πεοιγοάφξσμε ρςη 

ρσμέυεια μια εμαλλακςική ποϊςαρη –μικοϊςεοξσ εϋοξσπ, πξσ πιθαμόπ μα 

ποξκαλέρει πιξ πεοιξοιρμέμεπ αμςιδοάρειπ γοατειξκοαςικήπ τϋρηπ-- για 

απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρη εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ, νεκιμόμςαπ απϊ 

ξοιρμέμεπ διαπιρςόρειπ για δϋξ ρημαμςικέπ σπηοερίεπ (Δλλημική Αρςσμξμία και 

Δθμική Σπηοερία Οληοξτξοιόμ) και ρσμευίζξμςαπ με μια ρειοά ποξςάρεχμ 

πξλιςικήπ. 

 

Εμπλεκόμεμες υπηρεσίες στη διαχείριση εκτάκτωμ καταστάσεωμ 

 

Ελλημική Αρςσμξμία (ΕΛΑΣ) 

Ηα ήςαμ αρταλόπ άδικξ μα μημ αμαγμχοίρξσμε ςη ρημαμςική ποϊξδξ πξσ 

έυει επιςεσυθεί ςα ςελεσςαία υοϊμια, ςϊρξ ϊρξμ ατξοά ςημ απξςελερμαςικϊςηςα 

ςχμ διχκςικόμ μηυαμιρμόμ, ϊρξ και ςξ ρεβαρμϊ ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ πξλιςόμ. 

Δίμαι ρατέπ, ϊμχπ, ϊςι σπάουξσμ μια ρειοά απϊ υοϊμιεπ παθξγέμειεπ πξσ 

επηοεάζξσμ ςημ απξςελερμαςική λειςξσογία ςηπ:  

 Ταιμϊμεμα διατθξοάπ, ασθαιοερίαπ, ασςαουικήπ ρσμπεοιτξοάπ και 

αδικαιξλϊγηςηπ βίαπ εμαμςίξμ πξλιςόμ και μεςαμαρςόμ (πξσ έυξσμ 

καςαγοατεί ρε εκθέρειπ ςξσ Ρσμηγϊοξσ ςξσ Οξλίςη, ςξσ Ρσμβξσλίξσ 

ςηπ Δσοόπηπ και ςηπ Διεθμξϋπ Αμμηρςίαπ),  σπέοβαρηπ ξοίχμ και 

έλλειφηπ λξγξδξρίαπ δεμ απξςελξϋμ απξκλειρςικά ελλημικϊ 

ταιμϊμεμξ (ξϋςε πεοιξοίζξμςαι ρςξ υόοξ ςηπ αρςσμξμίαπ). Αμηρσυία 

ποξκαλεί, ϊμχπ, η επιεικήπ αμςιμεςόπιρη απϊ ςα αομϊδια 

πειθαουικά ϊογαμα.  

 ξ ϊςι σπάουξσμ ρςελέυη πεοιξοιρμέμχμ ικαμξςήςχμ είμαι ίρχπ 

αμαμεμϊμεμξ ρε μια δϋμαμη πλέξμ ςχμ 40.000 αμδοόμ και γσμαικόμ. 
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Αμηρσυία ποξκαλεί, ϊμχπ, η ςξπξθέςηρη κάπξιχμ απϊ ασςξϋπ ρε 

θέρειπ-κλειδιά 

και η μη-

ανιξπξίηρη ςχμ 

πξλλόμ ικαμόμ 

ρςελευόμ ςηπ 

ΔΚ.ΑΡ. Δίμαι 

ποξταμέπ ϊςι 

ρςξ υόοξ ςηπ 

εθμικήπ 

αρτάλειαπ και 

δημϊριαπ ςάνηπ 

σπάουει ζήςημα 

έμα γεμικϊςεοξ 

ποϊβλημα 

διαυείοιρηπ και 

ανιξπξίηρηπ 

αμθοόπιμξσ 

δσμαμικξϋ, εμό 

ρημαμςικϊ 

έλλειμμα 

καςαγοάτεςαι 

και ρςξμ ςξμέα 

ςξσ 

ρσμςξμιρμξϋ.   

 Ξι πεοιπςόρειπ 

«εοαριςευμικήπ» 

ρσμπεοιτξοάπ είμαι πεοιρρϊςεοεπ απ’ ϊςι ρςαςιρςικά επιςοέπεςαι και 

πλήςςξσμ ςη δημϊρια εικϊμα ςηπ Αρςσμξμίαπ. Ακσοόμξσμ δε ρε έμα 

βαθμϊ ςη ρημαμςική ποϊξδξ πξσ έυει επιςεσυθεί ςα ςελεσςαία 

υοϊμια. 

Βεβαίχπ, με ςιπ αμχςέοχ διαπιρςόρειπ αδικξϋμε πξλλά άνια και ικαμά 

ρςελέυη πξσ κξπιάζξσμ καθημεοιμά και ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ βάζξσμ ρε 

κίμδσμξ ςη ρχμαςική ςξσπ ακεοαιϊςηςα και ςημ ίδια ςξσπ ςη ζχή για μα 

εκςελέρξσμ ςξ καθήκξμ ςξσπ (ρε μια επξυή ϊπξσ παοαςηοείςαι έναορη ϊλχμ ςχμ 

ΑΙΣΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

 Ζλλειψθ αξιοκρατίασ και προαγωγζσ και 
τοποκετιςεισ με κριτιριο τθν κομματικι 
ταυτότθτα ι άλλεσ μορφζσ πελατειακισ 
ςχζςθσ, κακϊσ και περιοδικι εμφάνιςθ 
φαινομζνων φατριαςμοφ.  

 Αδυναμίεσ ςε κζματα λογοδοςίασ και 
εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Πρόβλθμα νοοτροπίασ και οργανωςιακισ 
κουλτοφρασ.  

 Αδυναμίεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  

 Ζλλειψθ κοινωνικισ αναγνϊριςθσ, που 
απαςχολεί ςοβαρά το μζςο -χαμθλόβακμο 
και χαμθλόμιςκο- αςτυνομικό που καλείται 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να διακινδυνεφςει τθ 
ςωματικι του ακεραιότθτα ακόμθ και τθ ηωι 
του.  

 Ανυπαρξία κουλτοφρασ αςφαλείασ που 
χαρακτθρίηει γενικότερα τθν Ελλάδα.  

 Καταςπατάλθςθ προςωπικοφ ςε 
διεκπεραίωςθ μθ-αςτυνομικϊν κακθκόντων, 
υπθρεςίεσ γραφείου, ι φφλαξθ «υψθλϊν» 
προςϊπων.  

 Αμφικυμία τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ που ηθτά 
καλφτερθ αςτυνόμευςθ, αλλά ςυχνά 
αντιμετωπίηει τθν αςτυνομία ςχεδόν ωσ 
αντίπαλο και αποφεφγει να αναλάβει τισ 
ευκφνεσ τθσ ςε μια ςειρά ηθτθμάτων. (π.χ. 
πανεπιςτθμιακό άςυλο). 
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μξοτόμ εγκλημαςικϊςηςαπ, και ιδιαίςεοα ςηπ «ρκληοήπ», εμό θα ποέπει μα 

ρημειχθεί η κσκλξτξοία ρημαμςικόμ πξρξςήςχμ βαοέχπ ξπλιρμξϋ, πιθαμϊμ απϊ 

ςιπ αλβαμικέπ ρςοαςιχςικέπ απξθήκεπ πξσ λεηλαςήθηκαμ ςξ 1997) αλλά εδό 

σπάουει ςϊρξ έμα επικξιμχμιακϊ έλλειμμα απϊ πλεσοάπ Αρςσμξμίαπ, ϊρξ και έμα 

ξσριαρςικϊ έλλειμμα απϊ πλεσοάπ κξιμχμίαπ ρςξ ξπξίξ θα αματεοθξϋμε 

παοακάςχ. Δίμαι ρατέπ ϊςι λϋρειπ ρςα αμχςέοχ ποξβλήμαςα σπάουξσμ, με 

ανιξπξίηρη ςηπ εμπειοίαπ άλλχμ εσοχπαψκόμ υχοόμ και ποξραομξγή ρςιπ 

ελλημικέπ ιδιαιςεοϊςηςεπ και με άμερεπ ποξςεοαιϊςηςεπ: (α) ςημ εμίρυσρη ςξσ 

esprit de corps –ςηπ αίρθηρηπ ςξσ αμήκειμ ρε έμα ςμήμα ςξσ κοαςικξϋ 

μηυαμιρμξϋ, με απξρςξλή εσοείαπ κξιμχμικήπ απξδξυήπ, με έμςξμξ ρςξιυείξ 

σπεοητάμειαπ και ασςξρεβαρμξϋ (β) ςη δημιξσογία, μέρχ εκπαίδεσρηπ και 

επιμϊοτχρηπ, ςηπ απαοαίςηςηπ κοίριμηπ μάζαπ ικαμόμ ρςελευόμ, με 

επιυειοηριακή εμπειοία και επιςελική ρκέφη, πξσ θα επαμδοόρξσμ κξμβικέπ 

θέρειπ (μα ρημειχθεί, επίρηπ, ϊςι ςξ Σπξσογείξ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη και η 

ΔΚ.ΑΡ. δεμ έυξσμ αμςλήρει απϊ ςη δεναμεμή ςχμ απξτξίςχμ ςηπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ 

Διξίκηρηπ).  

