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Σςμβούλιο Εθνικήρ Αζθαλείαρ: Ασπείαζηη  Πολςηέλεια ή Επιηακηική 

Ανάγκη; 

ηος Ιωάννη Σ. Λάμππος* 

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε ε δηαρξνληθά απνζπαζκαηηθή, κε ζσξεία αληηθάζεσλ, ρσξίο 

ζπλνρή θαη ζπλέρεηα -παξά ηα θνηλά ζεκεία αλαθνξάο- άξζξσζε θαη πινπνίεζε κηαο 

Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο. Αληαπνθξηλφκελνη ζηελ αλάγθε ζεξαπείαο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο, αξθεηνί αλαιπηέο θαη εηδηθνί πεξί ησλ ζεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο  έρνπλ 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο .Δ.Α. ππνδεηθλχνπλ ηελ αζηάζεηα ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο, ηελ θχζε ησλ κε ζπκβαηηθψλ απεηιψλ θαη  ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ απεηιψλ. Σν πιήζνο ησλ παξαγφλησλ θαη ε πνιχπιεπξε 

ηαπηφηεηα πνιιψλ παξακέηξσλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο απαηηεί λα ιεθζεί ππ’ φςηλ, επί 

παξαδείγκαηη, ε δηεζλήο δηάζηαζε δεηεκάησλ, ζεσξεηηθά εζσηεξηθήο δεκφζηαο ηάμεο, φπσο 

ε εκπνξία λαξθσηηθψλ, ε ηξνκνθξαηία θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. 

Πέξαλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ θξίζεσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ζπκβαηηθήο 

ζηξαηησηηθήο ζχξξαμεο, πιεζψξα αζχκκεηξσλ απεηιψλ ( δηεζλή ηξνκνθξαηία, δηαθίλεζε 

αλζξψπσλ, δηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο) έρνπλ έιζεη ζην πξνζθήλην, ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απεηιέο νη νπνίεο έρνπλ αλαγθάζεη ηα θξάηε φρη κφλν λα κεηαβάιινπλ, 

ζε έλα βαζκφ, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο  αιιά αθφκα θαη ην ακπληηθφ  δφγκα θαη ηε δνκή ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε αλαθάιπςε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη νη πξννπηηθέο 

πνπ απηνί δηαλνίγνπλ γελλά ζθιεξνχο αληαγσληζκνχο, φρη κφλν κεηαμχ θξαηψλ αιιά θαη 

κεγάισλ ηδησηηθψλ νκίισλ, πξνζθέξνληαο, παξάιιεια, επθαηξίεο επξχηεξσλ ζπλελλνήζεσλ 

(Διιάο-Κππξηαθή Γεκνθξαηία-Ηζξαήι-Αίγππηνο) αλαδεηθλχνληαο ηελ ελεξγεηαθή δηάζηαζε 

ηεο δηεζλνχο δηπισκαηίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ιήςε θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ ζην πιαίζην κηαο θξίζεο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο επηρεηξεζηαθέο, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

παξακέηξνπο θαη λα ζπληνλίδεη αξκνληθά φιεο ηηο εκπιεθφκελεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

Απνηειεί  δεηνχκελν ε ζχλδεζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ - δηαζθαιίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηε 

κέγηζηε δπλαηή αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία δξάζεο - ησλ ειιεληθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ 

κε ηα ζπκθέξνληα επξχηεξσλ ζπλνκαδψζεσλ ρσξψλ (ΔΔ), ηζρπξψλ θξαηψλ φπσο νη ΖΠΑ, ε 

Ρσζία, ε Κίλα αιιά θαη γεληθφηεξσλ ηάζεσλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ 

λα πξνσζεζνχλ νη εζληθέο ζηνρεχζεηο. 

Ζ θχζε ησλ πην πάλσ πξνθιήζεσλ επηβάιινπλ ηελ νκφλνηα πλεχκαηνο, ηνλ δηππεξεζηαθφ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηφζν ζηε ζρεδίαζε φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πηνζεηεζεηζψλ πνιηηηθψλ, ζπλζήθεο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηελ απνζπαζκαηηθή θαη, πνιιέο θνξέο 

πξνζσπηθή, ζηάζε ηνπ εθάζηνηε θξαηηθνχ αμησκαηνχρνπ,  ε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ρεηξηζκψλ ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή. Σα κηθξά θξάηε άιισζηε - ζε αληίζεζε κε 

ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο - δελ δηαζέηνπλ κεγάιν πεξηζψξην ιάζνπο δηφηη ηνπο ιείπνπλ ηα κέζα 

θαη νη δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο δηεπξχλνπλ ηελ επρέξεηα δξάζεο θαη δηφξζσζεο ζε πεξηπηψζεηο 

εζθαικέλεο πνιηηηθήο. Λαλζαζκέλεο πνιηηηθέο, κπνξνχλ λα θαηαδηθάζνπλ νιφθιεξεο γελεέο  

λα δήζνπλ κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. 
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Βαζηθή επηδίσμε , ινηπφλ, ε απνηειεζκαηηθή ζπλέξγεηα θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο εζληθήο ηζρχνο θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε φια ηα επίπεδα κηαο Πνιηηηθήο Δζληθήο 

Αζθαιείαο φπσο ε εζληθή άκπλα, ε εζσηεξηθή δεκφζηα ηάμε, ε πνιηηηθή πξνζηαζία, ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ίζσο λα πηζηεχεηαη, θάπσο επηπφιαηα,  φηη ε ζπγθξφηεζε ελφο 

ζεζκηθνχ νξγάλνπ επηιχεη απηφκαηα ην δήηεκα γηα ην νπνίν ζπλεζηήζε. Ζ χπαξμε 

αλαξίζκεησλ παξαγφλησλ, ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δπζθνιία ελδειερνχο 

επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη εμαγσγήο πνξηζκάησλ, θάπνηεο θνξέο, μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο 

αθφκα θαη θξαηψλ κε ππνδνκέο θαηά πνιχ αλψηεξεο απφ απηέο ηεο Διιάδνο. Οη ππεξεζίεο 

