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Σύγχρονη κατασκοπεία και ο πόλεμος της πληροφορίας στο πλαίσιο της υψηλής 
στρατηγικής των κρατών 

 

Λέγεται ότι όποιος κατέχει την ισχύ μπορεί να ελέγχει και τους γύρω του και αυτός 
που κατέχει την ισχύ είναι και αυτός που κατέχει την κατάλληλη πληροφορία. Τι 
είναι όμως η πληροφόρηση; Πληροφόρηση είναι η συλλογή και επεξεργασία 
πληροφοριών σε σχέση με ξένα κράτη και τους δρώντες τους, τις οποίες χρειάζεται η 

κυβέρνηση για τη διαμόρφωση της εξωτερικής της πολιτικής και τη διασφάλιση της 
εθνικής της ασφάλειας (Bimfort, 1958). Ωστόσο, ο Warner (2012) προσέθεσε στον 
προηγούμενο ορισμό και το στοιχείο της μυστικότητας που χαρακτηρίζει αυτές τις 
δράσεις1. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια της πληροφόρησης, αναγκαία κρίνεται η 
εξέταση του κύκλου της, η οποία αποτελείται από πέντε διαδοχικά στάδια, που 

αποτελούν τους κρίκους μίας ενιαίας και αδιάσπαστης αλυσίδας. Στο πρώτο στάδιο, 
εντοπίζεται η απόφαση των Υπηρεσιών να ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
και η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν. Στο δεύτερο στάδιο, περιλαμβάνεται η 
συλλογή των πληροφοριών, δηλαδή το σύνολο των μέσων (ανθρώπινες πηγές και 

τεχνικά μέσα) για την απόκτηση τους. Έπειτα, ακολουθεί η επεξεργασία, σκοπός της 
οποίας είναι η κατανόηση του υλικού, ώστε να επιτευχθεί το τέταρτο στάδιο της 
ανάλυσης, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση αυτού από ειδικούς στο 
αντικείμενο. Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι ενώ η συλλογή 

και η ανάλυση πρέπει να γίνονται διαδοχικά, τελικά πραγματοποιούνται παράλληλα 
λόγω της δυσκολίας στο διαχωρισμό τους. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη διανομή 
των πληροφοριών, εφόσον αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στους αρμόδιους για 
την λήψη των αποφάσεων2. 

Αυτή τη διαδικασία ακολουθούν και οι κρατικές Υπηρεσίες Πληροφοριών (Υ.Π.), οι 
οποίες δημιουργούνται για να εξασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια και την άμυνα της 

χώρας τους. Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές Υ.Π. παγκοσμίως είναι η CIA 
(ΗΠΑ), MI6 (Ηνωμένο Βασίλειο), FSB (Ρωσία), MOSSAD (Ισραήλ) και ISI 
(Πακιστάν)3. Οι δράσεις των Υπηρεσιών αυτών συνιστούν κατασκοπεία, που παρά 
την έλλειψη συγκεκριμένου ορισμού, θα μπορούσε να θεωρηθεί πως αποτελεί μία 

συλλογική ικανότητα να προβλεφθεί εγκαίρως η οποιαδήποτε αλλαγή ώστε να 
αντιμετωπιστεί. Η ικανότητα περιλαμβάνει την πρόβλεψη και τη διορατικότητα και 
προορίζεται να προσδιορίσει την επικείμενη αλλαγή που μπορεί να είναι θετική, 
αντιπροσωπεύοντας την ευκαιρία ή αρνητική, αντιπροσωπεύοντας την απειλή. 
(Breakspear, 2012)4. 

 

 

 

                                                             
1 Warner, Michael. Understanding our craft. 2012, p.15-22.  
2 Breakspear, Alan . "A New Definition of Intelligence." July 24, 2012, p.679 -693. 
3 The Mesh News. "Top 10 Best Intelligence Agencies in the World 2017." December 22, 2016. Accessed March 

30, 2017. http://www.themesnews.com/top-top-10-best-intelligence-agencies-in-the-world-2016/. 
4 Breakspear, Alan . "A New Definition of Intelligence." July 24, 2012, p.679-693. 
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Είδη κατασκοπείας 

Στρατιωτική Κατασκοπεία 

Διαχρονικά, ο τομέας της στρατιωτικής κατασκοπείας αποτελεί τον πυρήνα 

σχεδιασμού πολιτικής στρατηγικής και εθνικής ασφάλειας και αφορά πράξη που 
διενεργείται από κάθε πρόσωπο στρατιωτικό ή μη, το οποίο ανιδιοτελώς ή ιδιοτελώς, 
στα πλαίσια της στρατιωτικής Υπηρεσίας, κρυφά αντλεί πληροφορίες5.  

