
O país 
 
A Grécia está situada no sudeste da Europa e se encontra 
na península balcânica, fazendo fronteira com Albânia, Ma-
cedônia e Bulgária no norte e com a Turquia ao leste. Pos-
sui uma extensão territorial de 131.960 km² e uma popula-
ção de 10,88 milhões de habitantes. A Grécia, desde 1975, 
ano em que foi adotado uma nova constituição, é uma de-
mocracia republicana parlamentarista. Seu PIB é de US$ 
143 bilhões. Este faz parte de várias Organizações Interna-
cionais, entre elas a Organização das Nações Unidas 
(ONU), União Europeia (EU), o que o faz, consequentemen-
te, um membro da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Conselho da Europa, Organização sobre Segurança 
e Cooperação na Europa (OSCE) e a Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (OTAN), entre outros.  

O país e a OTAN 
 
A Grécia entrou na OTAN no ano de 1952 e é um dos inte-
grantes mais antigos. Ela se tornou membro em uma época 
onde o medo de uma possível expansão do comunismo 
pela Europa ainda era uma questão central. Sendo assim, 
ter a Grécia como membro desta organização era bastante 
estratégico para os Estados-membros, já que tê-la compar-
tilhando a agenda de segurança com os países ocidentais, 
significava um distanciamento da União Soviética. A pró-
pria localização da Grécia é um lugar estratégico para a 
OTAN, tendo em vista que ela se localiza em uma região 
instável e que possui vários interesses estratégicos envolvi-
dos. A OTAN também é benéfica para os gregos, tendo em 
vista que ela fortalece a segurança dos gregos de várias 
formas, como ajudando a melhorar e otimizar as táticas 
militares das tropas gregas, além da mesma, caso entre em 
um conflito armado, poder contar com o poderio militar de 
outros membros (poderosos aliados), como os Estados Uni-
dos.   
 
 
 

Relações com o Conflito do Kosovo 

Apesar da OTAN argumentar que a guerra no Kosovo pode 
ser um perigo e afetar a Grécia, e que, portanto, é preciso 
intervir para impedir tal alastramento, a Grécia não apoia a 
intervenção militar por vários motivos. A posição da Grécia 
é de querer uma solução pacifica para o impasse entre os 
kosovares e sérvios. Primeiro, os gregos possuem ligações 
históricas com os sérvios, onde ambas partes lutaram con-
tra os turcos otomanos, além de terem sido aliados durante 
as duas grandes guerras. Muito por conta disto, eles defen-
dem e pensam ser legitimo o fato da Iugoslávia estar lutan-
do pelo território kosovar. Existe também a preocupação 
de que a intervenção possa prolongar a situação crítica no 
Kosovo e que a  consequente desestabilização da Iugoslávia 
irá atrapalhar a economia (turismo, por exemplo) e o co-
mércio não só de seu país, mas dos Balcãs como um todo. 
Ou seja, a Grécia prefere uma Iugoslávia sem muitas crises 
e com seu território preservado. Além disso, a opinião pú-
blica dentro da Grécia se mostra totalmente contra a inter-
venção da OTAN no Kosovo. Desta maneira, a Grécia tende 
a não participar de nenhuma maneira nesta intervenção.  
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