Ζ ελλημική αρςσμξμία πξσ διαυειοίρςηκε ςϊρξ απξςελερμαςικά ςιπ αμάγκεπ 

αρταλείαπ ςχμ Ξλσμπιακόμ Αγόμχμ δεμ απξςελξϋρε «εικϊμα μαγική». 

Δημιξσογήθηκαμ  επαοκείπ δξμέπ και σπήονε ρυεδιαρμϊπ για μια εσοεία γκάμα 

εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ, καθόπ και εκπαίδεσρη ρημαμςικξϋ μέοξσπ ςξσ 

αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ, αλλά ϊλα ασςά εγκαςαλείτθηκαμ μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ 

Αγόμχμ. Λπξοξϋμε και πάλι μα ποξρεγγίρξσμε αμάλξγα επίπεδα 

απξςελερμαςικϊςηςαπ, κάςι απαοαίςηςξ λϊγχ ςηπ παοαςηοξϋμεμηπ αϋνηρηπ ϊλχμ 

ςχμ ειδόμ εγκλημαςικϊςηςαπ, ϊπχπ ήδη αματέοθηκε. Αλλά η ΔΚ.ΑΡ και ξι 

σπϊλξιπεπ σπηοερίεπ αρταλείαπ δεμ μπξοξϋμ μα αμαμξοτχθξϋμ εμ κεμό, με 

δεδξμέμεπ και ςιπ αδσμαμίεπ ςξσ δικαρςικξϋ και ςξσ ρχτοξμιρςικξϋ, αλλά και ςξσ 

πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ. Υοειάζξμςαι, επίρηπ, και ςημ αλλαγή μξξςοξπίαπ και ςη 

ρςήοινη ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ πξσ θα ποέπει μα αμςιλητθεί πϊρξ ξι σπηοερίεπ 

ασςέπ έυξσμ αλλάνει ρε ρυέρη με ςξ ϊυι πξλϋ μακοιμϊ παοελθϊμ, και ξτείλξσμ μα 

ρσμευίζξσμ μα αλλάζξσμ, και πϊρξ ρημαμςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςξσπ ρςημ 

αμςιμεςόπιρη ςχμ ρϋγυοξμχμ ποξκλήρεχμ.  

Σπάουει, επίρηπ, έμα άλλξ ρημαμςικϊ ποϊβλημα ςξ ξπξίξ η ΔΚ.ΑΡ αδσμαςεί 

μα διαυειοιρςεί απϊ μϊμη ςηπ: ασςϊ ςηπ ασναμϊμεμηπ υοήρηπ βίαπ, ρε διάτξοα 

επίπεδα και μξοτέπ, υχοίπ ξσριαρςικά ρσμέπειεπ για ςξσπ δοάρςεπ. Δναιοεςικά 

εϋρςξυεπ ρςξ πλαίριξ ασςϊ είμαι ξι επιρημάμρειπ ςξσ Ιαθηγηςή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 
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Yale Ρςάθη Ιαλϋβα: «Ζ Δλλάδα παοάγει ςεοάρςιεπ πξρϊςηςεπ πεζξδοξμιακήπ βίαπ 

και δημϊριαπ αςανίαπ, ρατόπ πξλλαπλάριεπ ςξσ εσοχπαψκξϋ μέρξσ ϊοξσ…ξ 

κοάςξπ αμέυεςαι ςη βία ασςή ατήμξμςάπ ςημ αςιμόοηςη…Ζ απξσρία κσοόρεχμ 

πξλλαπλαριάζει ςη βία…Έμα ρημαμςικϊ κξμμάςι ςηπ κξιμχμίαπ αμέυεςαι ςη βία και 

ςημ αςανία, ιδίχπ ϊςαμ θεχοεί ϊςι ρςοέτεςαι εμαμςίξμ ςξσ κοάςξσπ…ξ 

σπϊρςοχμα ςηπ αμξυήπ βοίρκεςαι ρςξ γεμικϊ εθιρμϊ ςηπ κξιμχμίαπ ρε καθημεοιμέπ 

ποακςικέπ παοαβαςικϊςηςαπ.» (Ρςάθηπ Ιαλϋβαπ, ―Βία και αςανία μαπ ρσμξδεϋξσμ 

εδό και πξλλά υοϊμια‖, ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΖ, 2/11/2011) 

Ασςή η κξσλςξϋοα αςιμχοηρίαπ (είςε ατξοά ρςξσπ υξϋλιγκαμ ςχμ γηπέδχμ, 

είςε ρε καςαρςοξτέπ καςά ςη διάοκεια διαδηλόρεχμ –καςά καμϊμα απϊ «νέμα 

ρςξιυεία»-, δημϊριξσπ ποξπηλακιρμξϋπ, παοακόλσρη ρσγκξιμχμιόμ) απξςελεί 

έμαμ ιδιαίςεοα ρξβαοϊ κίμδσμξ για ςημ ξμαλή λειςξσογία ςηπ υόοαπ. Δπιπλέξμ, 

ποξβλημαςιρμϊ θα ποέπει μα ποξκαλέρει ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ρσγκοξϋρειπ με ςημ 

αρςσμξμία, η οίφη πεςοόμ και μξλϊςξτ, καθόπ και η εσοεία υοήρη δακοσγϊμχμ 

και βίαπ (πξσ εμ μέοει ξτείλεςαι και ρςημ αμεπαοκή εκπαίδεσρη και ςημ έλλειφη 

καςαλληλϊςεοξσ ενξπλιρμξϋ) ρε ϊυι αρήμαμςξ πξρξρςϊ ςχμ κάθε είδξσπ 

ρσγκεμςοόρεχμ διαμαοςσοίαπ δεμ ποξκαλξϋμ πλέξμ ιδιαίςεοη αίρθηρη, αλλά 

θεχοξϋμςαι μάλλξμ αμαμεμϊμεμεπ ενελίνειπ. Οξλϋ ρημαμςική είμαι και η αμάγκη 

διαυείοιρηπ ζχμόμ ςχμ πϊλεχμ και ςηπ σπαίθοξσ απϊ ςιπ ξπξίεπ καςά διαρςήμαςα 

η ΔΚ.ΑΡ. ταίμεςαι μα έυει απξρσοθεί (επαουία Λσλξπξςάμξσ Ιοήςηπ, πλαςείεπ 

κέμςοξσ Αθήμαπ). 

Οοξταμόπ δεμ σπάουξσμ εϋκξλεπ ή απλέπ λϋρειπ. Ξ οϊλξπ ςηπ δικαιξρϋμηπ –

με ςα ξσκ ξλίγα δικά ςηπ ποξβλήμαςα- θα είμαι αμαμτίβξλα  κεμςοικϊπ. Αλλά και 

πξλλξί άλλξι θα ποέπει μα ρσμβάλξσμ ρςημ ποξρπάθεια. Ζ ελλημική κξιμχμία θα 

ποέπει επιςέλξσπ μα ενηγήρει ρςξσπ αρςσμξμικξϋπ ςι ακοιβόπ αρςσμξμία θέλει και 

μα σπάονει μια ρσμτχμία για ςξσπ «καμϊμεπ ςξσ παιγμιδιξϋ». Υοειάζεςαι πιξ 

απξςελερμαςική διαυείοιρη ςχμ ρσγκεμςοόρεχμ διαμαοςσοίαπ μέρχ ρσμεμμϊηρηπ 

με τξοείπ ξογάμχρηπ ςχμ ρσγκεμςοόρεχμ πξσ θα έυξσμ ςημ εσθϋμη ασςξ-

πεοιτοξϋοηρηπ και απξμϊμχρηπ ςχμ πιξ βίαιχμ ρςξιυείχμ, μεγαλϋςεοη 

ασςξρσγκοάςηρη ρςη υοήρη βίαπ απϊ πλεσοάπ αρςσμξμίαπ, αλλά και ρϋλληφη και 

παοαδειγμαςική ςιμχοία αςϊμχμ πξσ ποξκαλξϋμ ςέςξια επειρϊδια (ϊπχπ ασςά 

πξσ εσθϋμξμςαι για ςξμ ςοαγικϊ θάμαςξ ςοιόμ αμθοόπχμ ρςξ σπξκαςάρςημα ςηπ 

MARFIN). Οαοάλληλα, βεβαίχπ, υοειάζεςαι εμςξπιρμϊπ και άμερη ςιμχοία ϊρχμ 

αρςσμξμικόμ εμεογξϋμ καςά παοάβαρη ςχμ καμξμιρμόμ, εμό και ξι εκάρςξςε  

πξλιςικέπ ηγερίεπ θα ποέπει μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι η υοήρη ςηπ αρςσμξμίαπ χπ 
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καςαρςαλςικξϋ μηυαμιρμξϋ θα ποέπει μα γίμεςαι με εναιοεςική ποξρξυή και χπ 

έρυαςξ μέςοξ διαυείοιρηπ μιαπ έκοσθμηπ καςάρςαρηπ, αλλά ϊςαμ κοίμεςαι 

απαοαίςηςξ η αρςσμξμία θα ποέπει μα δοα άμερα, απξςελερμαςικά και με βάρη 

ςξσπ μϊμξσπ ςξσ κοάςξσπ.  