Η στρατιωτική κατασκοπεία τελείται με τεχνολογικά μέσα ή με ανθρώπινες πηγές. Τα 
πρώτα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και χαρτογράφηση περιοχών που 
υπάγονται άμεσα στο στόχαστρο του ενδιαφερόμενου6. Απεναντίας, οι ανθρώπινες 

πηγές διακρίνονται σε ελεγχόμενες, οι οποίες συγκροτούνται από το στρατιωτικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε συγκεκριμένο τομέα, ενώ οι μη ελεγχόμενες πηγές 
αποτελούνται από αιχμαλώτους πολέμου ή πολίτες που κατοικούν σε ζώνες 
ελεγχόμενες από εχθρικές δυνάμεις7. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες συλλήψεις πρακτόρων μένουν στην αφάνεια 
των πληροφοριών του «στρατιωτικού βυθού». Οι λεγόμενοι πράκτορες, οι οποίοι 

συνήθως συλλαμβάνονται, ανταλλάσσονται με αντίπαλους τους καθότι  
μεταφράζονται ως πολύτιμοι πληροφοριοδότες και οι μέθοδοι τους αποτελούν 
πληροφορίες επιβίωσης.   

Εξίσου καίριο ζήτημα, αποτελεί το εάν η στρατιωτική κατασκοπεία μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνο σε περίοδο πολέμου ή ειρήνης. Την απάντηση δίνει το διεθνές 
δίκαιο, συγκεκριμένα δε το δικαίωμα στην άμυνα, γεγονός που αναδεικνύει την 

αναζήτηση πληροφοριών ως αναπόσπαστο όργανο εθνικής στρατηγικής παγκοσμίως 
ανεξαρτήτως περιόδου8. 

Ηλεκτρονική Κατασκοπεία 

Η ηλεκτρονική κατασκοπεία ορίζεται ως πράξη που τελείται από τους δρώντες 

παράνομα, οι οποίοι αξιοποιούν το διαδίκτυο για να συλλέγουν (ή να προσπαθούν να 
συλλέξουν) πληροφορίες με σκοπό να τις μεταβιβάσουν ή να τις χρησιμοποιήσουν 
(NATO CCD COE, 2015)9. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο 
του κράτους-στόχου θεωρείται παράνομη, ενώ για τον «θύτη» αποτελεί 
νομιμοποιημένη κρατική συμπεριφορά. 

Αποτέλεσμα της εμφάνισης των πρώτων δικτύων υπολογιστών το 1970, ήταν η 

έκθεση των υπολογιστικών συστημάτων στις διαθέσεις του κάθε κακόβουλου και 
επιδέξιου χρήστη10. Μέσο, λοιπόν, εκδήλωσης Κυβερνοεπίθεσης με κακόβουλα 
προγράμματα είναι και το Spyware (λογισμικό κατασκοπείας) που φορτώνεται κρυφά 

                                                             
5 Μπάλκος, Αναστάσιος. Κατασκοπεία: (Ιστορία, Οργάνωσις, Μέθοδος), 1974,  p. 17.  
6 David Owen, Κατασκοπεία: "Πράκτορες, Κώδικες και υπερσύγχρονες μηχανές", 2008, p. 139.  
7  Mark M. Lowenthal, Intelligence: “From  secrets to Policy",   2014, p.. 46 
8 Γκρέτσας Νικόλαος, Νομικό πλαίσιο επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές (HUMINT), 

Απρίλ ιος 2010. 
9 NATO CCD COE. "Cyber Definitions." CCDCOE. April 28, 2015. Accessed March 31, 2017. 

https://ccdcoe.org/cyber-definitions.html. 
10 Μαυρόπουλος, Παναγιώτης . "Κυβερνοπόλεμος και Εθνική Στρατηγική." Www.warandstrategy.gr. January 19, 

2014. Accessed March 30, 2017. http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-
stratigiki. 

https://ccdcoe.org/cyber-definitions.html
http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki
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σε έναν Η/Υ, εκτελείται παρασκηνιακά και συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το 
χρήστη11. 

