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 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή, κο Ιωάννη Τσεκούρα για την 

ευγενική πρόσκληση που μου απηύθυνε να παρευρεθώ σε αυτό το ιστορικό 

Ίδρυμα και να μιλήσω ενώπιον ενός τόσο υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων 

ακροατηρίου.1 Θα ήθελα επίσης να καταθέσω ότι αισθάνομαι πάντα ιδιαίτερη 

συγκίνηση όταν βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, αλλά 

και βαθιά ικανοποίηση διαπιστώνοντας ότι αυτή αποτελεί μια αστείρευτη 

πηγή παραγωγής πολιτικής σκέψης και προβληματισμού. Πρωτοβουλίες όπως 

αυτές που αναλαμβάνονται από το ΙΜΧΑ και άλλους ομοειδείς θεσμούς, 

προάγουν το δημόσιο διάλογο, την εμβάθυνση και την πληρέστερη κατανόηση 

σημαντικών ζητημάτων. 

 Το αντικείμενο της αποψινής μου τοποθέτησης είναι: "Η στρατιωτική 

πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Ιδιαιτέρως θα αναφερθώ στη χρήση του 

στρατιωτικού εργαλείου από πλευράς της Ενώσεως για τη δημιουργία 

περιφερειακής ασφάλειας. Είμαι βέβαιος ότι για αυτό το ακροατήριο δεν 

αποτελεί έκπληξη η δήλωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει, μεταξύ άλλων, 

                                                           
1
 Tο Ίδρυμα  Mελετών  Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) ιδρύθηκε το Mάρτιο του 1953. 

Λειτούργησε για είκοσι χρόνια ως παράρτημα της Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών. Aπό το 
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και στρατιωτική πλευρά. Παρά ταύτα, για το ευρύ κοινό η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι κατά κύριο λόγο συνυφασμένη με φλέγοντα θέματα που άπτονται της 

οικονομίας. Και αυτό το φαινόμενο δεν απαντάται αποκλειστικά στην Ελλάδα. 

Αυτή η λανθασμένη αντίληψη έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα τον άδικο 

χρωματισμό της εικόνας της Ενώσεως με μάλλον μελανά χρώματα. 

 Προφανώς, για τη δημιουργία αυτής της αντίληψης, συνυπεύθυνη είναι 

και η Ένωση, υπό την έννοια ότι δεν ανέδειξε όσο θα όφειλε, όσο θα 

μπορούσε και όσο θα ήταν αναμενόμενο, την ιδιότητά της ως διεθνούς 

παράγοντα και ως παρόχου ασφαλείας με παγκόσμιο βεληνεκές. Στο σημείο 

αυτό, κρίνω σκόπιμο να διευκρινίσω ότι δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση του 

όρου Ασφάλεια και του όρου Άμυνα. Δεν είναι ένα και το αυτό. Η Άμυνα 

αποτελεί υποσύνολο της γενικότερης Ασφάλειας ενός κράτους και των 

πολιτών του, αναλαμβάνεται δε κατόπιν της εκδήλωσης μιας εξωτερικής 

επίθεσης ή της απειλής προς τούτο (αποτροπή). Η Ασφάλεια αποτελεί 

γενικότερη έννοια και περιλαμβάνει τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς 

παράγοντες. Η μορφή των σύγχρονων απειλών έχει επιβάλλει μια σοβαρή 

αλληλουχία, αλληλεπίδραση και συνέχεια ανάμεσα στην Ασφάλεια και την 

Άμυνα. 

 Είναι σύνηθες, όταν κάποιος εξετάζει την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

να αναφέρεται στο ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο παρόχου αναπτυξιακής και 

ανθρωπιστικής βοήθειας, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, ότι χρησιμοποιεί 

το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα, ότι δύο κράτη-μέλη της κατέχουν ισάριθμες 

μόνιμες θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι διατηρεί 

σχεδόν 140 αντιπροσωπείες, πρεσβείες κατά μία έννοια, σε όλον τον κόσμο. 

Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν το μέγεθος της διπλωματικής και 

οικονομικής ισχύος που έχει η Ένωση. Ελάχιστοι θα προσθέσουν ότι οι 

Ένοπλες Δυνάμεις των κρατών-μελών της αριθμούν αθροιστικά περί το 1,4 

εκατομμύρια στελέχη, καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική 

δύναμη στον κόσμο. Αυτό το στοιχείο δεν αποδεικνύει από μόνο του κάτι. Εάν 

όμως συνυπολογιστούν τα μεγέθη των διατιθεμένων οπλικών μέσων και 

συστημάτων, το επίπεδο της τεχνολογίας που αυτά ενσωματώνουν και το 

επίπεδο διαλειτουργικότητας και τυποποίησης που έχει επιτευχθεί, τότε 

γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της στρατιωτικής ισχύος που η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει στη διάθεσή της.  
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 Στο σημείο αυτό, θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Τον τελευταίο καιρό, 

γίνονται συχνές αναφορές σε κάποιον σχεδιαζόμενο Ευρωπαϊκό Στρατό. Τα 

στοιχεία τα οποία μόλις επικαλέστηκα, δεν αναφέρονται σε κάποιον τέτοιο 

Ευρωστρατό. Αποτελούν τη συνδυασμένη ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των 

κρατών-μελών, την οποία δύνανται να διαθέσουν κατά την κρίση τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προαγωγή και προώθηση των συμφερόντων της, τα 

οποία δεν είναι κάτι διαφορετικό από το σύνολο των συμφερόντων των 

κρατών-μελών. Αλλά στο ζήτημα αυτό θα επανέλθω. 

 Μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέμου, και παρασυρμένη από το κλίμα 

ευφορίας που δημιούργησαν οι αλλεπάλληλες εντάξεις νέων κρατών-μελών, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αφέθηκε να βυθιστεί σε έναν ιδεαλιστικό λήθαργο.2 Η 

επικρατούσα μέχρι πρόσφατα άποψη περί του παρωχημένου και της μη 

αναγκαιότητας της "Σκληρής Ισχύος", ήλθε ως απόρροια της υπερεκτίμησης 

της δυνατότητας πειθούς δια του –οικονομικού και εμπορικού– δέλεαρ και 

των ενταξιακών υποσχέσεων. Ας το αναλύσουμε με ψυχολογικούς όρους :   

Ύβρις η αγνόηση των ρήσεων του Θουκυδίδη, ότι "Ο ισχυρός επιβάλλει ότι του 

επιτρέπει η δύναμις του και ο ασθενής παραχωρεί ότι του επιβάλλει η 

αδυναμία του". Τιμωρία η απότομη και οδυνηρή αφύπνιση την επαύριον της 

παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας, των αποκεφαλισμών και των 

εκτελέσεων στο Ιράκ και τη Συρία και των αιματηρών τρομοκρατικών 

επιθέσεων στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη Νίκαια. Μούδιασμα στην εικόνα 

χιλιάδων νεκρών λαθρομεταναστών και προσφύγων στις ακτές της Χίου, της 

Λέβου και της Σάμου και στα νερά της Μεσογείου. Η γεωπολιτική 

πραγματικότητα που αίφνης επικράτησε στην εγγύς των ευρωπαϊκών συνόρων 

περιοχή, καθόλου δεν προσομοίαζε σε εκείνη που η Ένωση ευελπιστούσε να 

αντιμετωπίζει. Η διαχρονική αναγκαιότητα κατοχής εργαλείων "Σκληρής 

Ισχύος", δηλαδή στρατιωτικής ισχύος, επανήλθε εμφαντικά στο επίκεντρο των 

συζητήσεων, σαν απάντηση στην απαίτηση των κοινωνιών για αποκατάσταση 

του τρωθέντος αισθήματος ασφάλειας. Αλλά, η εσωτερική ασφάλεια των 

κρατών-μελών είναι αλληλένδετη και αλληλοεξαρτώμενη. Δεν είναι δυνατόν 

να εξετάζεται η ασφάλεια στο Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο ή την Αθήνα 

                                                           
2
 "Europe has never been so prosperous, so secure nor so free. The violence of the first half of the 20th century 

has given way to a period of peace and stability unprecedented in European history". European Security 

Strategy, 2003. 
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χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη κατάσταση στο Κίεβο, τη Δαμασκό, 

την Τρίπολη, το Μογκαντίσου, το Μπαμάκο ή το Μπαγκούι. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με έναν αριθμό 

προκλήσεων και απειλών αλληλένδετων μεταξύ τους. Η πολυσχιδής φύση και 

το μέγεθός τους, τους προσδίδει χαρακτηριστικά τα οποία τις καθιστούν 

μοναδικές στην ιστορία του κοινού ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι κοινωνίες 

ζητούν επιτακτικά από τις κυβερνήσεις τους να ανταποκριθούν στην 

υποχρέωση εξασφάλισης αισθήματος ασφάλειας, πάντα σεβόμενες τα 

εκάστοτε ισχύοντα συνταγματικών όρια και την προσωπική ελευθερία του 

πολίτη. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν σε εθνικό πλαίσιο, διαφέρουν. Η 

κοινή συνιστώσα είναι η ενεργοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων για την 

παροχή συνδρομής στους καθ' ύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς και την 

κάλυψη των κενών που διαπιστώθηκαν. 

