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Ο 
ρόλος του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα 
είναι υπό επανεξέταση τόσο από 
τις ΗΠΑ όσο και από την Ε.Ε. Ο 
Ψυχρός Πόλεµος τελείωσε µε κα-

ταφανή νίκη της Ατλαντικής Συµµαχίας και 
πλήρη ευόδωση των στόχων που είχε θέσει 
µε την ίδρυση του οργανισµού, αµέσως µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η Ελλάδα άντλησε 
σηµαντικά οφέλη από τη συµµετοχή της στο 
ΝΑΤΟ, αλλά υπέστη και αρκετές απώλειες.
Η νέα µορφή του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό δια-
µόρφωση. Στην πρόσφατη ∆ιάσκεψη για την 
Ασφάλεια στο Μόναχο, ο νέος πρόεδρος 
Μπάιντεν δήλωσε εµφατικά ότι η Αµερική 
επέστρεψε στον παραδοσιακό της ρόλο, ως 
ηγέτιδα του ΝΑΤΟ, µετά την τετραετία Τραµπ 
που είχε υποβαθµίσει τον ρόλο των Ευρωπαί-
ων στη Συµµαχία. Ωστόσο, η πραγµατικότη-
τα διαφέρει σε δύο σηµαντικά σηµεία. Πρώ-
τον, τα προβλήµατα στη συνοχή του ΝΑΤΟ 
είχαν αρχίσει πολύ πριν από την προεδρία 
Τραµπ. ∆εύτερον, δεν υπάρχει πλέον συνα-
ντίληψη ή προθυµία µεταξύ των Ευρωπαίων 
για να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ στις νέες προ-
τεραιότητες της αµερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής.
Η εσωτερική συνοχή του ΝΑΤΟ είχε διαρρα-
γεί τουλάχιστον 20 χρόνια προτού ο Τραµπ 
αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ. Το βασικό 
πρόβληµα του ΝΑΤΟ ήταν η ανισοκατανοµή 
του κόστους της Συµµαχίας. Το 2011 ο Αµερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών Ρόµπερτ Γκέιτς 
ανέφερε ότι «η ωµή αλήθεια είναι ότι το Κο-
γκρέσο και το πολιτικό κατεστηµένο των ΗΠΑ 
έχουν χάσει πλέον την υποµονή τους µε τις 
χώρες εκείνες που δεν είναι διατεθειµένες να 
επενδύσουν στη δική τους ασφάλεια, ενώ 
έχουν όλες τις δυνατότητες να το κάνουν». Το 
2014, σε συνάντηση των υπουργών Αµυνας 
του ΝΑΤΟ, ο Αµερικανός υπουργός Αµυνας
Τσακ Χάγκελ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύµ-
µαχοι πρέπει να επωµιστούν περισσότερα 
βάρη για την κοινή άµυνα, διότι διαφορετικά 
η Συµµαχία θα αποδυναµωθεί. Τότε όµως 
µόνο 10 χώρες (µεταξύ αυτών και η Ελλάδα) 
από τα 30 µέλη του ΝΑΤΟ δαπανούσαν πε-
ρισσότερο από το 2% του ΑΕΠ σε αµυντικές 
δαπάνες. Χώρες όπως η Γερµανία υποσχέθη-
καν να προσεγγίσουν αυτό το επίπεδο µέχρι 
το 2031. 
Τα προβλήµατα του ΝΑΤΟ, όµως, πλέον υπερ-
βαίνουν την ανισοκατανοµή των αµυντικών 
δαπανών. Αρκετές χώρες, όπως η Πολωνία, η 
Ουγγαρία και η Τουρκία, παραβιάζουν συστη-
µατικά τις δηµοκρατικές αρχές στη λειτουργία 
τους, απειλώντας την ίδια την ψυχή της Συµ-
µαχίας. Η πιο ενδιαφέρουσα όµως αποκλίνου-
σα συµπεριφορά προέρχεται από τη στάση 
της Γαλλίας. Ο πρόεδρος Μακρόν έχει µιλήσει 
επανειληµµένως για το κλινικά νεκρό ΝΑΤΟ, 
ενώ στην προαναφερθείσα ∆ιάσκεψη του 
Μονάχου τοποθετήθηκε ως εξής: «Ακουσα 