Παράλληλα, το διαδίκτυο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τις 
περισσότερες Υπηρεσίες Ασφαλείας και Πληροφοριών12. Σύμφωνα με πρόσφατη 
διαρροή στην ιστοσελίδα WikiLeaks, η CIA δύναται να έχει πρόσβαση σε κάθε 

είδους λογισμικό παγκοσμίως. Αντίθετα με την NSA13, η οποία επιδίδεται σε μαζική 
παρακολούθηση, η CIA επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους στόχους14. Άρα, “αν 
γνωρίζεις  τον εχθρό και τον εαυτό σου, δε χρειάζεται να φοβάσαι για την έκβαση 
εκατό μαχών” (Sun Tzu)15;  

Οικονομική Κατασκοπεία 

Το φαινόμενο της οικονομικής κατασκοπείας είναι διαχρονικό και συναντάται από 
την απαρχή της ιστορίας. Τα κράτη προσπαθούσαν να ελέγχουν τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές άλλων κρατών με τρόπο θεμιτό ή αθέμιτο. Ως οικονομική 

κατασκοπεία ορίζεται η χρήση πολιτικών, εμπορικών ή οικονομικών πληροφοριών 
(τεχνολογικά δεδομένα, χρηματοπιστωτικά, ιδιόκτητες εμπορικές και κυβερνητικές 
πληροφορίες). Η απόκτηση αυτών από ξένες δυνάμεις θα μπορούσε άμεσα ή έμμεσα 
να βοηθήσει τη σχετική παραγωγικότητα ή την ανταγωνιστική θέση της οικονομίας 
της χώρας16.  

Οι ΗΠΑ είναι από τις πιο γνωστές χώρες για τη δράση τους στην οικονομική 

κατασκοπεία αν και δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Ένα παράδειγμα οικονομικής 
κατασκοπείας είναι η παρακολούθηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Γαλλίας και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τη γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών, για 
λογαριασμό της NSA17. Συνεπώς, η οικονομική κατασκοπεία αποτελεί ένα ισχυρό 
όπλο στα χέρια των κρατών, καθώς μπορούν να ελέγχουν τα αντίπαλα κράτη.  

Αντικατασκοπεία 

Αντικατασκοπεία είναι η συλλογή πληροφοριών και οργανωμένων δραστηριοτήτων 
μίας Υ.Π. με σκοπό την προστασία κατά της κατασκοπείας (αμυντική), του 

                                                             
11 Tanebaum, Andrew S. . Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα. Κλειδάριθμος, 2009, p. 792-796. 
12 Μιχαλέτος, Ιωάννης. "Η Σύγχρονη κατασκοπεία μέσω του διαδικτύου." November 17, 2010. 

http://www.votegreece.gr/archives/6361. 
13 The National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS) leads the U.S. Government in cryptology 

that encompasses both Signals Intelligence (SIGINT) and Information Assurance (IA) products and services, and 

enables Computer Network Operations (CNO) in order to gain a decision advantage for the Nation and our allies 

under all circumstances.  

NSA. "Mission & Strategy." May 3, 2016. Accessed March 31, 2017. https://www.nsa.gov/about/mission-

strategy/. 
14 REUTERS. "WikiLeaks claims publication of secret CIA hacking tools." March  7, 2017. 

http://www.reuters.com/article/cia-wikileaks-idUSL2N1GK0U5. 
15 Μαυρόπουλος, Παναγιώτης . "Κυβερνοπόλεμος και Εθνική Στρατηγική." January 19, 2014. Accessed March 

30, 2017. http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki. 
16 Porteous, Samuel D. "Economic Espionage: Issues Arising from increased government involvement  with the 

private sector." Intelligence and National Security, October 1994, p. 736. 
17 Naftemporiki. " «Πλησιάζει» τη Μέρκελ το σκάνδαλο κατασκοπείας της Γερμανίας υπέρ ΗΠΑ". April 30, 

2015. Accessed March 31, 2017.  http://www.naftemporiki.gr/story/946892/plisiazei-ti-merkel-to-skandalo-
kataskopeias-tis-germanias-uper-ipa. 

http://www.votegreece.gr/archives/6361
https://www.nsa.gov/about/mission-strategy/
https://www.nsa.gov/about/mission-strategy/
http://www.reuters.com/article/cia-wikileaks-idUSL2N1GK0U5
http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki
http://www.naftemporiki.gr/story/946892/plisiazei-ti-merkel-to-skandalo-kataskopeias-tis-germanias-uper-ipa
http://www.naftemporiki.gr/story/946892/plisiazei-ti-merkel-to-skandalo-kataskopeias-tis-germanias-uper-ipa
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σαμποτάζ, των δολοφονιών ή των τρομοκρατικών ενεργειών (επιθετική)18 (Office of 
the National Counterintelligence Executive).  