 Η απάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλθε στην μορφή της 

"Παγκόσμιας", ή "Σφαιρικής Στρατηγικής". Η "Παγκόσμια Στρατηγική" (Global 

Strategy) παρουσιάστηκε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την 

Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας κυρία Φεντερίκα Μογκερίνι τον περασμένο Ιούνιο. Σε 

αντίθεση με την επικρατούσα πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

"Εφαρμοστικό Σχέδιο της Στρατηγικής στους τομείς της Ασφάλειας και της 

Άμυνας" άρχισε να συντάσσεται ήδη από τον Αύγουστο και επί του παρόντος 

βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κράτη-μέλη στο ανώτατο επίπεδο. Ήδη 

εγκρίθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς και θα εγκριθεί τελικά από τους 

Προέδρους των κυβερνήσεων τον Δεκέμβριο. Οι προτάσεις που περιέχει θα 

υιοθετηθούν πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. 

 Τόσο η Στρατηγική όσο και το Εφαρμοστικό Σχέδιο αυτής στους τομείς 

της Ασφάλειας και της Άμυνας, αποτελούν θεμελιώδη κείμενα. Το πρώτο διότι 

αναγνωρίζει τη σημασία της Σκληρής Ισχύος και το απαραίτητο της συμβολής 

του στρατιωτικού εργαλείου σε κάθε ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση για 

τον χειρισμό κρίσεων και την επίλυση συγκρούσεων. Για πρώτη φορά, 

καταγράφονται σε αυτό τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατ' 

επέκταση των κρατών-μελών, και περιγράφεται αριθμός αντικειμενικών 

σκοπών οι οποίοι επιδιώκεται να επιτευχθούν. Το δεύτερο κείμενο, το 

Εφαρμοστικό Σχέδιο, εστιάζεται και εξειδικεύει συγκεκριμένα στους τομείς της 
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Ασφάλειας και της Άμυνας, καθώς η Στρατηγική αυτή καθεαυτή είναι 

γενικότερη και αφορά στο σύνολο των επιμέρους θεσμών της Ένωσης. Το 

Εφαρμοστικό Σχέδιο περιγράφει ένα Επίπεδο Φιλοδοξίας το οποίο και 

προτείνει ως επιδιωκόμενο στόχο. Παράλληλα περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

και απτές δράσεις, οι οποίες θα αναβαθμίσουν ποιοτικά την συμβολή του 

στρατιωτικού εργαλείου στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ασφαλείας και άμυνας κατά τρόπο ολιστικό και συγκροτημένο. Τρεις 

στρατηγικές προτεραιότητες έχουν τεθεί, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 Η αντιμετώπιση εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων 

(Responding to external conflicts and crises), 

 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων (Building the 

capacities of partners) 

 Η προστασία της Ένωσης και των πολιτών της (Protecting the 

Union and its citizens).  

Γίνεται αντιληπτό, ότι η τελευταία προτεραιότητα, "Η προστασία της 

Ένωσης και των πολιτών της", δημιουργεί έκπληξη, απορία και πυροδοτεί 

συζητήσεις αναφορικά με τον όρο "προστασία" και τι αυτός περιλαμβάνει. 

Προς αποφυγή παρερμηνειών, οφείλω να εξηγήσω ευθύς αμέσως ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αμφισβητεί ούτε εποφθαλμιά τον κεντρικό ρόλο του 

ΝΑΤΟ στην εδαφική, συλλογική προστασία των ευρωπαϊκών κρατών-μελών 

του. Ο όρος "προστασία" αναφέρεται στην ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων τις οποίους η Ένωση, ως ολοκληρωμένος παράγοντας, δύναται 

να χρησιμοποιήσει για την, μεταξύ άλλων, εξασφάλιση ανεμπόδιστης 

πρόσβασης στα παγκόσμια αγαθά, για την εξασφάλιση της ελεύθερης 

ναυσιπλοΐας σε όλους τους ωκεανούς, για την καταπολέμηση της 

ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, για την 

αντιμετώπιση υβριδικού πολέμου. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας και της 

εδαφικής ακεραιτότητας των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 

οποία είναι ταυτόχρονα και μέλη το ΝΑΤΟ, σαφώς και παραμένει πρωτεύον 

ρόλος της Συμμαχίας. Παρά ταύτα, η ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων του 

ευρωπαϊκού βραχίονα της τελευταίας δεν αντίκειται στα συμφέροντα του 

NATO ή των υπερατλαντικών συμμάχων. 
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Αναφέρθηκα νωρίτερα στην εστίαση του "Εφαρμοστικού Σχεδίου στους 

τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας". Αυτό είναι ακριβές. Το Σχέδιο όμως δεν 

καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτούμενων δράσεων για την ολοκληρωμένη 

επίτευξη των στόχων. Αναφέρθηκα ήδη στο σκληρό πυρήνα της Άμυνας, της 

εδαφικής άμυνας. Προκειμένου να επιτευχθεί σφαιρική αντιμετώπιση του 

ζητήματος, το Εφαρμοστικό Σχέδιο αποτελεί μέρος μόνο της προσέγγισης. Η 

εφαρμογή του θα γίνει παράλληλα και σε συντονισμό με τις απορρέουσες 

ενέργειες για την υλοποίηση δύο ίσης σπουδαιότητας Σχεδίων. Αυτά είναι το  

"Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα (EDAP)", υπό την ευθύνη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το "Εφαρμοστικό Σχέδιο για την υλοποίηση της 

Κοινής Διακήρυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ". Το πρώτο εξ' αυτών στοχεύει 

στην παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη των απαραίτητων στρατηγικών 

ικανοτήτων οι οποίες θα προκύψουν ως απόρροια της "Παγκόσμιας 

Στρατηγική", με: 

 τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα 

της Άμυνας,  

 την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη δημιουργία αλυσίδων 

εφοδιασμού και για την κοινή χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

κοινά συμφωνημένων αμυντικών ικανοτήτων,  

 και με την υποστήριξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 

και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. 

Ο τελευταίος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Άμυνα είναι 

κρίσιμος τόσο για την επιβίωση των Μικρών και Μεσαίων Αμυντικών 

Βιομηχανιών (Small and Medium Enterprises-SMEs) των κρατών-μελών όσο και 

για τη διατήρηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

αυτάρκειας στον εφοδιασμό και τη διατήρηση του τεχνολογικού 

προβαδίσματος έναντι σημερινών και μελλοντικών απειλών. Ταυτόχρονα, θα 

εξασφαλίσει τη διατήρηση επαφής με το τεχνολογικό επίπεδο που 

απολαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και 

την εξάρτηση από αυτές. Το ύψος δε των οικονομικών οφελών από τις 

αμυντικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες, οι οποίες πρέπει να επισημανθεί ότι 

καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες ανάπτυξης των οικείων αμυντικών 

βιομηχανιών με αξιόλογα αποτελέσματα, δεν μπορεί να παραβλεφθεί. 
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Κυρίες και κύριοι, 

 Η συμμετοχή του στρατιωτικού εργαλείου στο πλαίσιο της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας προσμετρά ήδη 15 σχεδόν χρόνια. Από τον 

Μάρτιο 2002, 34 αποστολές και επιχειρήσεις στρατιωτικού και πολιτικού 

χαρακτήρα έχουν αναληφθεί, σε τρεις ηπείρους. 12 αφορούν σε στρατιωτικές 

αποστολές και επιχειρήσεις, με 6 εξ' αυτών να είναι αυτή τη στιγμή ενεργές, 

επί συνόλου 17.3 Η παράθεση των ανωτέρω στοιχείων ενδεχομένως να 

οδηγήσει στην εντύπωση ότι η χρήση του στρατιωτικού εργαλείου είναι 

εκτεταμένη. Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι 

στρατιωτικής φύσης αποστολές και επιχειρήσεις εντάσσονται στην 

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση (Comprehensive Approach) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την αντιμετώπιση κρίσεων. Εάν θα ήθελα να ποσοστικοποιήσω τη 

συμμετοχή θα έλεγα ότι δεν ξεπερνά το 10% της όλης προσπάθειας. 

Με την εξαίρεση της ναυτικής επιχειρήσεως στη Μεσόγειο, της 

επιχείρησης ΣΟΦΙΑ, οι υπόλοιπες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μακρινές όπως η Ναυτική Επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ στο Κέρας της Αφρικής και οι 

εκπαιδευτικές αποστολές στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι και τη 

Σομαλία, αλλά και τόσο κοντινές σε εμάς, όπως η επιχείρηση ΑΛΘΕΑ στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, εκτελούν την αποστολή τους χωρίς τυμπανοκρουσίες και 

μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και η αποστολή τους είναι να 

συνδράμουν τις τοπικές δυνάμεις και φορείς στην εκπλήρωση της αποστολής 

τους, την παροχή ασφάλειας για τους συμπολίτες τους. 

 Διότι, η έξοδος από την περιδίνηση της κρίσης στην οποία έχουν 

περιέλθει οι χώρες της Αφρικής στις οποίες δραστηριοποιούνται οι αποστολές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

κατοίκων. Απαιτεί την αναδιοργάνωση θεσμών και δομών. Απαιτεί την 

εξάλειψη διχαστικών φαινομένων και την επικράτηση ισότητας και ισονομίας. 