αζθαιείαο ρσξψλ φπσο ησλ ΖΠΑ, ηνπ ΖΒ θαη ηεο Γαιιίαο απέηπραλ λα πξνβιέςνπλ 

πνιχλεθξεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην έδαθνο ηνπο. Έλα πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο, 

φκσο, δελ ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη μερσξηζηά απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη δελ πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη σο παλάθεηα. Ζ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο θπβεξλεηηθέο 

ζέζεηο απνηειεί ηελ πιένλ ζεκαληηθή παξάκεηξν θαη ε χπαξμε ηνπ .Δ.Α. δελ απνηειεί 

ζεζκηθφ ππνθαηάζηαην ηεο έιιεηςεο εγεζίαο. Ζ επζχλε εθινγήο, ππεχζπλεο θαη ηθαλήο πξνο 

δηαρείξηζε εζληθψλ θξίζεσλ,  εγεζίαο - εγεζία ε νπνία, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο,  ζα θιεζεί 

λα ιάβεη απνθάζεηο ρσξίο λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο - 

αλήθεη ζην εθινγηθφ ζψκα θαη θαλέλα θξαηηθφ φξγαλν δελ απαιιάζζεη ηνπο εθινγείο απφ 

ηελ επζχλε ηεο θάιπεο. 

Κςβεπνηηικό Σςμβούλιο Εξωηεπικών και Άμςναρ 

Σν Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Δζληθήο Άκπλαο ζπζηάζεθε κε ην 

άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 1266 ηεο 2αο Ηνπιίνπ 1982 θαηαξγψληαο ην Αλψηαην πκβνχιην 

Δζληθήο Ακχλεο, ην νπνίν είρε ζπζηαζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 660 ηεο 10
εο

 

Απγνχζηνπ 1977.
1
 ε πεξίνδν πνιέκνπ ην Κ.Τ..Δ.Α., φπσο θαη πξηλ ην Α..Δ.Α., 

κεηνλνκάδεηαη ζε Πνιεκηθφ πκβνχιην.
2
 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.Τ..Δ.Α., φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 63, άξζξν 19, ηεο 22αο Απξηιίνπ 2005, είλαη νη εμήο: 

Απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα δνκήο Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ακπληηθψλ εμνπιηζκψλ, γηα 

δεηήκαηα εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ζέκαηα δεκνζίαο ηάμεσο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά θαη δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψξαο, 

ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ θξίζεσλ παξέρνληαο 

νδεγίεο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, απνθαζίδεη ηε δηάζεζε εζληθψλ δπλάκεσλ ζην 

πιαίζην δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ, εμνπζηνδνηεί ηνλ πξσζππνπξγφ λα εηζεγεζεί ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο θήξπμε ή άξζε γεληθήο ή κεξηθήο επηζηξάηεπζεο θαη θήξπμεο πνιέκνπ, 

θαζνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο 

Πνιηηηθήο ρεδίαζεο  Έθηαθηεο Αλάγθεο [ Π..Δ.Α.]. Παξάιιεια, επηιέγεη ηελ εγεζία ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηθαηνζχλεο, επηιέγεη ηνπο Αξρεγνχο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο, επηιέγεη θαη απνζηξαηεχεη ηελ ζηξαηησηηθή εγεζία, ηνπνζεηεί θαη 

                                                           
1
 Νόμοσ 1266, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, Τεφχοσ Πρϊτον, Αρικμόσ Φφλλου 81, 2 Ιουλίου 1982, 

ςελ.646-647.  Νόμοσ 660, Εφθμερίσ τθσ Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ, Τεφχοσ Πρϊτον, Αρικμόσ Φφλλου 218, 10 Αυγοφςτου 1977, ςελ 

2046-2054. 

2
 Άρκρα 2.8 και 23 του Νόμου 660/1977. Επίςθσ, βάςει του άρκρου 11.6 του Νόμου 1266/1982 οι αρμοδιότθτεσ (άρα και ο 

ρόλοσ του ωσ Πολεμικοφ Συμβουλίου) του καταργθκζντοσ Α.Σ.Ε.Α. περιζρχονται ςτο Κ.Υ.Σ.Ε.Α. Τζλοσ, το άρκρο 18.7 του 

Προεδρικοφ Διατάγματοσ 63 επαναλαμβάνει τθν πρόνοια των άρκρων 2.8 και 23 του Νόμου 660/1977,  Εφθμερίσ τθσ Ελλθνικισ 

Κυβερνιςεωσ, Τεφχοσ Πρϊτο, Αρικμόσ Φφλλου 98, 22 Απριλίου 2005, ςελ. 1092. 
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κεηαζέηεη ηνπο αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο θαη ηέινο, απνθαζίδεη γηα ηελ αλαπιήξσζε 

Αξρεγνχ θιάδνπ ζην πκβνχιην Αξρεγψλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ [ .Α.Γ.Δ.].
3
 

Ζ ζχλζεζε ηνπ  Κ.Τ..Δ.Α.  κεηά ηελ  Πξάμε ηνπ Τπνπξγείνπ πκβνπιίνπ 25 (άξζξν 1) ηεο 

13
ε
ο Οθησβξίνπ 2015 ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνπο Τπνπξγνχο  Δμσηεξηθψλ, 

Ακχλεο, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ηνλ  αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο αξκφδην γηα ζέκαηα Γεκνζίαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θαη ηνλ Αξρεγφ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ.
4
 

Σν Κ.Τ..Δ.Α., ελ πνιινίο, πεξηνξίζηεθε  ζηελ επηινγή θαη απνζηξάηεπζε ηεο εγεζίαο ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζηελ αγνξά ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ κε απνηειέζκαηα, ζαθψο, 

θαηψηεξα ησλ ζπζηψλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ζ ειιαδηθή πνιηηηθή εγεζία, δηαρξνληθά, ιφγσ 

κεηξηφηεηαο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, αδηαθνξίαο ή ηεξάξρεζεο ησλ ζπκκαρηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ πάλσ απφ ην εζληθφ ζπκθέξνλ, ζηάζεθε αλίθαλε λα δηαηππψζεη θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο κηαο Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θξαηηθήο κεραλήο. 