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, μια σημαντική καινοτομία αποτέλεσε η Foreign 
Intelligence Surveillance Act (FISA)19, νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο στην 
παρακολούθηση χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση20. Επειδή το τέλος του δεν 

σήμανε όμως και το τέλος της απειλής για τις «εμπιστευτικές πληροφορίες», η 
αντικατασκοπεία παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του απόρρητου υλικού 
ενός κράτους έως σήμερα. 

Προτεραιότητα της αντικατασκοπείας αποτελεί η προστασία των μυστικών της 
χώρας, είτε περιορίζοντας τα άτομα που γνωρίζουν τις απόρρητες πληροφορίες είτε 
εξασφαλίζοντας ότι οι γνώστες αυτών θα τα προστατεύουν υπεύθυνα. Αυτό 

επιτυγχάνεται εκτός των άλλων με συνεχείς έρευνες για τους πράκτορες, όπως τα 
τεστ πολυγράφου (ανιχνευτής ψεύδους)21. 

Άλλο ένα στοιχείο της είναι η προσπάθεια ματαίωσης απόκτησης απόρρητων 
πληροφοριών από τις ξένες Υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο με την 
παρακολούθηση των ξένων πρακτόρων καθώς και με την απέλαση ή την άρνηση 
εισόδου τους στην χώρα22, πρακτική που όμως δεν επιφέρει επιθυμητά αποτελέσματα 
καθώς οι περισσότεροι εισέρχονται στην χώρα με «διπλωματική ασυλία». 

Τέλος, σημαντική λειτουργία αποτελεί ο εντοπισμός κατασκόπων που συνήθως 

αποφασίζουν να προδώσουν την Υπηρεσία τους με σκοπό το προσωπικό κέρδος23. 
Μάλιστα όταν αποτυγχάνει ο εντοπισμός τους από τις Υ.Π. υπάρχουν πολλές φορές 
κάποιοι που εθελοντικά τους καταδίδουν, ακόμα και από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον.  

Είναι γεγονός πως με το πέρας των χρόνων τα κράτη θα συνεχίζουν να συλλέγουν 
παράνομα πληροφορίες, καθιστώντας την προστασία τους μέσω της 
αντικατασκοπείας απαραίτητη. 

 

Υπηρεσίες Πληροφοριών και Υψηλή Στρατηγική 

 

Υψηλή στρατηγική εννοούμε «τη χρήση όλων των μέσων (στρατιωτικά, οικονομικά, 
διπλωματικά) που έχει ένα κράτος στη διάθεσή του, για την επίτευξη των σκοπών που 
έχει θέσει η πολιτική, ενόψει πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης» (Πλατιάς & 
Κολιόπουλος, 2015) 24. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η πληροφόρηση 

                                                             
18 Ehrman, John. "What are We Talking About When We Talk about Counterintelligence?" Studies in Intelligence 

53, no. 2 (June 2009): 7. Accessed March 31, 2017. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-

intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol53no2/pdfs/U-%20Ehrman-Theory%20of%20CI.pdf. 
19 Taylor, Stan A., and Daniel Snow. "Cold War Spies: Why they spied and how the got caught."  Intelligence and 

National Security , No.2, 12, April 1997, p.  110-13. Accessed March 30, 2017.  
20 "The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978." The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978. 