Απαιτούν την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου και, τελικά, απαιτούν εκ βάθρων 
                                                           
3
 Οι περατωθείσες αποστολές στρατιωτικού χαρακτήρα είναι οι ακόλουθες: 

 Artemis, (Congo, 2003) 

 Concordia (πΓΔΜ, 2003) 

 EUFOR RD CONGO (RD Congo, 2006) 

 EUFOR TCHAD (Tchad, RCA, 2008-2009) 

 EUFOR CAR (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, (2014-2015) 
 EUFOR MAM (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, (2015-2016) 
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αλλαγή αντίληψης και συμπεριφοράς. Απαιτούν την αλλαγή της καθεστηκυίας 

τάξης και την ανατροπή βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων. Η επιτυχία σε αυτήν 

την προσπάθεια θα επιτρέψει τη σταδιακή οικονομική ανάπτυξη, έχοντας 

εξαλείψει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων που ταλανίζουν τις χώρες 

και τροφοδοτούν τα αλλεπάλληλα μεταναστευτικά ρεύματα. 

 Οι αλλαγές αυτές αφορούν και στις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών 

αυτών. Και εδώ, η σημασία της αλλαγής είναι διττή: από τη μία, απαιτείται ο 

εκσυγχρονισμός της νοοτροπίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να αποτελούν 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των πολιτών και όχι εργαλείο υπέρ της μίας ή της 

άλλης εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής συνιστώσας. Από την άλλη, 

απαιτείται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητά τους, ώστε να εξασφαλίσουν 

την επικράτηση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας στη Χώρας 

τους και ευρύτερα. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατόν να 

επέλθει ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου. Να επανέλθει, με άλλα λόγια, η ελπίδα. Αυτή είναι η αποστολή των 

τριών εκπαιδευτικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι και τη Σομαλία. Η παροχή 

εκπαίδευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις και συμβουλών για την μεταρρύθμισή 

τους με βάση ένα πρότυπο συμβατό με τις διεθνείς πρακτικές και το διεθνές 

δίκαιο. 

 Αλλά η εμπλοκή του στρατιωτικού εργαλείου, δεν περιορίζεται σε 

εκπαιδευτικής φύσης, μη εκτελεστικές αποστολές στο χερσαίο χώρο. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευρεία συμφέροντα στον θαλάσσιο χώρο, καθώς 

εξαρτάται σημαντικά από τις θαλάσσιες συγκοινωνίες για τον ομαλό 

ενεργειακό της εφοδιασμό αλλά και για το εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 

αποτελεί έκπληξη ότι δύο εκ των τριών εκτελεστικών επιχειρήσεων οι οποίες 

αυτή τη στιγμή είναι ενεργές αφορούν στον θαλάσσιο χώρο. Η ναυτική 

επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ στον Ινδικό Ωκεανό αποτελεί την πλέον επιτυχημένη 

επιχείρηση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας καταφέρει τον 

μηδενισμό των επιτυχημένων αποπειρών πειρατείας και την ασφαλή 

συνοδεία των πλοίων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος τα οποία 

μεταφέρουν βοήθεια στους εκτοπισμένους πληθυσμούς της Σομαλίας. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί υπόδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες, 

όπως η Κίνα και η Ινδία αλλά και οργανισμούς συλλογικής άμυνας, όπως το 
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ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε όμως σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου μπορούμε 

ενδεχομένως να οδηγηθούμε στην εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων και 

λήψης αντιστοίχων αποφάσεων. Ο μηδενισμός των επιτυχημένων αποπειρών 

πειρατείας στον οποίο αναφέρθηκα, ουδόλως συνεπάγεται και την εξάλειψη 

της πειρατείας ως μίας άμεσης και υπαρκτής απειλής κατά των ευρωπαϊκών 

συμφερόντων. Όπως είναι γνωστό, για την εκδήλωση μιας κακόβουλης ή 

εγκληματικής ενέργειας, απαιτείται η ταυτόχρονη εκπλήρωση τριών 

προϋποθέσεων: της ύπαρξης πρόθεσης, ή κινήτρου, της κατοχής των σχετικών 

δυνατοτήτων και της εμφάνισης ευκαιρίας. Το κίνητρο υφίσταται, δεδομένης 

της αθλίας οικονομικής κατάστασης της Χώρας και των κατοίκων. Οι 

δυνατότητες συνεχίζουν να είναι διαθέσιμες. Αυτό το οποίο επέτυχε η 

επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ, σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους, είναι η 

αποστέρηση της ευκαιρίας στους επίδοξους πειρατές. Η σημασία των 

ανωτέρω νομίζω ότι είναι αυτονόητη σε μία χώρα με αρχέγονη ναυτική 

παράδοση και ευρέα εθνικά συμφέροντα στον θαλάσσιο χώρο όπως είναι η 

Ελλάδα. 