Λειηοςπγία 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο  κεηαξξπζκηζκέλνπ Κ.Τ..Δ.Α. ή ελφο  πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθαιείαο, ζχκθσλα θαη κε ηε δηεζλή εκπεηξία ζπλίζηαηαη, κεηαμχ άιισλ, ζην γεγνλφο φηη  

απνηειεί ην αλψηαην θξαηηθφ φξγαλν γηα ζπδήηεζε, αλάιπζε θαη ιήςε απφθαζεο ζε  

νιφθιεξν ην θάζκα ηεο, δηαζηαιηηθά εξκελεπφκελεο, εζληθήο αζθαιείαο.  Δπηπξνζζέησο, 

δηαρείξηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

ακπληηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δξάζεηο, δηπισκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο,  ζπλεξγαζίεο κε ηξίηα θξάηε. 

Όιεο νη απνθάζεηο θαη δξάζεηο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην 

πηνζεηεζεηζψλ θαη, δεζκεπηηθψλ γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία, αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, ηελ 

Πνιηηηθή Δζληθήο Αζθαιείαο, ψζηε λα ππάξρεη  απηνδέζκεπζε θαη λα κελ εθδειψλεηαη ν 

πεηξαζκφο απηνζρεδηαζκψλ θαη ε εθ λένπ αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνχ… 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο λένπ  Κ.Τ..Δ.Α./ .Δ.Α.,  ζα πξέπεη, κε ηε βνήζεηα ησλ 

Δπηηειείσλ θαη ηεο Γηπισκαηηθήο Τπεξεζίαο λα ππάξρεη ζπλερήο αμηνιφγεζε κέζσλ θαη 

δξάζεσλ ψζηε λα εληνπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθαζηζζέλησλ, λα 

δηνξζψλνληαη ιάζε θαη λα απνξξνθψληαη  θξαδαζκνί απφ ηπρφλ απνηπρίεο. 

Παξάιιεια, λα γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη δηαβάζκηζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

δηεξεχλεζε επθαηξηψλ γηα πηζαλή ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Καίξηαο ζεκαζίαο  απνηειεί ε 

αμηφπηζηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ κέζσλ ψζηε ε πνιηηηθή 

εγεζία λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο έρνληαο πιήξε γλψζε, ηφζν ηεο επηρεηξεζηαθήο εηθφλαο, 

φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη δηεζλνδηθαηθψλ παξακέηξσλ. 

θνπφο δελ είλαη ε πξνζζήθε ελφο αθφκα νξγάλνπ κε μερσξηζηέο, απηνηειείο δνκέο απφ ηνλ 

ππφινηπν θξαηηθφ κεραληζκφ  αιιά ε ιεηηνπξγηθή ζχδεπμε ηνπ κε απηφλ θαζψο θαη ν 

κέγηζηνο δπλαηφο ζπληνληζκφο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε ζθπξειάηεζε 

                                                           
3
 Προεδρικό Διάταγμα 63, Εφθμερίσ τθσ Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ, Τεφχοσ Πρϊτο, Αρικμόσ Φφλλου 98, 22 Απριλίου 2005, ςελ. 

1092-1093. 

4
 Πράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου 25, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, Τεφχοσ Πρϊτο, Αρικμόσ Φφλλου 

128, 13 Οκτωβρίου 2015. 
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πλεχκαηνο ζπλαληίιεςεο,  κε ην Κ.Τ..Δ.Α. / .Δ.Α. λα δηαδξακαηίδεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ 

ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία. 

Τπνρξέσζε, κεηαμχ άιισλ, ελφο  Κ.Τ..Δ.Α. / .Δ.Α. ζα είλαη, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, 

λα εκπνηίζεη ηνλ ππφινηπν δεκφζην ηνκέα κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαθιαδηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο 

λννηξνπίαο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο θαη ελφηεηαο 

ζθνπνχ θαη δξάζεο· επί παξαδείγκαηη κε ηνλ θαζνξηζκφ  πξσηνθφιισλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ζε θάζε ηνκέα θαη επίπεδν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ κεηαξξχζκηζε ή ε ζχζηαζε ελφο ηφζν 

θξίζηκνπ θξαηηθνχ νξγάλνπ ζπλεπάγεηαη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο δηνηθνχληεο θαη ζπλέπεηεο γηα 

ηνλ ππφινηπν θξαηηθφ κεραληζκφ. Γελ πξφθεηηαη πεξί κηαο επηπιένλ επηηξνπήο πξνο εχξεζε 

εξγαζίαο εκεηέξσλ… 

Το Έθνορ θεμαηοθύλακαρ ηος  Εθνικού Σςμθέπονηορ 

Σν εζληθφ ζπκθέξνλ, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κέζα απφ έλα θείκελν Πνιηηηθή Δζληθήο 

Αζθαιείαο, πξέπεη λα είλαη ζε αξκνλία κε ηηο δηαρξνληθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο, ην θαιψο λννχκελν ιατθφ αίζζεκα θαη ην έλζηηθην απηνζπληήξεζεο ησλ Διιήλσλ. 

Με ηελ ηειεπηαία θξάζε δελ λννχληαη νη πάζεο θχζεσο «ζπκκαρηθέο ππνρξεψζεηο» ηεο 

ρψξαο πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ή αθφκα  ε πξνζθφιιεζε ζε ζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ, 

επαλεηιεκκέλσο δηαςεπζηεί (θαηεπλαζκφο ηεο αλαζεσξεηηθήο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο κέζσ 

ζηαδηαθψλ ππνρσξήζεσλ) αιιά νη δηαρξνληθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη ηηο δηαζέζεηο γεηηνληθψλ θξαηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη  

ην Αηγαίν Πέιαγνο άλεπ ηνπ νπνίνπ ε Διιάο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη. Άξα θάζε πνιηηηθή, ε 

νπνία ππνλνκεχεη ηελ ειιεληθή παξνπζία ζην Αηγαίν ( ζπλεθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ κε 

ηελ Σνπξθία, κε εθκεηάιιεπζε πξνλνηψλ ηεο χκβαζεο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο ηνπ 