τον πρόεδρο Μπάιντεν να αναφέρεται στις 
κοινές προκλήσεις, αλλά εµείς έχουµε µια 
ιδιαίτερη ατζέντα και πρέπει να έχουµε στρα-
τηγική αυτονοµία. Η Ευρώπη πρέπει να 
ασχοληθεί περισσότερο µε τη γειτονιά της και 
να αναλάβει περισσότερα βάρη για την άµυ-
να και την προστασία της».
Το βασικό µήνυµα που αναδεικνύεται από τα 
παραπάνω γεγονότα είναι ότι στις αρχές του 
21ου αιώνα έχουν αλλάξει πλέον οι προτεραι-
ότητες τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευ-
ρώπη. Η Αµερική έχει πλέον επικεντρωθεί 
στην αντιµετώπιση της Κίνας, η οικονοµία της 
οποίας θα ξεπεράσει αυτή της Αµερικής µε-
ταξύ των ετών 2030-2040. Και τις δύο πλευρές 
θα πρέπει να απασχολεί η νοµοτέλεια του 
δόγµατος του Θουκυδίδη και θα χρειαστούν 
ευρύτερες εξισορροπήσεις συµφερόντων για 
να αποφευχθεί η σύγκρουση των δύο υπερ-
δυνάµεων. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη 
δεν απειλείται πλέον από το ανατολικό µπλοκ. 
Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να απειλήσει την 
ενιαία Ευρώπη. 
Εποµένως, το κρίσιµο ερώτηµα είναι πώς θα 
πορευτεί η Ε.Ε. τις επόµενες δεκαετίες και 
ποια θέση θα διεκδικήσει στον νέο παγκόσµιο 
συσχετισµό δυνάµεων. Για την Ελλάδα δεν 
έχει νόηµα να ασχολείται µε την τύχη του 
ΝΑΤΟ. Η χώρα µας πρέπει να συµµετέχει 
πάντα στη συµµαχία αυτή, αλλά η νέα προτε-
ραιότητα στην εξωτερική πολιτική πρέπει να 
είναι η πρόσδεση στο άρµα της Γαλλίας. Η 
Γαλλία είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. που µπορεί 
και πρέπει να ηγηθεί στη διαµόρφωση της 
ενιαίας αµυντικής στρατηγικής της Ενωσης. 
Αυτός θα είναι και ο πιο αποτελεσµατικός 
τρόπος για να αντισταθµίσει τη σχετική οικο-
νοµική ισχύ της Γερµανίας. Η Ελλάδα πρέπει 
να προτρέξει και να συνάψει αµυντική συµ-
φωνία µε τη Γαλλία και να ανακοινώσει ότι θα 
προµηθεύεται όπλα µόνο από τη Γαλλία. 
Επιπλέον, θα πρέπει να προηγηθεί παντός 
άλλου στη διαµόρφωση της συµµαχίας των 
Νοτίων που προωθεί η Γαλλία, ως αντιστάθ-
µισµα στις αντιδράσεις των Βορείων για τη 
σχετική υπεροχή της Γαλλίας στην εξωτερική 
και αµυντική πολιτική. Σε βάθος χρόνου, θα 
βρεθούν οι κατάλληλες ισορροπίες και θα 
διαµορφωθεί η ενιαία Ε.Ε. τόσο σε οικονοµι-
κό όσο και σε αµυντικό επίπεδο, διότι οι χώρες 
του Βορρά δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουν 
οικονοµικά προκαλώντας µια διάσπαση του 
µεγαλύτερου και ισχυρότερου µπλοκ του 
πλανήτη. Πολύ περισσότερο όταν οι χώρες 
του Βορρά θα είναι οι πιο ωφεληµένες από 
τις εξελίξεις αυτές. Το κρίσιµο στοιχείο είναι 
ποιος συσχετισµός δυνάµεων θα επιβάλει µια 
τέτοια πολιτική στους Βόρειους. Η παρούσα 
συγκυρία µε Μακρόν και Ντράγκι είναι ιδεώ-
δης για την προώθηση της συµµαχίας των 
Νοτίων. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ο τρίτος 
εταίρος.   

Σ
υζητείται αυτόν τον καιρό 
ένα σύνολο προτάσεων 
ευρωπαϊκών κανονισµών, 
το οποίο η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ονοµάζει Νέο Σύµφωνο 
για τη Μετανάστευση και το Ασυλο. 
∆υστυχώς, το σύµφωνο αυτό είναι 
κατώτερο των περιστάσεων.
Η Ε.Ε. δείχνει να αντιµετωπίζει τις 
µεταναστευτικές ροές ως ένα δεδο-
µένο της ζωής, επί του οποίου δεν 
µπορεί να έχει άλλη παρέµβαση 
παρά µόνο να σχεδιάσει τον κατάλ-
ληλο τρόπο υποδοχής, ταυτοποίησης 
και ενσωµάτωσης µεταναστών και 
προσφύγων. 
Ελάχιστη σηµασία δίνεται στην απο-
τροπή του φαινοµένου της παράνο-
µης µετανάστευσης. 
Η Ευρώπη, όπως την ξέρουµε, δεν 
µπορεί να επιβιώσει αν στο έδαφός 
της αναπτύσσονται θύλακες ανθρώ-
πων που αρνούνται ή αδυνατούν να 
ενσωµατωθούν στον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό και τρόπο ζωής. Η Ευρώπη 
αποτελεί, µεταξύ άλλων, και άθροισµα 
των εθνικών της ταυτοτήτων. 
Το φαινόµενο της ανάπτυξης πλη-
θυσµών µεταναστών αποµονωµένων 
από τον κορµό της κοινωνίας του 
κράτους που τους φιλοξενεί χαρα-
κτηρίστηκε προσφυώς από τον 
Γάλλο πρόεδρο Μακρόν «separatisme», 
δηλαδή αποσχιστική τάση. Ο περιο-
ρισµός του φαινοµένου προϋποθέτει 
την αποτροπή της παράνοµης µετα-
νάστευσης η οποία το τροφοδοτεί. 
Υπάρχει βέβαια στην Ε.Ε. µια πολι-
τική επιστροφών για όσους δεν δι-
καιούνται άσυλο. Τα αποτελέσµατα, 
όµως, της πολιτικής αυτής είναι 
απογοητευτικά: µόνο το 1/3 όσων 
λαµβάνουν εντολή αναχώρησης 
αναχωρεί πραγµατικά! Το νέο σύµ-
φωνο δεν συµπεριλαµβάνει διατάξεις 
οι οποίες αναµένεται να αλλάξουν 
δραστικά την εικόνα αυτή.
Οσο για την κατανοµή των βαρών 
στο εσωτερικό της Ενωσης, το νέο 
σύµφωνο µιλά για ισορροπία υπευ-
θυνότητας και αλληλεγγύης, όµως 
δεν προτείνει, όπως θα έπρεπε, 
υποχρεωτική αναλογική κατανοµή 
των αιτούντων άσυλο και προσφύγων 
µεταξύ των κρατών-µελών. Αντ’ 
αυτού, δίνει την επιλογή διαφόρων 
εµµέσων τρόπων στήριξης των χωρών 
πρώτης υποδοχής, οι οποίοι τρόποι 
όµως δεν υποκαθιστούν τη δίκαιη 
κατανοµή του βάρους της φιλοξενίας. 
Ιδιαίτερα προβληµατική είναι η 
πρόβλεψη του νέου συµφώνου για 