  Παραμένοντας στις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επιστρέφω στην επιχείρηση ΣΟΦΙΑ, η οποία δραστηριοποιείται στην κεντρική 

νότια Μεσόγειο. Αποστολή της είναι η παρεμπόδιση του επιχειρηματικού 

μοντέλου των διακινητών μεταναστών και η κατάληψη και καταστροφή των 

χρησιμοποιούμενων προς τον σκοπό αυτό μέσων. Ο περιορισμός των 

απωλειών ζωών συμπεριλαμβάνεται φυσικά στα καθήκοντα, και η επιτυχής 

εκπλήρωση αυτού ακριβώς του καθήκοντος τροφοδοτεί με ιδιαίτερη 

συχνότητα τα δελτία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας με εικόνες οι οποίες 

τονώνουν το κύρος της Ένωσης και την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων, 

σε κάθε επίπεδο.  Τα ανωτέρω εμπλουτίστηκαν με δύο επιπλέον καθήκοντα: 

την εκπαίδευση στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής και την επιβολή 

εμπάργκο στη διακίνηση οπλισμού. 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά μου στη συμβολή του στρατιωτικού 

εργαλείου στη δημιουργία περιφερειακής ασφαλείας, δεν θα ήταν δυνατόν να 

μην αναφερθώ στην πλησιέστερη, γεωγραφικά, σε εμάς επιχείρηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι επίσης και η μακροβιότερη. Η επιχείρηση 

ΑΛΘΕΑ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συντηρεί ένα περιβάλλον ασφάλειας σε μια 
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περιοχή, η οποία έχει αποτελέσει πεδίο μαχών και ακροτήτων στο όχι μακρινό 

παρελθόν. 

 Από τα ανωτέρω, καθίσταται εκτιμώ εμφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

και συγκεκριμένα το στρατιωτικό της εργαλείο, συνεισφέρει στη δημιουργία 

περιφερειακής ασφάλειας επί σειρά ετών. Σκοπός είναι η αντικατάσταση του 

περιβόητου "τόξου αστάθειας" από μία "ζώνη ασφαλείας" η οποία θα 

εκτείνεται από την Αφρική, θα διέρχεται από τη Μέση Ανατολή και θα 

καταλήγει στο Αφγανιστάν. Εδώ μπορεί να παρατηρηθεί μία άτυπη κατανομή 

ρόλων και αρμοδιοτήτων, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ, ή 

των ΗΠΑ. Η Συμμαχία έχει αναλάβει την αποκατάσταση της ασφάλειας στο 

Αφγανιστάν εμπλέκοντας  Ένοπλες Δυνάμεις, οι ΗΠΑ ηγούνται ενός μεγάλου 

αριθμού εταίρων στην μάχη κατά του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού 

Κράτους στο Ιράκ, ξανά με στρατιωτικά μέσα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 

χρησιμοποιεί το πλήρες εύρος των εργαλείων της, πολιτικού και στρατιωτικού 

χαρακτήρα, σε χώρες της Αφρικής. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εμπλοκών 

αυτών θα δημιουργήσει την ανωτέρω "ζώνη ασφαλείας" η οποία αποτελεί και 

την πρώτη γραμμή άμυνας της Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο στόχος 

δεν είναι η κατανίκηση κάποιου εχθρού, αλλά η εξάλειψη των αιτίων που 

δημιουργούν μίση και διχασμό. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΝΑΤΟ, αλλά και ο λόγος για τον οποίο ουδείς 

επιθυμεί την μετατροπή της Ένωσης σε ένα ευρωπαϊκό έκδοχο της Συμμαχίας. 

Διότι αυτό θα αποτελούσε αυτό-ακρωτηριαμό.  

Κυρίες και κύριοι, 

 Δυστυχώς, η μεγαλύτερη πρόκληση για την επίτευξη βαθύτερης 

συνεργασίας εντοπίζεται στο εσωτερικό της Ένωσης. Και θα είμαι ευθύς: ο 

ερχόμενος Ιανουάριος θα σηματοδοτήσει την παρέλευση 10 ετών από την 

δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού σχηματισμού μάχης, του γνωστού 

Battlegroup. Πρόκειται για σχηματισμούς επιπέδου ενισχυμένου τάγματος, 

δύναμης περί τα 1.500 άτομα, ενισχυμένα με στοιχεία Υποστήριξης Μάχης, οι 

οποίοι εναλλάσσονται στα καθήκοντα ετοιμότητας. Κάθε εξάμηνο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διαθέτει δύο Σχηματισμούς Μάχης, οι οποίοι, 

έχοντας διέλθει αξιολόγησης και πιστοποίησης, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα 

ενεργοποίησης και άμεσης αντίδρασης για την αντιμετώπιση εξελισσόμενης 

κρίσης ή απειλής. Η Ελλάδα αποτελεί η ίδια έθνος-πλαίσιο για τον Σχηματισμό 
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Μάχης HELBROC, όπου συμμετέχουν επίσης η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η 

Κύπρος και η Ουκρανία.  