1982, νηθνλνκηθφο καξαζκφο θαη πιεζπζκηαθή απίζρλαζε ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη πάζεο 

θχζεσο εμάξηεζε ηνπο, νηθνλνκηθή ή άιιε, απφ ηε κηθξαζηαηηθή αθηή) ζεσξείηαη αληίζεηε 

ζην εζληθφ ζπκθέξνλ αλεμάξηεηα αλ ζπκκαρηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο ζέηνληαη ζε δεχηεξε 

κνίξα… 

Έλα κεηαξξπζκηζκέλν Κ.Τ..Δ.Α. ή .Δ.Α. ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί βαζηζκέλν ζηελ πην 

πάλσ αξρή θαη λα πξνζθέξεη ηα εξγαιεία θαη ηηο απαηηνχκελεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ 

πνιηηηθή εγεζία πξνο πξνάζπηζε απηνχ ηνπ ζπκθέξνληνο θαη λα κελ ιεηηνπξγεί σο κνριφο 

αδξαλνπνίεζεο ηνπ αγσληζηηθνχ θξνλήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, έλα φξγαλν ηεο ειίη ην 

νπνίν ζα πξνδψζεη θχξνο θαη επηζηεκνζχλε ζε εζληθέο ππνρσξήζεηο. Ύζηαηνο θξηηήο γηα ην 

ηη ζπληζηά εζληθφ ζπκθέξνλ είλαη ν ειιεληθφο ιαφο, ν νπνίνο ζα θιεζεί θαη λα θαηαβάιεη ην 

ππέξηαην ηίκεκα ζηελ έζραηε αλάγθε. 

Ωο παξάδεηγκα ηνπ ξφινπ ηνλ νπνίν επηηειεί ν ειιεληθφο ιαφο ζηελ δηαηχπσζε θαη 

πξνάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο απνηειεί ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ησλ θνπίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ F.J.Jacobs - ζην νπνίν 

πξνζέθπγε  ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηηο 22 Απξηιίνπ 1994, ζεσξψληαο φηη ε  επηβνιή 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1994,εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο Α. 

Παπαλδξένπ απέλαληη ζηα θφπηα, παξαβηάδεη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία - ζηελ εηζήγεζή ηνπ, 

6 Απξηιίνπ 1995, δήισζε ζρεηηθά κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ( ζπιιαιεηήξηα) ηα εμήο: 

« Ίζσο νη θόβνη ηεο Ειιάδαο λα είλαη ηειείσο αβάζηκνη… Απηό όκσο πνπ έρεη ζεκαζία δελ 

είλαη ηόζν ην όηη νη ειιεληθνί θόβνη κπνξεί λα είλαη αβάζηκνη, αιιά όηη ηνπο θόβνπο απηνύο 

θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη πξαγκαηηθά θαη ζηαζεξά ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη, όπσο θαίλεηαη, 
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ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Οζάθηο κηα θπβέξλεζε θαη έλαο ιαόο είλαη 

απνιύησο πεπεηζκέλνη όηη έλα μέλν θξάηνο ζθεηεξίδεηαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ 

θιεξνλνκηάο θαη έρεη καθξνπξόζεζκεο βιέςεηο ζε ηκήκα ηνπ εζληθνύ ηνπ εδάθνπο, ζα ήηαλ 

δύζθνιν λα ιερζεί όηη ν πόιεκνο απνηειεί ηόζν απίζαλε ππόζεζε, ώζηε λα κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί παληειώο ε απεηιή πνιέκνπ. … Πάλησο εθείλν πνπ είλαη ζπρλά απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ αληηκαρόκελσλ κεξώλ...».
5
 Ο ειιεληθφο ιαφο 

βγαίλνληαο ζην δξφκν θαηάθεξε λα εληππψζεη ζηνλ μέλν παξάγνληα ην ηη απηφο ζεσξεί 

εζληθφ ζπκθέξνλ, θάηη ην νπνίν ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο έρεη απνηχρεη λα θάλεη απφ ηελ 

έλαξμε ηεο δηακάρεο. 

Σύνθεζη 

Πξέπεη λα δνζνχλ νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ. 

Παξαπάλσ αλαθέξζεθε ε παξνχζα ζχλζεζε ηνπ Κ.Τ..Δ.Α. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 5 ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Κ.Τ..Δ.Α. 

κπνξεί λα ιάβεη κέξνο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πξσζππνπξγνχ θαη  

θαζήθνληα γξακκαηέα ηνπ Κ.Τ..Δ.Α. αζθεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο θπβέξλεζεο.
6
 

Πξνηηκφηεξν ζα ήηαλ ηε ζέζε Γξακκαηέσο ή πκβνχινπ Δζληθήο Αζθαιείαο, ή φπνην άιιν 

φλνκα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη θαζ’ χιελ  αξκφδηνο, εθ κέξνπο ηνπ πξσζππνπξγηθνχ επηηειείνπ 

γηα ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο, λα ηνπνζεηείηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γηπισκαηηθνχ Γξαθείνπ 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ φπσο άιισζηε πξνβιεπφηαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ 1558 ηνπ 1985, 

δηάηαμε ε νπνίνο ηξνπνπνηνχζε ην άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ 1266/1982.
7
 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

ηειεπηαίνπ, άιισζηε, πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18.5 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 63 ηεο 22αο 

Απξηιίνπ 2005 φπσο άιισζηε θαη ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα ακπληηθά ζέκαηα.
8
 

Δπηβεβιεκέλε ζεσξείηαη ε παξνπζία ηνπ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ. 