Δπιρςοέτξμςαπ ρςα ερχςεοικά ζηςήμαςα ςηπ ΔΚ.ΑΡ, ποξταμόπ η 

μεςαοοϋθμιρη εμϊπ μεγάλξσ ξογαμιρμξϋ με μάλλξμ νεπεοαρμέμεπ ξογαμχςικέπ 

και επιυειοηριακέπ δξμέπ δεμ θα είμαι εϋκξλη σπϊθερη παοά ςιπ καλέπ ποξθέρειπ 

ςηπ πξλιςικήπ και σπηοεριακήπ ηγερίαπ, ιδιαίςεοα ρε πεοιβάλλξμ ξικξμξμικήπ 

κοίρηπ. Ωρςϊρξ, ξι σπεϋθσμξι θα ποέπει μα επενεογαρςξϋμ έμα ρυέδιξ αλλαγόμ 

πξσ θα σλξπξιηθεί μεμ ρςαδιακά, αλλά η διαδικαρία θα ποέπει μα αουίρει άμερα 

με ϊρα μέςοα μεςαοοϋθμιρηπ είμαι ετικςϊ μα σλξπξιηθξϋμ, έρςχ και ςμημαςικά 

(εμό θα ποέπει μα απξδξθξϋμ ςα εϋρημα για επιςσυημέμεπ ιδέεπ, ϊπχπ π.υ. η 

δημιξσογία ςηπ Ξμάδαπ Δίαπ, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι σπάουξσμ ελλείφειπ 

ενξπλιρμξϋ και πιθαμϊμ έμα έλλειμμα εκπαίδεσρηπ). Οαοαδείγμαςξπ υάοιμ, η 

πλήοηπ απαλλαγή ςηπ Αρςσμξμίαπ απϊ ενχ-αρςσμξμικά καθήκξμςα ποξωπξθέςει 

ςημ αμξικξδϊμηρη ξλϊκληοηπ ςηπ διξίκηρηπ, αλλά η Δημξςική Αρςσμξμία μπξοεί 

μα αουίρει μα αμαλαμβάμει ρημαμςικϊ μέοξπ ςχμ καθηκϊμςχμ ασςόμ. 

Δμδευξμέμχπ αμςίρςξιυξ οϊλξ θα μπξοξϋρε μα παίνει και η Αγοξτσλακή, μέυοι 

ςξσλάυιρςξμ ςημ ξοιρςική καςάογηρή ςηπ. 

 

Εθμική Υπηοερία Πληοξτξοιώμ (ΕΥΠ) 

Ρε μια επξυή ϊπξσ η γμόρη και η πληοξτξοία θεχοξϋμςαι, ρε παγκϊρμια 

κλίμακα, χπ ξ βαρικϊπ ξικξμξμικϊπ πϊοξπ, η έγκαιοη ρσλλξγή και ανιξπξίηρη 

πξλιςικόμ, ρςοαςιχςικόμ και ξικξμξμικόμ πληοξτξοιόμ, απϊ «αμξιυςέπ» και 

«διαβαθμιρμέμεπ» πηγέπ απξςελεί πλέξμ ρημαμςική ποξςεοαιϊςηςα. Έςρι, η 

λειςξσογία μιαπ καλά ξογαμχμέμηπ και απξςελερμαςικήπ σπηοερίαπ πληοξτξοιόμ 

ρσμιρςά «εκ ςχμ χμ ξσκ άμεσ» ποξωπϊθερη για κάθε ρϋγυοξμξ κοάςξπ 

ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπίρει απξςελερμαςικά ςιπ παοαπάμχ απειλέπ και 

κιμδϋμξσπ.
4 
 

                                                   
 
4
 Η πλθροφορία μπορεί να αποτελζςει ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό πολλαπλαςιαςτι 

ιςχφοσ, τόςο για νζεσ μορφζσ απειλϊν, όςο και ςε πιο παραδοςιακά ηθτιματα, όπωσ οι 
διακρατικζσ κρίςεισ (τφπου Κμια ι Μάρτθ 1987), ο ρόλοσ των πλθροφοριϊν είναι 
κεντρικόσ και κακοριςτικόσ για τθν επιτυχθμζνθ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ.  
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Δσρςσυόπ, ξι σπηοερίεπ 

πληοξτξοιόμ ρςημ Δλλάδα 

έυξσμ, ϊυι αδικαιξλϊγηςα 

ϊρξμ ατξοά ρςξ παοελθϊμ, 

μια ιδιαίςεοα αομηςική εικϊμα 

ρςα μάςια ςηπ ελλημικήπ 

κξιμήπ γμόμηπ. Οοόςα χπ 

Ιεμςοική Σπηοερία 

Οληοξτξοιόμ, και πιξ 

ποϊρταςα χπ Δθμική 

Σπηοερία Οληοξτξοιόμ, η εμ 

λϊγχ σπηοερία ςασςίρςηκε με 

ςξ ασςαουικϊ κοάςξπ, ή 

καλϋςεοα με ςξ παοακοάςξπ 

και ςξμ υατιεδιρμϊ. α δε 

γοατεία πληοξτξοιόμ ςχμ 

Δμϊπλχμ Δσμάμεχμ (ςα 

πεοιβϊηςα «Δεϋςεοα 

Γοατεία» ςχμ Γεμικόμ 

Δπιςελείχμ) είυαμ διπλϊ 

οϊλξ: ρσλλξγή πληοξτξοιόμ 

για ςιπ αμάγκεπ ςηπ εθμικήπ 

άμσμαπ, αλλά και 

παοακξλξϋθηρη μιαπ εσοείαπ 

γκάμαπ ερχςεοικόμ 

δοαρςηοιξςήςχμ. ξ εμ λϊγχ 

ρυήμα ήςαμ ϊυι μϊμξ 

αμςιδημξκοαςικϊ, αλλά είυε 

και ρξβαοέπ αομηςικέπ 

ρσμέπειεπ για ςη λειςξσογία 

ςηπ σπηοερίαπ, ϊπχπ 

ακοιβόπ και η άμερη 

εμπλξκή ςχμ Δμϊπλχμ 

Δσμάμεχμ ρςα πξλιςικά 

ποάγμαςα ςηπ υόοαπ (1967-

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΠ 

(1) Πλιρθσ και άνευ όρων αξιοκρατία ςτθ ςτελζχωςθ 
και οργάνωςθ των υπθρεςιϊν. Στελζχωςθ με 
επιςτθμονικό προςωπικό και εφρεςθ χρυςισ τομισ για 
αρικμό αςτυνομικϊν και ςτρατιωτικϊν εντόσ 
υπθρεςίασ.  Βελτίωςθ τθσ αναλογίασ επιχειρθςιακϊν 
και άλλων ςτελεχϊν. Αναβάκμιςθ εκπαίδευςθσ και 
ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ ςε ςχολζσ εντόσ και εκτόσ 
Ελλάδασ.  
(2) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων SIGINT (Signals 
Intelligence)-θλεκτρονικι ςυλλογι πλθροφοριϊν 
(μειονζκτθμα το υψθλό κόςτοσ τθσ ςχετικισ 
τεχνολογίασ) 
(3) Συνζχιςθ, και όπου είναι δυνατό, εμβάκυνςθ 
ςυνεργαςίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ αςφαλείασ ςτο 
εξωτερικό αλλά και ςτο εςωτερικό.  
(4) Λειτουργία Εκνικοφ Συμβουλίου Πλθροφοριϊν ςε 
επίπεδο ςτελεχϊν (και όχι μόνο επικεφαλισ) για 
αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό όλων των φορζων 
που αςχολοφνται με κζματα ςυλλογισ και αξιολόγθςθσ 
πλθροφοριϊν για κζματα εκνικισ αςφάλειασ. 
Αξιοποίθςθ δοκιμαςμζνων διαδικαςιϊν ςε άλλεσ χϊρεσ 
(π.χ. ςυνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ εκτόσ 
υπθρεςίασ ςτθ λογικι των Blue and Red Teams για τθν 
περιοδικι αξιολόγθςθ οριςμζνων βαςικϊν υποκζςεων 
εργαςίασ) 
(5) Αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ (για τθν αποφυγι 
δθμιουργίασ ενόσ «Μεγάλου Αδελφοφ») και αυξθμζνθ 
διαφάνεια, μζςω κοινοβουλευτικοφ ελζγχου από τθν 
Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ, με τρόπο που να 
μθν επθρεάηει τθν αποτελεςματικι λειτουργία των 
υπθρεςιϊν (ςφμφωνα με τα μοντζλα που εφαρμόηεται 
ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ). 
(6) Απλοποίθςθ τθσ διοικθτικισ δομισ  
(7) Ενίςχυςθ του «επαγγελματικοφ πνεφματοσ» (esprit 
de corps). Προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ 
εικόνασ τθσ υπθρεςίασ. Οι υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν και 
αςφαλείασ κα πρζπει να γίνουν επιλογι καριζρασ και 
όχι απλϊσ βιοποριςτικι λφςθ. 
(8) Συνζχιςθ ςυμβολισ ςτθν αντιμετϊπιςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ εγχϊριασ 
τρομοκρατίασ, χωρίσ να παραμελθκοφν οι 
παραδοςιακζσ «εξωτερικζσ» δραςτθριότθτεσ τθσ 
υπθρεςίασ. 
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74) πξσ είυε ρξβαοϊςαςεπ επιπςόρειπ για ςξ ανιϊμαυξ ασςόμ.   