Σε θεωρητικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμό και 

εργαλεία άμεσης αντίδρασης. Και λέω σε "θεωρητικό" επίπεδο, διότι η σκληρή 

πραγματικότητα είναι πως πρόκειται για έναν σχηματισμό ο οποίος δεν 

δοκιμάστηκε ποτέ στην πράξη. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι εξέλειπαν οι 

προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή τους, τουναντίον. Αντιθέτως, οφείλεται 

στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για κάτι τέτοιο. Υφίσταται λοιπόν ένα 

εργαλείο, σχεδιασμένο υπό άλλες συνθήκες, το οποίο ουδέποτε δοκιμάστηκε 

και θεωρείται ως εργαλείο άμεσης αντίδρασης. Το εργαλείο αυτό, το όλο 

σκεπτικό πίσω από αυτό οφείλει να επανεξετασθεί υπό ένα νέο πρίσμα, εάν 

πρόκειται να αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη σημερινή και την 

αυριανή εποχή. Δυσλειτουργίες που έχουν ήδη εντοπιστεί, όπως οι 

χρηματοδοτικές πρόνοιες και τα σχετικά εργαλεία, οφείλουν να θεραπευθούν 

κατά τρόπο μη επιδεχόμενου δεύτερης ερμηνείας την ώρα των αποφάσεων. 

 Αυτά αφορούν όμως στο κομμάτι των Επιχειρήσεων. Αυτές, όπως 

καταλαβαίνουν και οι μη μυημένοι στα στρατιωτικά, δεν είναι δυνατόν να 

λειτουργούν αποκομμένες από το κέντρο λήψης αποφάσεων, χωρίς 

καθοδήγηση και έλεγχο. Και η αλυσίδα Διοίκησης και Ελέγχου, οφείλει να 

είναι συμπαγής και πλήρης, χαρακτηριστικά τα οποία απουσιάζουν από την 

υπάρχουσα αυτή τη στιγμή αλυσίδα Διοίκησης και Ελέγχου των αποστολών 

και επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο πολιτικού όσο και 

στρατιωτικού χαρακτήρα. Προφανώς, η κατάσταση αυτή δημιουργεί χάσματα 

και απέχει από το να θεωρείται έστω λειτουργική. Μία σειρά συμβιβασμών 

και αυτοσχέδιων πρακτικών καλύπτει το κενό, πλην όμως αυτό δεν μπορεί να 

συνεχίζεται στο διηνεκές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αποκτήσει οικείες 

δυνατότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης αποστολών και επιχειρήσεων. Η 

μοναδική της δυνατότητα να χρησιμοποιεί πληθώρα εργαλείων, πολιτικού και 

στρατιωτικού χαρακτήρα, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, επιτάσσει την 

απόκτηση μηχανισμών που θα διευκολύνουν το συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ αυτών ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και το βέλτιστο 

αποτέλεσμα και να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη και ταχεία ροή πληροφορίας 

και διαταγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας της Διοίκησης και Ελέγχου. Τα 

αυτά ισχύουν και για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής 
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Ενώσεως και ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις περί αποφασιστικότητας και ετοιμότητας 

οφείλουν να παραχωρήσουν τη θέση τους σε αποφασιστικές δράσεις. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας με την 

Ατλαντική Συμμαχία. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει πυροδοτήσει 

πληθώρα συζητήσεων και αναλύσεων. Τις περισσότερες φορές όμως, οι 

συζητήσεις αυτές στηρίζονται, από άγνοια ή σκοπίμως, σε λανθασμένη βάση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στους πόρους και τα μέσα που τις διαθέτουν 

τα κράτη-μέλη της, μεταξύ αυτών και στρατιωτικά μέσα και ικανότητες,  για 

την προάσπιση και προώθηση των κοινά συμφωνημένων συμφερόντων τους. 