Ζ ζχλζεζε ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ κπνξεί  λα ζπκπεξηιακβάλεη, αλάινγα κε ηα αλαθχπηνληα 

δεηήκαηα, ηνλ  Γεληθφ  Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο, ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο Αληηηξνκνθξαηηθήο Τπεξεζίαο (Γηεχζπλζε Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ 

Δγθιεκάησλ Βίαο), ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνλ ζχκβνπιν ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ γηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ζηειέρε ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηε ρψξα κε ηελ 

νπνία , ππνζεηηθά, ζα πξνθχςεη πξφβιεκα ή γλψζηεο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο ηνπ ΤΠΔΞ θαη 

γεληθφηεξα θάζε ζηέιερνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη γλψζεηο θαη 

εθηηκήζεηο ζηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή αθαδεκατθψλ δαζθάισλ, νη ηειεπηαίνη, κε ηελ 

απνζηαζηνπνηεκέλε θαη αμηνινγηθά νπδέηεξε ζηάζε ηνπο έρνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο. Απφ ηελ ζηηγκή, φκσο, θαηά ηελ νπνία ε πνιηηηθή εγεζία έρεη 

                                                           
5
 Η Προςφυγι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τα Ελλθνικά Αντίμετρα κατά τθσ Π.Γ.Δ.Μ., Υπόκεςθ C-120/94R-Τεκμθρίωςθ, 

Κείμενα Επικαιρότθτασ, τεφχοσ 5, εκδόςεισ Α. Σάκκουλα, Ακινα-Κομοτθνι, 1996, ς. 219.  

6
 Πράξθ  Υπουργικοφ Συμβουλίου 5, «Αναςφνκεςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Εξωτερικϊν και Άμυνασ», Εφθμερίσ τθσ 

Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, Τεφχοσ Πρϊτο, Αρικμόσ Φφλλου 26, 25 Φεβρουαρίου 2015, ςελ.1. 

7
 Νόμοσ 1558, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, Τεφχοσ Πρϊτο, Αρικμόσ Φφλλου 137, 20 Ιουλίου 1985, 

ςελ.2242.Στο εν λόγω άρκρο αναφζρεται, επίςθσ, ότι θ Γραμματεία του Κ.Υ.Σ.Ε.Α. υπάγεται ςτο Πολιτικό Γραφείο του 

Πρωκυπουργοφ. 

8
 Προεδρικό Διάταγμα 63, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, Τεφχοσ Πρϊτο, Αρικμόσ Φφλλου 98, 22 

Απριλίου 2005, ςελ. 1092. 
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επηιέμεη πνηα ζα είλαη ε ελ ιφγσ Π.Δ.Α., ε εθαξκνγή απηήο θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο θξίζεσλ 

ζα πξέπεη λα αθήλεηαη ζηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη ζηα επηηειεία ηνπο. Ζ θαηνρή 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ δελ εγγπάηαη θαη εζληθά σθέιηκεο ζπκβνπιέο ζηελ πνιηηηθή 

εγεζία. Πξνο επίξξσζε ηνχηνπ  αλαθέξεηαη ε εκκνληθή ππνζηήξημε, εθ κέξνπο ηκήκαηνο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο, ηνπ ζρεδίνπ Αλάλ ε πηνζέηεζε ηνπ νπνίνπ εθηφο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο εδάθνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αθχξσλε, 

ζηελ πξάμε, ηα νθέιε απφ ηελ αλαθάιπςε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΑΟΕ ηεο Λεπθσζίαο. 

Ζ επηρεηξεζηαθή ινγηθή δελ ζπνπδάδεηαη αιιά απνθηάηαη ζηελ πξάμε έρνληαο, παξάιιεια, 

ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Έλα κεηαξξπζκηζκέλν Κ.Τ..Δ.Α. ή .Δ.Α. δελ πξέπεη 

λα απνηειεί δεμακελή ζθέςεο νχηε λα δηνξγαλψλεη εκεξίδεο θαη λα εθδίδεη θείκελα 

πνιηηηθήο… 

Παξάιιεια, ε ζπκπεξίιεςε εθπξνζψπσλ φισλ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ζα  

θαηαζηήζεη έλα ηέηνην φξγαλν  «Δζληθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο» ελψ αληίζεηα 

ζηφρνο είλαη ε Δζληθή Αζθάιεηα, ε άκπλα ηεο ρψξαο, φρη ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ… Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θαη νη εθ 

κέξνπο ηνπο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν ζπζηάζεθε, κε ηνλ λφκν 3132 ηεο 9εο  

Απξηιίνπ 2003, ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ  ή ηέινο, κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηθψλ Αξρεγψλ. Ζ πξφβιεςε γηα 

ζεζκηθή εθπξνζψπεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ ζα πξνζθέξεη ηίπνηα θαη ζα θαηαζηήζεη ην 

Κ.Τ..Δ.Α / .Δ.Α. επεπίθνξν ζηηο θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο. ε πεξηπηψζεηο ηέηνησλ 

νξγάλσλ δελ ρξεηάδεηαη «πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία» αιιά αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, 

αμηνινγηθά νπδέηεξε αλάιπζε θαη πςεινχ επηπέδνπ εγεζία. Δμάιινπ ε θπβέξλεζε δελ αζθεί 

δηθή ηεο, θνκκαηηθά κνλνκεξή πνιηηηθή αιιά πνιηηηθή εληαζζφκελε ζηελ Πνιηηηθή Δζληθήο 

Αζθαιείαο γχξσ απφ ηελ νπνία επηβάιιεηαη λα ππάξρεη ζχκπλνηα θαη νκνθσλία.
9
 ε θάζε 

πεξίπησζε ε θπβέξλεζε ζα θξηζεί θαη εθ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ θάιπε. 

Σηελέσωζη 

Σν ελ ιφγσ φξγαλν ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο δνκέο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ 

Δπηηειείσλ, ηεο Γηπισκαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο επξχηεξεο θξαηηθήο κεραλήο θαη λα κελ 

θνξηψζεη κε επηπιένλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. Παξάιιεια, φκσο, έλαο 

κηθξφο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα απαηηεζεί ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ. Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ, ππνζηεξηδφκελν απφ ηε 

Γξακκαηεία ηεο Κπβεξλήζεσο, ζα πξέπεη λα δξα ζε ξφιν, θπξίσο αιιά φρη απνθιεηζηηθά, 

ζπληνληζηηθφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη λα κελ αλαπηχμεη λννηξνπία  ηδηνθηεηψλ 

«θένπδνπ» φζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε θξαηηθή ιεηηνπξγία. Παξάιιεια, κε ην 

πξναλαθεξζέλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάδεημε ηνπ 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη ζηελ δηάρπζε ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνχ θξίζεσλ ζηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) 

θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ πξνζθέξνπλ ρξήζηκα παξαδείγκαηα. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. ππάξρνπλ νη εμήο πξφλνηεο: 

                                                           
9
 Η λζξθ «κυβερνθτικό» (ςτο Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) δεν αντικατοπτρίηει τθν κατάςταςθ διότι οι αποφάςεισ που λαμβάνονται είναι ευρφτερεσ 

τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ.   
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ηε θαηεγνξία ησλ Γηαηκεκαηηθψλ Μαζεκάησλ Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ–Κνηλή Φάζε 

πνπδψλ πξνζθέξνληαη δχν ζρεηηθά καζήκαηα. Τπάξρεη ην κάζεκα «Κηίδνληαο ηελ 

Απνηειεζκαηηθή Οκάδα», δηάξθεηαο 21 σξψλ, κάζεκα ην νπνίν πεξηέρεη δεμηφηεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο ηκήκα επξχηεξσλ 

νκάδσλ (επίιπζε δηαθνξψλ, ιήςε απνθάζεσλ). Δπίζεο, ζην κάζεκα «Σερληθέο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ» (18 ψξεο)  παξνπζηάδνληαη ηερληθέο, εξγαιεία θαη κέζνδνη ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Παξφκνην πεξηερφκελν - δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ - αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο πξνζθέξεη 

ην κάζεκα «Πξνζνκνίσζε ηνπ ξφινπ ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επηηξνπνινγίαο» (14 ψξεο), ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ 

θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ, ζην Πξψην Μεγαζεκαηηθφ Πεδίν «Γηαθπβέξλεζε θαη Θεζκνί». 

Παξάιιεια, ζηελ εηδηθή θάζε, σο  Γηαηκεκαηηθφ Μάζεκα Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ, 

πξνζθέξεηαη ην κάζεκα «Βειηίσζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ θαη θξίζεσλ» ( 14 ψξεο) φπνπ απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο, ρεηξηζκνχ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. αλ δε κάζεκα θνξκνχ 

ηεο εηδηθήο θάζεο, ζην  πιαίζην ηνπ Σξίηνπ Μεγαζεκαηηθνχ Πεδίνπ «Γεκφζην Μάλαηδκελη 

θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε» ππάξρεη ην κάζεκα «Γηαρείξηζε θηλδχλσλ» δηάξθεηαο 14 σξψλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο είλαη «ε πξνεηνηκαζία ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκώλ  

ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη θηλδύλσλ, δηαζθαιίδνληαο πξσηίζησο ηε  

ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξίπησζε δηαηαξαρώλ».
10

 

Άκεζε ζπλάθεηα κε ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδεη ην  

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο 

«ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο-Καηαζηξνθψλ-Κξίζεσλ» πξνζθέξνληαο 

εμεηδίθεπζε ζε εηδηθφηεηεο ζηε Γηαρείξηζε Καηαζηξνθψλ θαη Κξίζεσλ ζηε Γηνίθεζε, ζηε 

Γηνίθεζε ρνιηθψλ πγθξνηεκάησλ, ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ζηνλ Σνπξηζηηθφ Σνκέα, ζηε Βηνκεραλία, ζην Πεξηβάιινλ.
11

 

Σν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζαθψο, 

δελ ηαπηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ελφο  πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο αιιά θαιιηεξγεί 

ζηνπο θαηφρνπο απηψλ ησλ γλψζεσλ ηελ λννηξνπία ζηξαηεγηθήο ζθέςεο θαη δηαρείξηζεο 

έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, γλψζεηο απαξαίηεηεο γηα ηε ζηειέρσζε νξγάλσλ κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Κ.Τ..Δ.Α / .Δ.Α. 

Πποβλημαηιζμοί 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δχν πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 

θαη ηηο ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο ζσζηήο θαη εζληθά σθέιηκεο ιεηηνπξγίαο ελφο λένπ 

Κ.Τ..Δ.Α. ή .Δ.Α. 

Α. Πεξηερφκελν Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο 

Ζ Διιάδα, σο ρψξα θαη σο εζληθφ κέγεζνο, δηαθνξνπνηείηαη απφ άιια θξάηε φζνλ αθνξά ηε 

δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, έλα 

                                                           
10

 Εκνικισ Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, Πρόγραμμα Σπουδϊν τθσ ΚΔϋ Εκπαιδευτικισ Σειράσ «Κοςμάσ 

Ψυχοπαίδθσ», ςελ.44, http://www.ekdd.gr/ekdda/images/ekpaideusi/2016_04_04_Programa_Spoudon_Esdda.pdf.   

11
 Περιςςότερα εδϊ: http://www.edcm.edu.gr/index.php/antikeimena-spoudo.  

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/ekpaideusi/2016_04_04_Programa_Spoudon_Esdda.pdf
http://www.edcm.edu.gr/index.php/antikeimena-spoudo
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θξάηνο απνηεινχκελν ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία απφ Έιιελεο, ε Γηαζπνξά 

εθαηνκκπξίσλ Διιήλσλ, νη ελαπνκείλαζεο ηζηνξηθέο θνηλφηεηεο νκνεζλψλ Διιήλσλ, ηα 

Οξζφδνμα Παηξηαξρεία ζέηνπλ ην ειιαδηθφ θξάηνο ζε δηαθνξεηηθή ζέζε απφ έλα έζλνο-

θξάηνο ρσξίο ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο πξνζδίδνληαο κηα επξχηεξε νπηηθή, ε νπνία μεπεξλά 

ηα ζχλνξα ησλ Αζελψλ, αξθεηά, πέξα απφ  ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην εγρείξεκα ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο. 