Ρημεία–ρςαθμξί για ςιπ ελλημικέπ σπηοερίεπ πληοξτξοιόμ θα μπξοξϋραμ μα 

θεχοηθξϋμ η μεςαςοξπή, ςξ 1986, ςηπ ΔΣΟ ρε πξλιςική σπηοερία (εμό η 

ςξπξθέςηρη απϊ ςξ 1999 πξλιςικξ-διπλχμαςικόμ ρςελευόμ ρςη θέρη ςξσ διξικηςή 

ςηπ ΔΣΟ επιςοέπει ςημ καλϋςεοη διαυείοιρη ποξβλημάςχμ μη-αμιγξϋπ 

ρςοαςιχςικξϋ ή αρςσμξμικξϋ υαοακςήοα, ρσυμά με ρημαμςική διεθμή διάρςαρη) 

και η σπϊθερη, ή καλϋςεοα ςξ «τιάρκξ» Ξςζαλάμ, πξσ καςέδεινε με λίαμ 

δοαμαςικϊ ςοϊπξ ςιπ αδσμαμίεπ ςηπ ΔΣΟ. Απϊ ςξ 1999 μέυοι ρήμεοα έυει γίμει μια 

ρξβαοή ποξρπάθεια για ςη μεςαμϊοτχρη ςηπ σπηοερίαπ, με ρημαμςικέπ αλλαγέπ 

ρε θέμαςα αομξδιξςήςχμ, ξογάμχρηπ και ρςελέυχρηπ, υχοίπ, βεβαίχπ, μα έυξσμ 

αμςιμεςχπιρςεί με απϊλσςη επιςσυία ϊλεπ ξι παθξγέμειεπ.  

Ρςη ρσζήςηρη πεοί ςξσ οϊλξσ ςχμ σπηοεριόμ πληοξτξοιόμ και αρταλείαπ 

γεμικϊςεοα, θα ποέπει μα γίμει αματξοά και ρςιπ λεγϊμεμεπ «ελλημικέπ» ή 

«μερξγειακέπ» ιδιαιςεοϊςηςεπ: έλλειφη κξσλςξϋοαπ αρταλείαπ ϊρξμ ατξοά ρςημ 

ςήοηρη διαδικαριόμ και ςημ ποξρςαρία διαβαθμιρμέμχμ εγγοάτχμ, 

χυαδεοτιρμϊπ και έλλειφη επαγγελμαςιρμξϋ ρε ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ -η ϋπαονη 

εναιοεςικόμ ρςελευόμ απλόπ επιβεβαιόμει ςη γεμικϊςεοη διαπίρςχρη-, 

σπξβαθμιρμέμη εκπαίδεσρη και επιμϊοτχρη, πεοιξοιρμέμεπ ξικξμξμικέπ 

δσμαςϊςηςεπ, αομηςική παοάδξρη ρε «γκοίζεπ» και «μαϋοεπ» επιυειοήρειπ (με 

κξοσταίξ παοάδειγμα ςημ σπϊθερη Ξςζαλάμ και ρημαμςικϊςεοη εναίοερη ςημ 

επιυείοηρη «Υοσρϊμαλλξ Δέοαπ»), κξμμαςικέπ παοεμβάρειπ και έλλειφη 

ανιξκοαςίαπ. Δδό κεμςοικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςξσ Διξικηςή ξ ξπξίξπ θα ποέπει μα 

θχοακιρςεί θερμικά απϊ κάθε είδξσπ πιέρειπ και παοεμβάρειπ, εμό υοήριμη θα 

ήςαμ εμδευξμέμχπ και κάπξια εσελινία ρςξ καθερςόπ ποξρλήφεχμ (π.υ. 

ρσμεογάςεπ άμεσ καθερςόςξπ μξμιμϊςηςαπ).  

Οοξταμόπ η Σπηοερία θα ποέπει μα εμιρυϋρει ςξ επιυειοηριακϊ ςηπ κξμμάςι, 

με ιδιαίςεοη έμταρη ρςη ρσλλξγή πληοξτξοιόμ ενχςεοικξϋ, κάςι πξσ απαιςεί και 

μακοϊυοξμη παοαμξμή ρςελευόμ εκςϊπ Δλλάδαπ. Ρημαμςικϊ ζηςξϋμεμξ 

παοαμέμει, επίρηπ, ξ απξςελερμαςικϊςεοξπ κεμςοικϊπ ρσμςξμιρμϊπ ρε θέμαςα 

πληοξτξοιόμ και ζηςήμαςα εθμικήπ αρτάλειαπ, κσοίχπ ρε επίπεδξ επιςελόμ. 

Ηεςικϊ γεγξμϊπ είμαι ϊςι η ςοέυξσρα καλή ρυέρη ρε επίπεδξ σπηοεριακήπ ηγερίαπ 

ςχμ εμπλεκξμέμχμ τξοέχμ ρςέλμει έμα μήμσμα ρσμεογαρίαπ και ρςα υαμηλϊςεοα 

κλιμάκια.  
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Άλλεπ Υπηοερίεπ 

Ξ γοάτχμ δεμ γμχοίζει ρε ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και ςα 

ςσυϊμ ποξβλήμαςα άλλχμ εμπλεκξμέμχμ σπηοεριόμ ϊπχπ η Οσοξρβερςική 

Σπηοερία, ςξ Κιμεμικϊ Ρόμα και η Γεμική Γοαμμαςεία Οξλιςικήπ Οοξρςαρίαπ. 

Οοξταμόπ σπάουξσμ ζηςήμαςα ποξπ επίλσρη και ρημαμςικά πεοιθόοια αϋνηρηπ 

ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ εμ λϊγχ σπηοεριόμ, αλλά  ρσγκεκοιμέμεπ 

ειρηγήρειπ ποέπει μα γίμξσμ απϊ ενειδικεσμέμξσπ αμαλσςέπ (ϊπχπ π.υ. ρυεςικά με 

ςξ οϊλξ ςηπ Δαρικήπ Σπηοερίαπ). Ηα ποέπει, επίρηπ, μα ςξμιρςεί ξ ιδιαίςεοα 

ρημαμςικϊπ οϊλξπ ςηπ ςξπικήπ και πεοιτεοειακήπ ασςξδιξίκηρηπ ρςημ 

αμςιμεςόπιρη τσρικόμ καςαρςοξτόμ και η αμάγκη άμερηπ και ξσριαρςικήπ 

αμαβάθμιρηπ ςχμ ρυεςικόμ δσμαςξςήςχμ (ϊπχπ καςέδεινε η ρυεδϊμ πλήοηπ 

αδσμαμία ρσμβξλήπ ρςιπ ποξρπάθειεπ καςάρβερηπ ςχμ πσοκαγιόμ ςξσ 2007). 

 

Ρόλοσ Ενόπλων Δυνάμεων και Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ 
Η κεντρικι αρμοδιότθτα ανικει ςτα Υπουργεία Εςωτερικϊν και Προςταςίασ του 

Πολίτθ. Ο ρόλοσ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ςαφϊσ 
επικουρικόσ, όχι όμωσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, λόγω των ςθμαντικϊν δυνατοτιτων ςε 
εξοπλιςμό και ανκρϊπινο δυναμικό. Προφανϊσ ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ κα ηθτθκεί και κα 
δοκεί θ απαραίτθτθ βοικεια από τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ. Για τθ ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ 
του προβλιματοσ προτείνονται τα ακόλουκα: 

 Κοινζσ ομάδεσ ςχεδιαςμοφ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν των Υπουργείων 
Εκνικισ Άμυνασ και Προςταςίασ του Πολίτθ. Η ςυνεργαςία πρζπει να είναι τόςο 
ςε πολιτικό επίπεδο (επίπεδο Υπουργείων), όςο και επιχειρθςιακό (επίπεδο 
Αρχθγείων/Επιτελείων). 

 Πραγματοποίθςθ τακτικϊν ςεμιναρίων και αςκιςεων προςομοίωςθσ ςε κζματα 
χειριςμοφ κρίςεων με τθ ςυμμετοχι αξιωματικϊν τθσ ΕΛΑΣ και άλλων 
ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν και των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 Ηλεκτρονικι διαςφνδεςθ των Κζντρων Επιχειριςεων τθσ ΕΛΑΣ και του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ (ΕΘΚΕΠΙΧ).  