τη µεταφορά των αιτούντων άσυλο 
σε κέντρα υποδοχής κατά µήκος των 
συνόρων, στα οποία θα αντιµετωπί-
ζονται ως ευρισκοµένοι εκτός Ε.Ε.
Τόσο το Λιµενικό Σώµα όσο και η 
ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν την άποψη ότι οι 
σχετικές διατάξεις επιφέρουν ακύ-
ρωση στην πράξη της προστασίας 
των συνόρων.
Αυτό συµβαίνει διότι έλεγχοι που 
πρέπει να γίνονται προτού περάσει 
κανείς τα σύνορα, µεταφέρονται µε 
τον προτεινόµενο κανονισµό εντός 
του εθνικού εδάφους. Το ζήτηµα 
αφορά και θίγει την εθνική µας κυ-
ριαρχία. 
Επιπλέον µε το νέο σύµφωνο δηµι-
ουργείται ανεξέλεγκτη κατάσταση 
από τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη 
συµµετοχή ιδιωτών -των γνωστών 
ΜΚΟ- σε επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα. Μια κατά-
σταση που όχι µόνο δυσκολεύει τον 
έλεγχο των θαλασσίων συνόρων, 
αλλά δηµιουργεί και πρόσθετους 
κινδύνους και για τους ίδιους τους 
µετανάστες. 
Το νέο σύµφωνο για το άσυλο και τη 
µετανάστευση συνιστά αποδυνάµω-
ση του σηµερινού ευρωπαϊκού θε-
σµικού πλαισίου όσον αφορά την 
προστασία των συνόρων. 
Για όλους αυτούς τους λόγους η Ελ-
λάδα πρέπει να καταψηφίσει το 
σχέδιο αυτό στα αρµόδια όργανα. 
Στον χρόνο που συζητείται το νέο 
αυτό σύµφωνο βρίσκεται σε εξέλιξη 
µια άλλη ανησυχητική διεργασία: 
ένας οργανωµένος πόλεµος κατά της 
Frontex και του επικεφαλής της 
Fabrice Leggeri. Ενας πόλεµος βασι-
σµένος σε σειρά ψευδών κατηγορι-
ών περί παρανόµων επαναπροωθή-
σεων που χάλκευσαν µηχανισµοί της 
τουρκικής προπαγάνδας, από κοινού 
µε τις γνωστές ΜΚΟ των επαγγελµα-
τιών του «ανθρωπισµού». Ενας πό-
λεµος στον οποίο δυστυχώς συνέβα-
λαν και κάποιες φωνές Ελλήνων, από 
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. 
Τέτοιες µέρες πριν από έναν χρόνο, 
οι επικεφαλής των θεσµών της Ε.Ε. 
επισκέφθηκαν µαζί µε τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον 
Εβρο, µετά την οργανωµένη από την 
Τουρκία απόπειρα µαζικής εισβολής 
λαθροµεταναστών. 
Η εικόνα αυτή ήταν η εικόνα της 
έµπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύ-
ης, η οποία απέδωσε µάλιστα καρπούς.  
Αυτό το πνεύµα πρέπει να φανεί και 
στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Του Μανούσου Γ. Βολουδάκη

ΝΑΤΟ: ΗΠΑ, 
Γαλλία και Ελλάδα

Η Ευρώπη κλείνει τα µάτια στην ουσία 
του µεταναστευτικού προβλήµατος! 
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