Accessed March 30, 2017. https://it .ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1286. 
21 Wettering, Frederick L. "Counterintelligence: The Broken Triad."  International Journal Of Intelligence and 

Counterintelligence , 2000, p. 267-74. Accessed March 30, 2017. 
22 Ibid21 
23 Ibid22 
24 Πλατιάς, Αθανάσιος Γ., and Κολιόπουλος Κωνσταντίνος. Η τέχνη του πολέμου του Σούν Τσού. Αθήνα: Δίαυλος, 
2015. 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol53no2/pdfs/U-%20Ehrman-Theory%20of%20CI.pdf
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol53no2/pdfs/U-%20Ehrman-Theory%20of%20CI.pdf
https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1286
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δεν δημιουργεί την υψηλή στρατηγική, αλλά την εξηγεί και μετέπειτα την βελτιώνει, 
καθώς προτεραιότητά της αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων 
σχετικά με αυτές. Αυτό είναι που την διαφοροποιεί κιόλας από τους άλλους 

συντελεστές για την χάραξη πολιτικής. Πιο σημαντικοί παράγοντες για την υψηλή 
στρατηγική είναι η υποστήριξη, η αντικειμενικότητα και η ίδια η πληροφόρηση.  

Πρωταρχικός ρόλος είναι να υποστηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής, μειώνοντας 
τις όποιες αβεβαιότητες25 και αναγνωρίζοντας τυχόν ευκαιρίες ή κινδύνους, πάντα 
στο πλαίσιο που οι παραπάνω έχουν θέσει με σκοπό την ανάπτυξη υψηλών 
στρατηγικών. Αυτή εξασφαλίζει ότι δεν θα παραλειφθούν εξελίξεις καίριας σημασίας 

για την κατανόηση επερχόμενων προκλήσεων παρέχοντας συμπληρωματικές 
πληροφορίες.  

Ένα ακόμη διακριτό στοιχείο, αποτελεί η αντικειμενικότητα καθώς η κοινότητα της 
πληροφόρησης ναι μεν καθοδηγείται από τους φορείς χάραξης πολιτικής χωρίς όμως 
να δέχεται συμβουλές για τον τρόπο αξιολόγησης των πληροφοριών που θα παρέχει, 
αλλιώς υφίσταται πολιτικοποίηση. 

Τέλος, η ίδια η πληροφόρηση κάνει την διαφορά διότι είναι αυτή που παρέχει το 
περισσότερο υλικό από κάθε άλλη οργάνωση ή άτομο26, προσβάσιμο σε όλους τους 

φορείς χάραξης πολιτικής, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι απόρρητο. Συνήθως, 
χρησιμοποιούνται ευρέως διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς μεταξύ άλλων μία 
επιτυχημένη υψηλή στρατηγική πρέπει να είναι κατανοητή από τους πολίτες, κάτι 
δύσκολο αν έχει βασιστεί σε απόρρητο αρχείο27.  

Στην Ελλάδα εδράζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) που ορίζεται ως ο 
οργανισμός συλλογής στοιχείων για την ασφάλεια της χώρας. Η ιστορία της 

Υπηρεσίας ξεκινά το 1924 με το νεοσύστατο Κέντρο Πληροφοριών Κέρκυρας για 
την αντιμετώπιση της πολιτικής "Mare Nostrum" της Ιταλίας28. Η απαρχή μιας 
συγκροτημένης Υπηρεσίας τοποθετείται στο 1953 με την ίδρυση της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) βασισμένη στα αμερικάνικα πρότυπα της CIA29. 

Με το νόμο 1645/86 η ΚΥΠ30 μετονομάστηκε σε ΕΥΠ, ρυθμιζόμενη από τα 
εκάστοτε προεδρικά διατάγματα και με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή 
των δεδομένων31. Η δράση της ΕΥΠ μπορεί να αναζητηθεί μέσα από την ανάμειξη 
μελών της, όπως στο «Σχέδιο Πυθία»32 ή το «Σχέδιο Περικλής»33. Στην Ελλάδα ο 

                                                             
25 Fingar, Thomas. "Reducing uncertainty: Intelligence analysis and national security ." Stanford, California: 

Stanford University Press, 2011, p. 1-18. 
26 Degaut, Marcos. "Spies and Policymakers: Intelligence in the Information Age." 31, no. 4, 2016, p. 509-531. 
27 Fingar, Thomas. "Intelligence and Grand Strategy." 56, no. 1, January 2012, p.118-134. 
28 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. "Χρονολόγιο των προ της Ε.Υ.Π. Ελληνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών 

(1924-1953)." NIS -History - A Brief Chronicle of the Greek Intelligence Services Before EYP. Accessed March 

30, 2017. http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/History/BeforeEYP.  
29 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. "NIS - History - Establishment of KYP." Περίοδος 1953-1967. Ίδρυση 

Κ.Υ.Π.. Accessed March 30, 2017. http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/History/IdrysiEYP . 
30 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, November 25, 1992, p. 1-2.  
31 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. "NIS - History - New Horizons." Περίοδος 1986-1999 - Νέοι Ορίζοντες . 