 Ανταλλαγι ςυνδζςμων ανάμεςα ςτα Υπουργεία Προςταςίασ του Πολίτθ και 
Εκνικισ Άμυνασ. 
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4. ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ε ΘΕΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Έυξσμε ειρέλθει πλέξμ ρε μια επξυή ϊπξσ η αρτάλεια δεμ είμαι πλέξμ έμα 

καθαοά ρςοαςιχςικϊ ζήςημα και δεμ απξςελεί απξκλειρςική αομξδιϊςηςα ςχμ 

σπξσογείχμ Δθμικήπ Άμσμαπ και Δνχςεοικόμ. Ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ μάλιρςα, δεμ 

είμαι πλέξμ εσδιάκοιςη η διατξοά 

μεςανϋ ενχςεοικόμ και 

ερχςεοικόμ απειλόμ για ςημ 

εθμική αρτάλεια εμϊπ κοάςξσπ. Ζ 

ποξρςαρία ςηπ εθμικήπ αρτάλειαπ 

απαιςεί πλέξμ ςξ ρσμςξμιρμϊ και 

ρσμεογαρία ςχμ σπξσογείχμ 

Δθμικήπ Άμσμαπ και Δνχςεοικόμ 

με ςιπ λεγϊμεμεπ ερχςεοικέπ 

σπηοερίεπ: αρςσμξμία και άλλεπ 

δσμάμειπ αρταλείαπ, κλπ. Ζ 

αμάγκη ρςεμξϋ ρσμςξμιρμξϋ και 

ρσμεογαρίαπ επιβάλλει ςη 

θερμική μεςαοοϋθμιρη και δξμική 

αλλαγή ςξσ εθμικξϋ μηυαμιρμξϋ 

εθμικήπ αρταλείαπ.  

Λε δεδξμέμεπ ςιπ 

αμαπϊτεσκςεπ πεοιξδικέπ 

αλλαγέπ ρςημ πξλιςική και 

τσρική ηγερία ςξσ Σπξσογείξσ 

και ςχμ σπηοεριόμ, και με ςημ 

έλλειφη ρσμέυειαπ μα απξςελεί 

βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ 

ελλημικήπ δημϊριαπ διξίκηρηπ, 

είμαι απαοαίςηςη η θερμική καςξυϋοχρη ςχμ αλλαγόμ και μεςαοοσθμίρεχμ.  

Revolution in Security Affairs/RSA 
 

Περιλαμβάνει αρκετοφσ ςυςτατικοφσ 
παράγοντεσ, οι οποίοι μπορεί να 
αναπτυχκοφν αςυμμετρικά και επιλεκτικά 
από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Αναφζρονται μια 
ςειρά προχποκζςεων για τθν επιτυχθμζνθ 
εκμετάλλευςθ τθσ RSA:  

 Τθν φπαρξθ μθχανιςμϊν μζςα ςτον 
οργανιςμό που να επιτρζπουν τον 
πειραματιςμό με νζεσ ιδζεσ, ακόμθ και αυτζσ 
που να απειλοφν τισ υπάρχουςεσ βαςικζσ 
αρχζσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ 

 Ανϊτατα ςτελζχθ διατεκειμζνα να 
εξετάςουν (και ενδεχομζνωσ να 
υποςτθρίξουν) νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ και 
νζεσ ιδζεσ   

 Δυνατότθτεσ βακμολογικισ εξζλιξθσ για 
νζα ςτελζχθ που αςχολοφνται με καινοτόμεσ 
ιδζεσ.  

 Δυνατότθτα κετικισ ανταπόκριςθσ ςτα 
αποτελζςματα επιτυχθμζνων πειραμάτων, ςε 
κζματα οργάνωςθσ και διεξαγωγισ 
επιχειριςεων.  
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Βαρική επιδίχνη θα ποέπει μα απξςελέρει η γεμικϊςεοη αλλαγή μξξςοξπίαπ 

και ςοϊπξσ λειςξσογίαπ, η ξπξία ρσμδέεςαι άμερα με ςημ αμάγκη ρημαμςικόμ 

αλλαγόμ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και επιμϊοτχρηπ ρε ϊλα ςα επίπεδα. 

Δπίρηπ, εναιοεςικά σφηλή ποξςεοαιϊςηςα θα ποέπει μα απξςελέρει η επίςεσνη 

επαοκξϋπ διακλαδικϊςηςαπ μεςανϋ ςχμ εμπλεκξμέμχμ σπηοεριόμ (ΔΚΑΡ, 

Οσοξρβερςική, Κιμεμικϊ, ΔΣΟ, αλλά και ςξπική ασςξδιξίκηρη), ςϊρξ ϊρξμ ατξοά 

ρςξμ επιυειοηριακϊ ρσμςξμιρμϊ καςά ςη διάοκεια εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ, ϊρξ και 

ςη ρσμεογαρία για ςημ ποξληπςική αμςιμεςόπιρη διατϊοχμ ποξβλημάςχμ. Ιαι 

εδό θα ποέπει μα αμαζηςηθξϋμ λϋρειπ θερμικξϋ υαοακςήοα και ϊυι ποξρχπαγείπ, 

με έμταρη ρςημ 

ρσμ-εκπαίδεσρη 

και ςη 

ρσμαμςίληφη.  

Δνάλλξσ, 

ιδιαίςεοα υοήριμεπ 

θα είμαι και ξι 

διεθμείπ 

ρσμεογαρίεπ ςϊρξ 

για ςημ απϊκςηρη 

και ςαυεία 

εμρχμάςχρη 

ςευμξγμχρίαπ, 

ϊρξ και γιαςί 

ξοιρμέμεπ 

ποξκλήρειπ για 

ςημ ελλημική 

αρτάλεια έυξσμ 

ρημαμςική διεθμή 

διάρςαρη (π.υ. 

παοάμξμη μεςαμάρςεσρη, διεθμικϊ ξογαμχμέμξ έγκλημα, διεθμήπ ςοξμξκοαςία) 

και δεμ μπξοξϋμ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ με αμιγόπ εθμικά μέρα. Ζ δε ποξρπάθεια 

αϋνηρηπ ςξσ επαγγελμαςιρμξϋ ποξωπξθέςει, βεβαίχπ, και ςα ασςξμϊηςα: 

ανιξκοαςία, ενάλειφη κξμμαςικόμ και ρσμςευμιακόμ παοεμβάρεχμ, αλλαγή 

μξξςοξπίαπ πξλιςικξϋ κϊρμξσ και  ελλημικήπ κξιμχμίαπ χπ ποξπ ςξ οϊλξ και ςη 

λειςξσογία ςχμ σπηοεριόμ αρταλείαπ.   
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 Δημιξσογία «εκπαιδεσμέμχμ πσοήμχμ» ρε κάθε 

σπηοερία (ενξικείχρη με ρϋγυοξμεπ 

ςευμξλξγίεπ, διαδικαρίεπ αμςιμεςόπιρηπ-

διαυείοιρηπ εκςάκςχμ πεοιρςαςικόμ) πξσ 

ρςαδιακά θα εκπαιδεϋρξσμ μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ 

ρςελευόμ.  

 Ρσρςημαςική απξρςξλή ρςελευόμ ρςξ ενχςεοικϊ 

για εκπαίδεσρη και επιμϊοτχρη και πλήοηπ 

ανιξπξίηρή ςξσπ ρςη ρσμευεία.  

 Δμίρυσρη ςχμ μηυαμιρμόμ ελέγυξσ και 

λξγξδξρίαπ, εμςϊπ και εκςϊπ σπηοερίαπ. 

 Δμπέδχρη πμεϋμαςξπ πλήοξσπ ανιξκοαςίαπ. 

Αμάληφη ξσριαρςικόμ ποχςξβξσλιόμ με ρςϊυξ 

ςημ εμίρυσρη ςξσ «επαγγελμαςικξϋ πμεϋμαςξπ» 

(esprit de corps), έςρι όρςε μα νετϋγει απϊ ςημ 

-κακόπ εμμξξϋμεμη- δημξριξωπαλληλική 

μξξςοξπία.  

 Οεοαιςέοχ αμαβάθμιρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ 

ρσρςήμαςξπ, απϊ ςιπ Ρυξλέπ Αρςστσλάκχμ έχπ 

ςη Ρυξλή Δθμικήπ Αρταλείαπ. 

 Αμαβάθμιρη ρσμεογαρίαπ με άλλεπ σπηοερίεπ 

αρταλείαπ ρςξ ερχςεοικϊ και ςξ ενχςεοικϊ. 

«Δσμαμική» ρσμμεςξυή ρε Europol και Interpol. 

Οοξόθηρη διακοαςικόμ ρσμεογαριόμ. 

 Ζ ΔΚ.ΑΡ δεμ μπξοεί μα αμαμξοτχθεί «εμ κεμό». 

Υοειάζεςαι αμάλξγη αμαβάθμιρη ςηπ 

Δικαιξρϋμηπ και ςξσ ρχτοξμιρςικξϋ 

ρσρςήμαςξπ, αλλά και αλλαγή μξξςοξπίαπ 

καθόπ και ςη ρςήοινη ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ.  

 Ξι ποξρπάθειεπ αμςιμεςόπιρηπ ςχμ μέχμ 

απειλόμ δεμ θα ποέπει μα γίμξσμ ρε βάοξπ ςξσ 

ρεβαρμξϋ ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ και 

δικαιχμάςχμ ςϊρξ ςχμ Δλλήμχμ πξλιςόμ, ϊρξ 

και ςχμ μεςαμαρςόμ και ποξρτϋγχμ. 