Ζ πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη ην πεξηερφκελν θαη ην εχξνο ηεο Διιεληθήο 

Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο θαη ηη επηδεηεί λα επηηχρεη κέζσ απηήο. Αλ ζηφρνο είλαη ε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη νη άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιαδηθήο πνιηηείαο (ειιελνηνπξθηθέο 

ζρέζεηο, Κππξηαθφ, θνπηαλφ, αζχκκεηξεο απεηιέο) ηφηε ηφζν ε δηαηχπσζε, φζν θαη ε 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζην πιαίζην ελφο 

αλαβαζκηζκέλνπ Κ.Τ..Δ.Α. ή ελφο λενζπζηαζέληνο .Δ.Α. ηελ πεξίπησζε, φκσο, θαηά ηελ 

νπνία επηδεηείηαη ε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ παξνπζία ηνπ 

Διιεληζκνχ δηεζλψο, φπσο αλαθέξζεθαλ πξηλ, απαηηείηαη επξχηεξε ζθέςε κε πνιιά επίπεδα 

αλάιπζεο θαη ζπκπεξίιεςε αλαξίζκεησλ παξαγφλησλ, δηαδηθαζία ε νπνία, ζε επίπεδν 

δηακφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ, ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην Κ.Τ..Δ.Α. / .Δ.Α. . 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε κηαο Τςειήο ηξαηεγηθήο 

Δπηβίσζεο ηνπ Διιεληζκνχ, ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη θάζε παξάγνληα θαη θάζε 

ζπληζηψζα ηεο εζληθήο ηζρχνο πνιχ πέξα απφ ηα ζχλνξα ηνπ ειιαδηθνχ θξάηνπο. 

ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο Τςειήο ηξαηεγηθήο απαηηείηαη - ζε αληίζεζε κε κηα ζπκβαηηθή 

Πνιηηηθή Δζληθήο Αζθαιείαο - κηα νινθιεξσηηθή, θαζνιηθή πξνζέγγηζε θαη δηαζηαιηηθή 

εξκελεία φισλ ησλ παξακέηξσλ εζληθήο, φρη θξαηηθήο κφλν, ηζρχνο· απφ ην δεκνγξαθηθφ 

πξφβιεκα,  ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε, ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ακπληηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ηε δπλαηφηεηα δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο κέρξη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Διιελνπαίδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ ακπληηθή ελίζρπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θαη 

απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζε Βνξεηνεπεηξψηεο  λα παξακέλνπλ ζηε γελέζιηα γε θαη ηελ 

αλάγθε ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ δηεζλψο,  κέρξη 

ηελ  αλαγλψξηζε, απφ ηξίηα θξάηε, ηεο Γελνθηνλίαο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Καζ’ Ζκάο 

Αλαηνιήο θαη ηελ  αλάγθε δηαζχλδεζεο - φρη ζπκβαηηθήο αιιά νπζηαζηηθήο - ηεο Διιεληθήο 

Γηαζπνξάο ηφζν κεηαμχ ηεο, φζν θαη κε ηελ Αζήλα. 

Διάρηζηνη θνξείο, φκσο, κε ηελ  εμαίξεζε ηεο Αθαδεκίαο ησλ Αζελψλ  ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

θπβέξλεζε, έρνπλ ην εξεπλεηηθφ ππφβαζξν θαη ην θχξνο λα ζέζνπλ ηελ παλεζληθή απηή 

πξνζπάζεηα ππφ ηελ αηγίδα ηνπο θαη λα ζεκάλνπλ πξνζθιεηήξην ζε εξεπλεηέο, αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ, θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο απφ ηελ Αζήλα, ηε Λεπθσζία 

θαη ηε Γηαζπνξά. 

Β. Γηαλνεηηθή αλεπάξθεηα 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηεο ειιαδηθήο πνιίηηθεο  εγεζίαο, δηαρξνληθά, θαη απηφ ην 

νπνίν απνηειεί πξφζθνκκα ζηελ δηαηχπσζε θαη εθαξκνγήο κηαο αμηφπηζηεο θαη 

πινπνηήζηκεο Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο  είλαη ε εζθαικέλε αληίιεςε  ζεκειησδψλ 

παξακέηξσλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. 

πρλά, ηνλίδεηαη σο αξλεηηθή δηαπίζησζε ε  απνπζία αξξαγνχο  εζσηεξηθνχ κεηψπνπ ζηνπο 

«κείδνλεο εζληθνχο ζηφρνπο». Σν πξφβιεκα, δπζηπρψο, εληνπίδεηαη ζηελ χπαξμε, αθξηβψο 

απηνχ ηνπ κεηψπνπ… 



9 
 

Ζ ειιεληθή πνιηηηθή ηάμε, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο δηαρξνληθά, πξνζεγγίδεη  δηαζηξεβισηηθά 

βαζηθέο ζηαζεξέο ηεο δηεζλνχο δηπισκαηίαο. Ο δηαθξαηηθφο δηάινγνο, απηνλφεηε ππνρξέσζε 

θάζε ρψξαο, ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεηαη σο απηνζθνπφο, σο θαηαθχγην εληφο ηνπ νπνίνπ, 

κε θαιή δηάζεζε θαη… θαιή θαξδηά - θαη ππφ ηα εχζρεκα ησλ ζπκκάρσλ γηα επνηθνδνκεηηθή 

ζηάζε -  ζα γιηηψζνπκε ηε βάζαλν ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηεο ηζρχνο ιεζκνλψληαο πσο ε 

ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε θάζε ρψξαο ζέηνπλ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ… Σν δηεζλέο δίθαην ζεσξείηαη σο δχλακε 

αλαηξνπήο ηεο αληζνξξνπίαο  ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ελψ αληίζεηα, απνηειεί ηε ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε απηήο… Οη ζπκκαρίεο κε ηξίηα θξάηε, ζχκθσλα κε ηελ ειιαδηθή ζπκβαηηθή 

αληίιεςε, γελλνχλ ηζρχ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δξνπλ επηθνπξηθά / πνιιαπιαζηαζηηθά ζε 

ήδε ππάξρνπζα απηνδχλακε ηζρχ. πκκαρία δε κε, αξθεηά, ηζρπξφηεξν θξάηνο δελ πξνζζέηεη 

δχλακε αιιά ππνζεθεχεη ηελ αλεμαξηεζία θηλήζεσλ… Πηαλφκαζηε απφ ην νηηδήπνηε, 

«ζηξαηεγηθή ζπκκαρία» κε ηνλ Α θαη ηνλ Β, ην δηεζλέο δίθαην, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα 

λα απνθχγνπκε ηε βάζαλν λα θξνληίζνπκε κφλνη καο γηα ηελ εζληθή καο άκπλα. Δπίζεο, ε 

έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ, ππνζηεξίδεηαη, πσο ζα εμνξζνινγήζεη ηελ  επεθηαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο γείηνλνο θαη ζα ηελ θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκε. Πξνβιέςηκε 

είλαη θαη ηψξα ε Άγθπξα· ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε απνδεηθλχνπλ, δεθαεηίεο ηψξα, ηελ 

ηνπξθηθή ζπλέπεηα… Γελ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Άγθπξα 

θαηαζηεί κέινο ηεο Δ.Δ.,
12

 ηφηε αθ’ ελφο δελ ζα κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί, απφ ηελ Αζήλα, 

ην δέιεαξ ηεο έληαμεο έλαληη αληαιιαγκάησλ, αθ’ εηέξνπ ε αλαζεσξεηηθή ηεο πνιηηηθή ζα 

αιιάμεη πνηνηηθά κε ηε ρξήζε, πιένλ, ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ πιεζπζκηαθνχ ηεο 

βάξνπο. 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ, ε απνδνρή ηεο 

δηδσληθήο, δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο ζηελ Κχπξν, νη δηεξεπλεηηθνί γχξνη δηαπξαγκαηεχζεσλ 

κε ηελ Σνπξθία γηα ην Αηγαίν, ε απνδνρή ηνπ φξνπ «Μαθεδνλία» ζην φλνκα ησλ θνπίσλ, ε 

έληαζε ηεο ηνπξθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Θξάθε. 

Δπηβάιιεηαη ε αμηνινγηθά νπδέηεξε αλάγλσζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο απαιιαγκέλεο απφ 

ζεσξεηηθά δεζκά, ηα νπνία παγηδεχνπλ ηελ εγεζία ηεο ρψξαο ζε επηθίλδπλεο αηξαπνχο. 

«Ννκηκνθξνζχλε» ζε ζπκκαρηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηεζληθά ηδενινγήκαηα πεξί 

ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαψλ, παγθφζκηνπ αθνπιηζκνχ θαη επηθείκελεο πηψζεο ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο εληφο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο θηιειεχζεξεο ηάμεο πξαγκάησλ απνηεινχλ 

δηαζηξεβισηηθέο αλαγλψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηε ζθέςε ηεο 

ππεχζπλεο εγεζίαο. 

Οπνηνδήπνηε ζεζκηθφ κφξθσκα θαη αλ δεκηνπξγεζεί ζα αρξεζηεπζεί απφ ηελ δηαηψληζε 

ηέηνησλ ζεκειησδψλ παξαλνήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. Γελ ρξεηάδεηαη 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ αληηπάινπ. Ζ ρξεζηκφηεηα ελφο 

αλαβαζκηζκέλνπ  Κ.Τ..Δ.Α. / λενζπζηαζέληνο .Δ.Α. ζπλίζηαηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

νξγάλνπ επίηεπμεο εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηνρεχζεσλ. Άλεπ ησλ ηειεπηαίσλ δελ έρεη ιφγν 

χπαξμεο… 

 

 

                                                           
12

 Οι ελάχιςτεσ πικανότθτεσ ζνταξθσ τθσ Τουρκίασ δεν απαλλάςςει τθν θγεςία τθσ χϊρασ από τθν ευκφνθ επικίνδυνα αφελϊν 

ςκζψεων. 
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Επίλογορ 

Πνιιάθηο, έρεη πιεξψζεη ε ρψξα καο ηελ απνζπαζκαηηθή, αλεξκάηηζηε θαη ελ ηέιεη, 

ππνλνκεπηηθή ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ελαζρφιεζε αλίθαλσλ πνιηηηθψλ κε ηα δεηήκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη εζληθήο άκπλαο. Οηηδήπνηε πξνζδίδεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα θαη 

εκπεδψλεη ελφηεηα θνηλνχ ζθνπνχ θαη δξάζεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα 

θαηνρπξψλνληαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα είλαη εππξφζδεθην. Σν αλ απηφ ζα γίλεη ζην πιαίζην 

ελφο εμειηγκέλνπ Κ.Τ..Δ.Α. ή ελφο λενζχζηαηνπ πκβνχιηνπ Δζληθήο Αζθαιείαο ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ  είλαη δήηεκα δεπηεξεχνλ. Θεκειηψδνπο ζεκαζίαο απνηεινχλ 

νη φξνη ιεηηνπξγίαο, ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηεο απνζηνιήο, ε ζχλζεζε, ε ζηειέρσζε, νη 

αξκνδηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ. 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ εζθαικέλε αληίιεςε, δηαρξνληθά, ηεο ειιαδηθήο 

εγεζίαο ζεκειησδψλ ελλνηψλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ζεζκηθή 

αλαπιήξσζε απηήο ηεο δηαλνεηηθήο αλεπάξθεηαο δηφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απιά, ζα 

δηαησλίδεηαη - κε ην απμεκέλν θχξνο ηνπ πιένλ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ε παξνχζα θαηάζηαζε. 

Παξάιιεια, γελλάηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα έρεη 

ην Κ.Τ..Δ.Α. / .Δ.Α. (δηαθιαδηθφηεηα, ζπληνληζκφο, ζπλερή αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ, 

ελφηεηα ζθνπνχ θαη δξάζεο)  εληνπίδνληαη ζηνλ ππφινηπν θξαηηθφ κεραληζκφ θαη αλ πξέπεη, 

παξάιιεια, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ απηνχ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

λννηξνπία θαη ζηε δνκή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα; 

Πνιιά αθφκα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηα παξαπάλσ.  Σα πξναλαθεξζέληα θαηαηέζεθαλ σο 

απιέο ζθέςεηο κε ηελ ειπίδα λα ζπλεηζθέξνπλ, έζησ θαη ειάρηζηα, ζην δεκφζην δηάινγν 

ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζεζκηθή θαηνρχξσζε επαξθψλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο 

κηαο Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο αληάμηαο ηεο ηζηνξίαο  ηεο παηξίδαο καο θαη ησλ ζπζηψλ 

ηνπ ιανχ καο. 

Εηο κλήκελ Θεόδσξνπ Δεκεηξίνπ Μαξέηζε. 
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