Accessed March 30, 2017. http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/History/NewHorizons. 
32 Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται την παραπομπή σε δίκη για παραβίαση μυστικών της πολιτείας κατ´  

εξακολούθηση για δύο υπαλλήλους της ΕΥΠ με ηθικό αυτουργό τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη 

Καρχιμάκη. 

Μάνδρου, Ιωάννα. "Πρόταση παραπομπής τεσσάρων σε δίκη για το «σχέδιο Πυθία» κατά Καραμανλή" 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2. October 6, 2016. Accessed March 31, 2017. 

http://www.kathimerini.gr/877966/article/epikairothta/ellada/protash-parapomphs-tessarwn-se-dikh-gia-to-sxedio-
py8ia-kata-karamanlh. http://www.thepressroom.gr/politiki/shedio-pythia-se-varos-karamanli-diki-zita-i. 

http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/History/BeforeEYP
http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/History/IdrysiEYP
http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/History/NewHorizons
http://www.kathimerini.gr/877966/article/epikairothta/ellada/protash-parapomphs-tessarwn-se-dikh-gia-to-sxedio-py8ia-kata-karamanlh.%20http:/www.thepressroom.gr/politiki/shedio-pythia-se-varos-karamanli-diki-zita-i
http://www.kathimerini.gr/877966/article/epikairothta/ellada/protash-parapomphs-tessarwn-se-dikh-gia-to-sxedio-py8ia-kata-karamanlh.%20http:/www.thepressroom.gr/politiki/shedio-pythia-se-varos-karamanli-diki-zita-i
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τομέας της υψηλής στρατηγικής και της υψηλής πληροφόρησης λειτουργεί ως 
πολλαπλασιαστής ισχύος, ενάντια στις κακόβουλες ενέργειες αντίπαλων παιχτών34. 
Το 2008 οριοθετήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΥΠ35. Σύμφωνα με τον Νόμο 

3649/2008, άρθρο 2 §136, η Ε.Υ.Π. έχει ως αποστολή, στο πλαίσιο του Συντάγματος 
και των νόμων, την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν: 

α. Η προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν 
γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της Χώρας. 

β. Η πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της 
εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Ελληνικού Κράτους, καθώς 
και του εθνικού πλούτου της Χώρας. 

γ. Η πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, 
καθώς και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. 

Αδιαμφισβήτητα η ευρύτητα και η ποικιλομορφία των πληροφοριών της ΕΥΠ, την 
καθιστά ζωτική Υπηρεσία για την εθνική ασφάλεια.  

 

Αποτυχίες Υ.Π. 

Κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα έχουν κεντρίσει έντονα το παγκόσμιο ενδιαφέρον οι 

αποτυχίες των Υ.Π., ιδιαίτερα των ΗΠΑ, όπως το Pearl Harbor και η 11/09/200137. 
Εξίσου ενδιαφέροντες και αξιοσημείωτοι είναι και οι παράγοντες που οδήγησαν σε 
αυτές. Βασικό ρόλο κατέχει η σχέση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των 
Υπηρεσιών.  Μερικές φορές, οι Υ.Π. αποτυγχάνουν να προειδοποιήσουν έγκαιρα για 

τυχόν απειλές ή για εν δυνάμει αξιοποιήσιμες ευκαιρίες έναντι του αντιπάλου. 
Αντίστοιχα, οι διαμορφωτές πολιτικής ενδέχεται να μην ανταποκριθούν άμεσα και 
κατάλληλα όταν οι προειδοποιήσεις αυτές είναι σωστές.  
 