 

Προτάσεις 

  Σπάουει ρημαμςικϊ ποϊβλημα 

ρσμςξμιρμξϋ, κσοίχπ μεςανϋ ςχμ 

αμόςαςχμ και αμόςεοχμ ρςελευόμ 

ςχμ εμπλεκξμέμχμ σπηοεριόμ και 

απαιςείςαι αλλαγή αμςιλήφεχμ 

πεοί αομξδιξςήςχμ και ςευμηςόμ 

διαυχοιρςικόμ γοαμμόμ μεςανϋ 

τξοέχμ. Ιοίμεςαι ρκϊπιμη η 

δημιξσογία εμϊπ Δθμικξϋ Ιέμςοξσ 

Διαυείοιρηπ Δκςάκςχμ 

Ιαςαρςάρεχμ (εμδευξμέμχπ μέρχ 

ςηπ αμαβάθμιρηπ και 

αμαδιξογάμχρηπ ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Οξλιςικήπ 

Οοξρςαρίαπ), με ανιξπξίηρη 

ρϋγυοξμχμ ςευμξλξγιόμ 

ρσλλξγήπ, επενεογαρίαπ και 

μεςάδξρηπ πληοξτξοιόμ και η 

λειςξσογία εκπαιδεσςικξϋ κέμςοξσ 

πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ για 

ρσμεκπαίδεσρη –με ρςϊυξ ςη 

ρσμαμςίληφη και ρσμάρκηρη – για 

μα επιςεσυθεί πιξ απξςελερμαςική 

ρσμεογαρία. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ 

ποξςείμξμςαι ρσυμέπ αρκήρειπ 

(ςϊρξ επί υάοςξσ, ϊρξ και επί ςξσ 

πεδίξσ) με ςη ρσμμεςξυή και ςηπ 

πξλιςικήπ ηγερίαπ για ενξικείχρη 

με διαδικαρίεπ, ποϊρχπα, 

εγκαςαρςάρειπ, καθόπ και για ςξμ 

έγκαιοξ εμςξπιρμϊ ποξβλημάςχμ 

και ςημ επιςάυσμρη διαδικαριόμ. 

 ξ Δθμικϊ Ιέμςοξ Διαυείοιρηπ 

Δκςάκςχμ Ιαςαρςάρεχμ θα 
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Βαρικϊ ρςϊυξ ςξσ ποξςειμϊμεμξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ 

απξςελεί η δημιξσογία εμϊπ «κξμβικξϋ ρημείξσ» ϊπξσ --

ςϊρξ ρε καιοϊ ειοήμηπ, ϊρξ και ρε πεοίξδξ κοίρηπ-- θα 

διξυεςεϋεςαι η οξή πληοξτξοιόμ, θα διαρςασοόμξμςαι 

ξι πληοξτξοίεπ και θα διεσκξλϋμεςαι η κξιμή εκςίμηρή 

ςξσπ για μα ρσμαυθξϋμ ςα καςάλληλα ρσμπεοάρμαςα, ςα 

ξπξία ρςη ρσμέυεια θα κξιμξπξιξϋμςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ 

εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ. Δπιδίχνη θα απξςελέρει η 

θερμξθέςηρη εμϊπ ρσρςήμαςξπ πξσ θα καθιρςά εϋκξλη 

και σπξυοεχςική ςημ αλληλξ-εμημέοχρη ςχμ τξοέχμ 

και σπηοεριόμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ υόοξ ςηπ 

εθμικήπ αρτάλειαπ.  

 

ρσγκεμςοόμει και θα ανιξλξγεί ρε 24χοη βάρη πληοξτξοίεπ απϊ ςα Ιέμςοα 

Δπιυειοήρεχμ ϊλχμ 

ςχμ κοαςικόμ 

σπηοεριόμ και 

τξοέχμ, καθόπ και 

μέρχ πληθόοαπ 

αιρθηςήοχμ (επίγειχμ, 

εμαέοιχμ, θαλάρριχμ, 

διαρςημικόμ), θα 

εμημεοόμει άμερα ςξμ 

ποχθσπξσογϊ και ςξσπ 

αομϊδιξσπ σπξσογξϋπ 

και θα ειρηγείςαι ςημ 

άμερη κιμηςξπξίηρη 

ςχμ απαοαίςηςχμ τξοέχμ. Λέρχ αρταλόμ διαϋλχμ επικξιμχμίαπ και ρςη 

βάρη ποχςξκϊλλχμ δοάρηπ, πξσ θα έυξσμ δξκιμαρςεί αοκεςέπ τξοέπ ρε 

αρκήρειπ, θα ειδξπξιξϋμςαι άμερα ϊλξι ξι εμπλεκϊμεμξι και θα αουίζει η 

σλξπξίηρη ςξσ ρυεδίξσ διαυείοιρηπ. 

 Ηα ήςαμ ιδιαίςεοα υοήριμη για ςημ εθμική αρτάλεια ςηπ υόοαπ η δημιξσογία 

εμϊπ εμιαίξσ ρσρςήμαςξπ πληοξτξοιόμ (με ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ δικλείδεπ 

αρταλείαπ, ϊρξμ ατξοά ρςημ ποξρςαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ) και εμϊπ 

ρσρςήμαςξπ θαλάρριαπ –αλλά και υεοραίαπ- επιςήοηρηπ, ϊπχπ ασςϊ πξσ 

εγκαθιρςά ρςαδιακά η ξσοκία. Θδιαίςεοα απξςελερμαςική ρςξ πλαίριξ ασςϊ 

θα ήςαμ η εσοεία υοήρη μη-επαμδοχμέμχμ αεοξρκατόμ (UAVs). 

 Ρςξ ρϋγυοξμξ επιυειοηριακϊ πεοιβάλλξμ ςξ αμθοόπιμξ δσμαμικϊ απξςελεί ςξ 

ρημαμςικϊςεοξ πξλλαπλαριαρςή ιρυϋξπ. Ζ εκπαίδεσρη απξςελεί ςξ κλειδί για 

ςημ αμάπςσνη Δπιςελικόμ Ρςελευόμ Αρταλείαπ, ξι ξπξίξι μα διαθέςξσμ ςιπ 

απαοαίςηςεπ δενιϊςηςεπ για ςημ αμςιμεςόπιρη μέχμ ποξκλήρεχμ. 

Υοειαζϊμαρςε επιςελικά ρςελέυη με ξογαμχςικέπ ικαμϊςηςεπ, ρταιοική 

αμςίληφη ςχμ ζηςημάςχμ αρταλείαπ, διάθερη ανιξπξίηρηπ μέχμ 

ςευμξλξγιόμ, ρϋγυοξμχμ ξογαμχςικόμ δξμόμ και  υοήριμχμ ρςξιυείχμ απϊ 

μξμςέλα διαυείοιρηπ εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ ρε άλλεπ υόοεπ.  

 Ρε ϊλεπ ςιπ ποξρπάθειεπ ποξρςαρίαπ ςχμ ενχςεοικόμ ρσμϊοχμ είμαι 

επιςακςική αμάγκη μα εμπλένξσμε ςημ ΔΔ, ςϊρξ για ρσμβξλικξϋπ λϊγξσπ ϊρξμ 

ατξοά ρε εσοχπαψκή παοξσρία ρςξ Αιγαίξ, ϊρξ και για ςημ εναρτάλιρη 
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πϊοχμ και μέρχμ. Δπίρηπ, ιδιαίςεοα υοήριμεπ θα είμαι και ξι διεθμείπ 

ρσμεογαρίεπ ςϊρξ για ςημ απϊκςηρη  και ςαυεία εμρχμάςχρη ςευμξγμχρίαπ, 

ϊρξ και γιαςί ξοιρμέμεπ 

ποξκλήρειπ για ςημ 

ελλημική αρτάλεια 

έυξσμ ρημαμςική διεθμή 

διάρςαρη και δεμ 

μπξοξϋμ μα 

αμςιμεςχπιρςξϋμ με 

αμιγόπ εθμικά μέρα. 

 Lessons learned: Λεςά 

απϊ κάθε έκςακςη 

καςάρςαρη, θα ποέπει 

μα δημιξσογείςαι μια 

επιςοξπή ειδικόμ με 

απξρςξλή ςημ ςαυεία 

εςξιμαρία μιαπ έκθερηπ 

με διαπιρςόρειπ και 

ρσγκεκοιμέμεπ 

ποξςάρειπ με ρςϊυξ 

λιγϊςεοξ ςημ επίοοιφη 

εσθσμόμ ρε 

ρσγκεκοιμέμα ποϊρχπα, 

ϊρξ κσοίχπ ςξμ 

εμςξπιρμϊ και διϊοθχρη 

αδσμαμιόμ ςξσ κοαςικξϋ 

μηυαμιρμξϋ και ςημ 

απξςοξπή αμάλξγχμ καςαρςοξτόμ ρςξ μέλλξμ.  

 Γεμικϊςεοα, θα ήςαμ, αρταλόπ, παοάδξνξ μα μημ ανιξπξιήρξσμε ςημ 

ςευμξγμχρία και ςημ εμπειοία απϊ ςημ επιυείοηρη για ςημ αρτάλεια ςχμ 

Ξλσμπιακόμ Αγόμχμ ςηπ Αθήμαπ, πξσ διαμϊοτχρε μια μεόςεοη γεμιά 

ρςελευόμ με γμόρειπ, ικαμϊςηςεπ και εσοϋ ςοϊπξ ρκέφηπ. 

 
 
 
 

 

χολή Διαχείρισης Κρίσεωμ 

Προτείνεται θ λειτουργία «ςχολισ» ταχφρυκμθσ 
(διάρκειασ 4-8 εβδομάδων) εκπαίδευςθσ ςε κζματα 
διαχείριςθσ κρίςεων και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν 
(ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Μελετϊν για τθν 
Αςφάλεια *ΚΕΜΕΑ] και τθ Σχολι Εκνικισ Αςφαλείασ, θ 
οποία κα μποροφςε να εξελιχκεί ςτο βαςικό κζντρο 
εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε κζματα χειριςμοφ 
κρίςεων και μελζτθσ νζων μορφϊν εγκλθματικότθτασ 
και απειλϊν για τθν εκνικι αςφάλεια). Κάκε 
εκπαιδευτικι ςειρά τθσ «ςχολισ» κα απευκφνεται ςε 
μικρό αρικμό (20-25) προςεκτικά επιλεγμζνων 
κρατικϊν ςτελεχϊν από όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ και το πρόγραμμα διδαςκαλίασ κα είναι 
ζνασ ςυνδυαςμόσ κεωρθτικισ ενθμζρωςθσ για 
παγκόςμιεσ και περιφερειακζσ ςτρατθγικζσ τάςεισ και 
εξελίξεισ με αςκιςεισ προςομοίωςθσ ςτο χειριςμό 
κρίςεων (με μια ποικιλία ςεναρίων). Τα οφζλθ είναι, 
νομίηουμε, προφανι: δθμιουργία μιασ διευρυνόμενθσ 
«δεξαμενισ» επίλεκτων κρατικϊν ςτελεχϊν με 
κεωρθτικι και πρακτικι εξοικείωςθ με διάφορα 
ςενάρια κρίςεων, γνϊςθ προςϊπων, διαδικαςιϊν και 
εκνικϊν δυνατοτιτων. Σε περίπτωςθ πραγματικισ 
κρίςθσ, αυτό μεταφράηεται ςε ταχφτερθ και 
αποτελεςματικότερθ αντίδραςθ με δυνθτικά 
ςθμαντικό περιοριςμό του ανκρϊπινου και 
οικονομικοφ κόςτουσ.  
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υμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Απέμαμςι ρε έμα ρσμευόπ μεςαλλαρρϊμεμξ πεοιβάλλξμ αρταλείαπ, 

ασναμϊμεμη αλληλενάοςηρη ρε θέμαςα ξικξμξμίαπ και ςοχςϊςηςαπ ρε μέεπ 

απειλέπ, ποξκλήρειπ και κιμδϋμξσπ, καμία υόοα δεμ μπξοεί μα παοαμείμει 

ποξρκξλλημέμη ρε μια μξμξδιάρςαςη (μξμξ-σπξσογική ή μξμξ-σπηοεριακή) 

αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ. Απαιςξϋμςαι η καςάογηρη ςχμ ςευμηςόμ 

διαυχοιρςικόμ γοαμμόμ μεςανϋ σπξσογείχμ και σπηοεριόμ, η ποξόθηρη 

ξογαμχςικόμ ρυημάςχμ πξσ θα 

διεσκξλϋμξσμ ςη ρσμεογαρία 

και η θερμξθέςηρη μικςόμ 

ξογάμχμ. Νεκάθαοεπ και 

ρσγκεκοιμέμεπ απαμςήρειπ 

(«έςξιμεπ ρσμςαγέπ») ρςιπ 

ποξκλήρειπ ασςέπ δεμ σπάουξσμ 

ατξϋ είμαι αοκεςέπ ξι άγμχρςεπ 

μεςαβληςέπ ρςημ ενίρχρη 

εθμικήπ αρταλείαπ (και ασςϊ 

δεμ ιρυϋει μϊμξ για ςημ 

Δλλάδα). Δεμ υοειάζεςαι, 

βεβαίχπ, μα ετεϋοξσμε ναμά 

ςξμ ςοξυϊ. Λπξοξϋμε μα 

μελεςήρξσμε ςα (επιςσυημέμα) 

μξμςέλα άλλχμ υχοόμ και μα 

ςα ποξραομϊρξσμε ρςιπ δικέπ 

μαπ αμάγκεπ και ιδιαιςεοϊςηςεπ.  

Δάμ, πάλι, ξ μηυαμιρμϊπ 

εθμικήπ αρταλείαπ ρσμευίρει μα 

λειςξσογεί με πεοιξοιρμέμη 

απξςελερμαςικϊςηςα, εμδέυεςαι 

μα παγιχθεί ρςα μάςια ςηπ 

διεθμξϋπ κξιμϊςηςαπ (ϊπχπ είυε 

ρσμβεί και ρςξ παοελθϊμ) μια 

εικϊμα ςηπ Δλλάδαπ χπ κοάςξσπ 

πεοιξοιρμέμηπ ανιξπιρςίαπ ρςξμ ςξμέα ςηπ αρτάλειαπ, ϊρξμ ατξοά ρςημ 

ςοξμξκοαςία, ςξ ξογαμχμέμξ έγκλημα, ςημ παοάμξμη διακίμηρη αμθοόπχμ και 

θμαντικότερο κϊλυμα για τισ 
προτεινόμενεσ αλλαγζσ κα είναι θ 
ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ και 
«αντοχισ» για να ξεπεραςτοφν οι 
αντιδράςεισ των κιγομζνων, αφοφ κα 
πρζπει να κεωρείται βζβαιο ότι θ 
δθμιουργία ενόσ νζου κεςμικοφ οργάνου 
που κατ’ ανάγκθν κα αποςπάςει 
οριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ –
και οριςμζνα ικανά ςτελζχθ- των 
υπαρχόντων υπουργείων και υπθρεςιϊν, 
κα προκαλζςει οριςμζνεσ τριβζσ και 
αντιπαρακζςεισ. Οι δυςκολίεσ και 
προςκόμματα ςτθν ομαλι ςυνεργαςία 
είναι δυνατόν να ξεπεραςτοφν με τθν 
ξεκάκαρθ οριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων, τθν 
καλι κζλθςθ από τθν πλευρά των 
εμπλεκομζνων φορζων, μια λογικι 
πίςτωςθ χρόνου και, τζλοσ, τθν παροχι 
πλιρουσ ςτιριξθσ ςτο νζο κεςμικό ςχιμα 
(το οποίο κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί 
από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ωσ ζνασ 
ςθμαντικόσ πολλαπλαςιαςτισ ιςχφοσ) 
από τον πρωκυπουργό προκειμζνου να 
ξεπεραςτοφν με επιτυχία οι αρχικζσ 
αντιδράςεισ και αντιςτάςεισ του 
ςυςτιματοσ. 
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ποξψϊμςχμ, ςημ κξιμή (ρκληοή) εγκλημαςικϊςηςα, ςιπ τσρικέπ καςαρςοξτέπ, αλλά 

και ςη διαυείοιρη κξιμχμικόμ εμςάρεχμ.  

Για μα απξτεσυθεί μια ςέςξια ενέλινη, η έμταρη θα ποέπει μα δξθεί ρςη 

δημιξσογία ςξσ απαοαίςηςξσ θερμικξϋ και ξογαμχςικξϋ ρυήμαςξπ για ςη 

διαυείοιρη εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ και ςη ρσμξλική αμςιμεςόπιρη ςχμ 

πξλσδιάρςαςχμ και πξλσεπίπεδχμ ποξκλήρεχμ και απειλόμ για ςη δημϊρια ςάνη 

και ςημ εθμική αρτάλεια μέρχ ςηπ επενεογαρίαπ και σιξθέςηρηπ εμϊπ δϊγμαςξπ 

ερχςεοικήπ αρταλείαπ, ςξ ξπξίξ αρταλόπ θα ποέπει μα ρσμδέεςαι με ςξ -μη-

σπάουξμ, ρςημ ποάνη- δϊγμα ή πξλιςική εθμικήπ αρτάλειαπ.  

ξ δε ξικξμξμικϊ κϊρςξπ ςηπ ποξςειμϊμεμηπ λϋρηπ είμαι εναιοεςικά υαμηλϊ, 

ατξϋ ποξςείμεςαι έμα εσέλικςξ ρϋρςημα, με ξλιγάοιθμξ ποξρχπικϊ (και υχοίπ 

αμάγκη μέχμ ποξρλήφεχμ, αλλά με ςη υοήρη ρςελευόμ απϊ διατξοεςικέπ 

κοαςικέπ σπηοερίεπ με μεςάςανη ή απϊρπαρή ςξσπ ρςα ποξςειμϊμεμα επιςελικά 

ϊογαμα). ξ ϊπξιξ κϊρςξπ ατξοά ρςημ απϊκςηρη και εκμεςάλλεσρη ςευμξλξγιόμ 

αιυμήπ ρςη ρσλλξγή και ανιξπξίηρη πληοξτξοιόμ, καθόπ και ςιπ επικξιμχμίεπ. 