Σύμφωνα με τους πρώην Διευθυντές της CIA, Gates και Turner, η αναποτελεσματική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των Υ.Π. οδηγεί σε 
ελλιπή επικοινωνία και κατανόηση των δυνατοτήτων και των ορίων των δεύτερων 

                                                                                                                                                                              
33 Το σχέδιο αρχικά, είχε εκπονηθεί από την Κ.Υ.Π. το 1955 για να αναθεωρηθεί το 1959 από τον αρχηγό της, 
στρατηγό Νάτσινα. Το σχέδιο «Περικλής» ήταν ενέργεια στο πλαίσιο εκστρατείας που είχαν αρχίσει οι ελληνικές 

και ξένες μυστικές υπηρεσίες και η οποία περιλάμβανε άμεση παρέμβαση  του στρατού και της αστυνομίας στα 

τότε πολιτικά πράγματα της χώρας με τη χρήση «διαφωτιστικού υλικού» και την ίδρυση οργανώσεων από 

«εθνικόφρονες πολίτες» με σκοπό τον περιορισμό του ποσοστού της Ε.Δ.Α. η οποία είχε καταφέρει να αναδειχθεί 

αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 1958. 

Ελευθεριάδης, Λάζαρος. "Τ ι ήταν το σχέδιο «Περικλής» της ΚΥΠ και τι σχέση μπορεί να έχει με την σημερινή 

Ελλάδα;." Xoris oria news. April 25, 2012. Accessed March 30, 2017. http://www.xorisorianews.gr/blog-

post_5708-12/.  
34 Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης. "Πληροφόρηση (Intelligence) και Υψηλή Στρατηγική: Η περίπτωση της 

Ελλάδας!" Liberal. June 02, 2016. Accessed March 30, 2017. http://www.liberal.gr/arthro/54589/amyna--

diplomatia/2016/pliroforisi-Intelligence-kai-ypsili-stratigiki-i-periptosi-tis-elladas.html.  
35 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. "NIS - Mission." NIS - Mission. Accessed March 30, 2017. 

http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/Mission. 
36 "NOMOΣ 3649/2008 - ΦΕΚ 39/Α'/3.3.2008." NOMO 3649/2008 - 39/'/3. Accessed March 30, 2017. 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3649_08.htm. 
37 Betts, Richard K. "Two Faces of Intelligence Failure: September 11 and Iraq's Missing WMD." Political Science 
Quarterly 122, no. 4, 2007, p. 585 -605. http://www.jstor.org/stable/20202928. 

http://www.xorisorianews.gr/blog-post_5708-12/
http://www.xorisorianews.gr/blog-post_5708-12/
http://www.liberal.gr/arthro/54589/amyna--diplomatia/2016/pliroforisi-Intelligence-kai-ypsili-stratigiki-i-periptosi-tis-elladas.html
http://www.liberal.gr/arthro/54589/amyna--diplomatia/2016/pliroforisi-Intelligence-kai-ypsili-stratigiki-i-periptosi-tis-elladas.html
http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/Mission
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3649_08.htm
http://www.jstor.org/stable/20202928
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από τους πρώτους. Έτσι, οι φορείς δημιουργούν υπερβολικές και εξωπραγματικές 
απαιτήσεις από τις Yπηρεσίες. Εν συνεχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις αποτυχίας, οι 
Υ.Π. αποτελούν το εξιλαστήριο θύμα για την κάλυψη είτε ανικανότητας των 

κυβερνήσεων («άφεση αμαρτιών»), είτε στρατιωτικών σκοπών.    
 
Επιπροσθέτως, παρατηρείται αδυναμία αναγνώρισης των τρωτών σημείων τόσο των 
άλλων δρώντων και των αντιπάλων, όσο και των δικών τους, με αποτέλεσμα τη 

δυσκολία αυτοβελτίωσης38.  Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η αύξηση των Υ.Π., 
δημιουργώντας γραφειοκρατικά προβλήματα, έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους και 
ελλιπή χρηματοδότηση39. Στον στρατιωτικό αιφνιδιασμό υπάρχουν ζητήματα 
ασυνεννοησίας, τριβές κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ενώ σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η ίδια η φύση του αιφνιδιασμού και της κατασκοπείας, που 
καθιστά αναπόφευκτη την ανάλυση ρίσκου με απόλυτο βαθμό βεβαιότητας40. Εν 
κατακλείδι, η σκόπιμη ή μη διαρροή πληροφοριών, δημιουργεί διπλωματικά 
επεισόδια και κρίσεις εμπιστοσύνης41. 
 