Ιαι, βεβαίχπ, ςξ κϊρςξπ ποϊληφηπ είμαι πάμςξςε έμα μικοϊ κλάρμα ςξσ κϊρςξσπ 

απξκαςάρςαρηπ ςχμ ρσμεπειόμ μιαπ τσρικήπ καςαρςοξτήπ ή άλληπ έκςακςηπ 

καςάρςαρηπ. 

Ξι ποξςάρειπ πξσ παοξσριάραμε με ρςϊυξ ςημ αϋνηρη ςξσ επαγγελμαςιρμξϋ 

και ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ποξωπξθέςξσμ, βεβαίχπ, και ςα ασςξμϊηςα: 

ανιξκοαςία, ενάλειφη κξμμαςικόμ και ρσμςευμιακόμ παοεμβάρεχμ, αλλαγή 

μξξςοξπίαπ πξλιςικξϋ κϊρμξσ και  ελλημικήπ κξιμχμίαπ χπ ποξπ ςξ οϊλξ και ςη 

λειςξσογία ςχμ σπηοεριόμ αρταλείαπ.  

Δσξ επιλξγέπ, λξιπϊμ, για ςξ μέλλξμ: Έμαπ εοαριςευμικξϋ ςϋπξσ μηυαμιρμϊπ 

εθμικήπ αρταλείαπ ή μια καλά ξογαμχμέμη και εκπαιδεσμέμη αρςσμξμική 

σπηοερία και έμαπ μηυαμιρμϊπ εθμικήπ αρτάλειαπ πξσ θα μπξοεί μα αμςιμεςχπίρει 

απξςελερμαςικά ςιπ ποξκλήρειπ ςξσ 21ξσ αιόμα και μα ποξρςαςεϋρει ςημ 

αρτάλεια ςχμ πξλιςόμ και ςηπ υόοαπ, με ςασςϊυοξμξ ρεβαρμϊ ςχμ αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ και αςξμικόμ ελεσθεοιόμ; Λϊμξμ έμα ρσμξλικϊςεοξ ρςοαςηγικϊ 

ρυέδιξ πξσ θα ατξοά ρςημ εμίρυσρη ςξσ θερμικξϋ μηυαμιρμξϋ διαυείοιρηπ ςξσ 

ρσμϊλξσ ςχμ «παοαδξριακόμ» και «ρϋγυοξμχμ» απειλόμ και κιμδϋμχμ μπξοεί μα 

ποξρτέοει μια πειρςική και ρσγκοξςημέμη απάμςηρη ϊυι μϊμξμ ρςα στιρςάμεμα 

ρϋμθεςα ποξβλήμαςα αρτάλειαπ,  αλλά και ρε ϊρα ακϊμη ποϊκειςαι μα κάμξσμ 

ςημ εμτάμιρή ςξσπ ρςξ –άμερξ;— μέλλξμ ρςημ αρςαθή γειςξμιά πξσ βοίρκεςαι η 
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υόοα μαπ. Λέρα ρςξ γεμικϊςεοξ πλαίριξ αρςάθειαπ και αβεβαιϊςηςαπ, έμα ποάγμα 

είμαι βέβαιξ: ξ υοϊμξπ δεμ λειςξσογεί σπέο ςξσ ελλιπόπ ποξεςξιμαζϊμεμξσ! 
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Σο ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

ξ ΔΚΘΑΛΔΟ είμαι έμα αμενάοςηςξ, μη κεοδξρκξπικξϋ υαοακςήοα εοεσμηςικϊ και 

εκπαιδεσςικϊ ίδοσμα. ξ ΔΚΘΑΛΔΟ δεμ εκτοάζει, ξϋςε εκποξρχπεί ρσγκεκοιμέμεπ 

πξλιςικέπ απϊφειπ. Δπιυειοεί μϊμξ μα λειςξσογήρει χπ βήμα ελεϋθεοξσ διαλϊγξσ και 

χπ κέμςοξ παοαγχγήπ και διακίμηρηπ ιδεόμ.  

ξ ΔΚΘΑΛΔΟ υοξμξλξγείςαι απϊ ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980 ρςξ πλαίριξ 

αμεπίρημχμ ρσμαμςήρεχμ παμεπιρςημιακόμ, ρςοαςιχςικόμ, διπλχμαςόμ και 

δημξριξγοάτχμ. Ξ ρςϊυξπ ςχμ ρσμαμςήρεχμ ασςόμ ήςαμ μα ποξρτέοξσμ μια 

αμενάοςηςη, ακαδημαψκή άπξφη ρυεςικά με ςιπ ενελίνειπ ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ Λερξγείξσ, 

ςηπ Μξςιξαμαςξλικήπ Δσοόπηπ και ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ, ρςξσπ ςξμείπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ και ςχμ διαςλαμςικόμ ρυέρεχμ πξσ εμδιέτεοαμ άμερα ςημ 

Δλλάδα. ξμ Αποίλιξ ςξσ 1988, ξι ρσμαμςήρειπ ασςέπ πήοαμ θερμξθεςημέμη μξοτή και 

έςρι δημιξσογήθηκε ςξ Δλλημικϊ Ίδοσμα Αμσμςικήπ και Δσοχπαψκήπ Οξλιςικήπ 

(ΔΚΘΑΛΔΟ).  

Απϊ ςημ ίδοσρη ςξσ, ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ έυει αμαπςϋνει πξλλέπ και ρημαμςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ και έυει γίμει γμχρςϊ ρε ακαδημαψκξϋπ, πξλιςικξϋπ και 

επιυειοημαςικξϋπ κϋκλξσπ ρςημ Δλλάδα και ςξ ενχςεοικϊ. Ακξλξσθόμςαπ ςιπ ενελίνειπ 

ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ΔΚΘΑΛΔΟ διεσοϋμθηκαμ για μα 

ρσμπεοιλάβξσμ εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα πξσ θα ρσμέβαλαμ ρςημ εδοαίχρη ςχμ 

δημξκοαςιόμ ςηπ Αμαςξλικήπ, Ιεμςοικήπ και Μξςιξαμαςξλικήπ Δσοόπηπ με ςη 

δημιξσογία κξιμχμίαπ ςχμ πξλιςόμ, απξςελόμςαπ έμα ρημείξ αματξοάπ αμάμερα ρε 

ιδιχςικξϋπ και δημϊριξσπ τξοείπ ρε θέμαςα κξιμχμικξπξλιςικά, αρτάλειαπ και 

Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ.  ξ Δλλημικϊ Ίδοσμα Αμσμςικήπ και Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ 

μεςξμξμάζεςαι ρε Δλλημικϊ Ίδοσμα Δσοχπαψκήπ και Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ διαςηοόμςαπ 

ςξ ακοχμϋμιξ ΔΚΘΑΛΔΟ. 

Ζ μέα ξμξμαρία ςξσ Θδοϋμαςξπ εμπεοιείυε έμα ρατέπ μήμσμα: ρςξ πλαίριξ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και ςηπ εκκξλαπςϊμεμηπ ρσλλξγικήπ κσοιαουίαπ ςχμ κοαςόμ 

μελόμ ςηπ, ποέπει μα διαυχοιρθεί η εσοχπαψκή πξλιςική απϊ ςημ σπϊλξιπη ενχςεοική 

πξλιςική ςηπ Δλλάδαπ.  

Ωπ ρσμέπεια ασςήπ ςηπ αλλαγήπ, ςα επϊμεμα υοϊμια ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ διεϋοσμε ρημαμςικά 

ςα εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα με ςημ σλξπξίηρη ικαμξϋ αοιθμξϋ ποξγοαμμάςχμ, με 

υοημαςξδϊςηρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ και άλλχμ τξοέχμ, ρε θέμαςα εσοχπαψκήπ 

ξλξκλήοχρηπ, μεςαμάρςεσρηπ, αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, υοηρςήπ διακσβέομηρηπ 

και μεςαοοϋθμιρηπ ςξσ ςξμέα αρτάλειαπ (Security Sector Reform), εμέογειαπ και 

κλιμαςικόμ αλλαγόμ. ξ Ίδοσμα ρσμέυιρε, βεβαίχπ, ςημ εμαρυϊληρή ςξσ με 

παοαδξριακά ζηςήμαςα ενχςεοικήπ και αμσμςικήπ πξλιςικήπ ρε πεοιξυέπ και θέμαςα 

ϊπχπ ξι ελλημξςξσοκικέπ ρυέρειπ, ςα Βαλκάμια, η Λερϊγειξπ, η Λέρη Αμαςξλή και ξι 

διαςλαμςικέπ ρυέρειπ. Διαςήοηρε, επίρηπ, ςημ επικέμςοχρή ςξσ ρε λειςξσογικέπ 

ποξςάρειπ πξλιςικήπ και λιγϊςεοξ ρε θεχοηςική έοεσμα. 
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