Αναδιάρθρωση 

Η αναδιάρθρωση των Υ.Π. είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη 
της ασφάλειας του κράτους και της προστασίας των πληροφοριών. Αρχικά, μπορεί να 

συμβεί σε περίπτωση αλλαγής της Κυβέρνησης, όπου ο εκάστοτε ηγέτης επιλέγει την 
ομάδα που τον πλαισιώνει42. Επίσης, πραγματοποιείται ύστερα από μια αποτυχία της 
Υπηρεσίας, σε ένα κρίσιμο ζήτημα, πράγμα που σημαίνει ταυτόχρονα την κακή 
διαχείριση πόρων και οργάνωσης. Τέλος, αλλαγή συντελείται σε περίπτωση 
εσωτερικής υπονόμευσης και σύγκρουσης με την κυβέρνηση (Αργεντινή, Νίσμαν)43.  

Βασικός στόχος είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των Υ.Π. Επιπλέον, 

ενισχύεται η εμπιστοσύνη της Κυβέρνησης σ’ αυτές, καθώς και η ίδια η προστασία 
των πληροφοριών. Η αναδιάρθρωση έχει ακόμα ρόλο διαφωτιστικό, εφόσον η 
αποτυχία γίνεται μάθημα και τα σφάλματα δεν επαναλαμβάνονται. Συνεπώς, η 
Υπηρεσία προσαρμόζεται καλύτερα στα νέα δεδομένα.44 

Η τεχνολογία σήμερα έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αφού 
καθίσταται επιτακτική η πρόσληψη στελεχών με άριστη γνώση των νέων 
τεχνολογιών και με σκέψη «out of the box».45  

                                                             
38 Gentry, John A. "Intelligence Failure Reframed." Political Science Quarterly 123 ,  no. 2, p. 247-70. Accessed 

March 29, 2017 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1538-165X.2008.tb00624.x/full. 
39 Agrell, Wilhelm. "The Next 100 Years? Reflect ions on the Future Intelligence." Intelligence and National 

Security , 2012 , p. 123. http://dx.doi.org/10.1080/02684527.2012.621601. 
40 Handel, Michael I. "Intelligence and the problem of strategic surprise." Journal of Strategic Studies, September 

01 , 1984, p. 230-55. http://dx.doi.org/10.1080/01402398408437190. 
41 "Strategic Comments ." Wikileaks: The Price of Sharing Data . March 07  , 2011. Accessed March 26, 2017. 

http://dx.doi.org/10.1080/13567888.2011.567012.  
42 Αποστολίδης Παύλος. Μυστική Δράση: Υπηρεσίες πληροφοριών στην Ελλάδα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση, 

2014, p. 263-267 
43 Καθημερινή. "Οι Εβραίοι της Αργεντινής κατά της προέδρου Κίρχνερ, AFP, REUTERS | Kathimerini." 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2. January 29, 2015. Accessed March 30, 2017. 

http://www.kathimerini.gr/801346/article/epikairothta/kosmos/oi-evraioi-ths-argentinhs-kata-ths-proedroy-kirxner.  
44 Chizek, Judy G. "Military transformation: intelligence, surveillance and reconnaissance". Report Congressional 

research service library of congress, 2003. p. 3, 24-28 
45 White, John P. "Transformation for what?" Report. Strategic studies institute, Army war College, 2005, p. 3-7. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1538-165X.2008.tb00624.x/full
http://dx.doi.org/10.1080/02684527.2012.621601
http://dx.doi.org/10.1080/01402398408437190
http://dx.doi.org/10.1080/13567888.2011.567012
http://www.kathimerini.gr/801346/article/epikairothta/kosmos/oi-evraioi-ths-argentinhs-kata-ths-proedroy-kirxner
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Όλη αυτή η εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μια μεγάλη αλλαγή της δομής 
αλλά και του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών. Τα προηγμένα κράτη λόγω 
οικονομικής ευχέρειας έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν όλο και περισσότερα 

ζητήματα, όπως οι εκλογές και οι εμπορικές συμφωνίες. Λόγω της τρομοκρατίας τα 
μέτρα έχουν αυξηθεί και πιθανόν να αυξηθούν περισσότερο στο μέλλον. Η ασφάλεια 
και η ειρήνη είναι δημόσιο καλό (Mendez, 1999)46. Μπορούμε όμως, να θυσιάσουμε 
την ατομικότητα και την ελευθερία του καθενός, θεμελιώδη δικαιώματα του 
ανθρώπου, για να επέλθει μια υποτιθέμενη ειρήνη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Mendez, Ruben P. "Peace as a Global Public Good." Global Public Goods, 1999, p. 382-416 

 
 