Το ΝΑΤΟ ομοίως στηρίζεται στα στρατιωτικά μέσα και δυνατότητες που του 

διαθέτουν τα κράτη-μέλη του για την επίτευξη των από κοινού 

συμφωνηθείσας συλλογικής άμυνας. Αμφότεροι οι οργανισμοί βασίζονται για 

την εκπλήρωση των στόχων τους στην διάθεση μέσων και ικανοτήτων από την 

μοναδική δεξαμενή μέσων την οποία διαθέτουν τα κράτη-μέλη τους, 22 εκ των 

28 υπενθυμίζω συμμετέχουν και στους δύο οργανισμούς. Αυτή η διττή 

ιδιότητα 22 εκ των 28 κρατών-μελών κάνει την επιδίωξη της εμβάθυνσης της 

συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών όχι απλά μια λογική εξέλιξη, αλλά 

αυτονόητη. Είναι βεβαίως κατανοητό ότι η ύπαρξη στους δύο οργανισμούς 

μελών τα οποία δεν συμμετέχουν στον έτερο δημιουργεί εμπόδια πολιτικής 

φύσεως. Και για το λόγο αυτό, η συνεργασία η οποία συμφωνήθηκε να 

προωθηθεί, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τη αυτονομία του κάθε 

οργανισμού και τις ευαισθησίες και θέσεις των συγκεκριμένων χωρών. 

Σύμφωνα με την "Κοινή Διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ", οι 

προσπάθειες θα επικεντρωθούν στους παρακάτω τομείς: 

 Στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών (countering hybrid 

threats) 

 Στην επιχειρησιακή συνεργασία στον θαλάσσιο χώρο και στην 

αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης (operational 

cooperation at sea and on migration) 

 Στον συντονισμό στην κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα 

(coordination on cyber security and defence) 

 Στην ανάπτυξη συνεκτικών, συμπληρωματικών και 

διαλειτουργικών αμυντικών δυνατοτήτων (developing 
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coherent, complementary and interoperable defence 

capabilities) 

 Στην διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας ισχυρότερης αμυντικής 

βιομηχανίας και μιας μεγαλύτερης αμυντικής έρευνας 

(facilitating a stronger defence industry and greater defence 

research) 

 Στην αναβάθμιση της συνεργασίας στον τομέα των ασκήσεων 

(stepping up coordination on exercises) 

 Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων στην Ανατολή και 

το Νότο στους τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας (building 

the defence and security capability of the partners in the East 

and South) 

 Μετά από αυτήν την επεξήγηση του πλαισίου της συνεργασίας μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΝΑΤΟ, επανέρχομαι στην προηγούμενη αναφορά, 

περί των φερομένων σχεδίων για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Και θα 

είμαι ξεκάθαρος. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει τεθεί ως θέμα 

συζήτησης. Δεν αποτελεί εκπεφρασμένο ή κρυφό στόχο της "Παγκόσμιας 

Στρατηγικής". Στην πραγματικότητα όμως, ο ευρωπαϊκός στρατός υπάρχει, 

όπως αντίστοιχα υπάρχει ο στρατός των Ηνωμένων Εθνών ή αυτός του ΝΑΤΟ. 

Υπάρχει στη μορφή των επιχειρησιακών στρατηγείων που εκτελούν τη 

Διοίκηση και τον Έλεγχο των αποστολών και των επιχειρήσεων, στη μορφή των 

στελεχών που προασπίζονται την ασφάλεια του ευρωπαίου πολίτη, μερικές 

χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα φυσικά εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Ζούμε σε ενδιαφέρουσες εποχές. Εποχές που σηματοδοτούν τη 

μετάβαση του κόσμου όπως τον γνωρίσαμε μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου σε μια άλλη κατάσταση. Οι αλλαγές αυτές, σπανίως συντελούνται 

χωρίς τριβές, και οπωσδήποτε, η παρούσα μετάβαση δεν είναι τέτοια. Ποια θα 

είναι η τελική μορφή του νέου συστήματος ασφαλείας, δεν μπορούμε να το 

γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι πως όλοι οι δρώντες, 

ανεξαρτήτως μεγέθους, σπεύδουν να λάβουν την πλέον κατάλληλη θέση για 

να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό οφείλει να κάνει, αυτό κάνει και η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, ως δρώντας με παγκόσμια συμφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό, 

η βέλτιστη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου και η αρμονική ανάπτυξη 

και χρήση κάθε συνιστώσας της συνολικής ισχύος που μπορεί να 

αντιπαραθέσει, δεν αποτελεί πολυτέλεια ή επιλογή. Αποτελεί υποχρέωση. 

 Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα από αυτό το βήμα και 

απευθυνόμενος σε ένα εμβριθές ακροατήριο να επισημάνω έναν κίνδυνο. Τον 

κίνδυνο του να βρεθούμε στη θέση των Μήλιων κατά τους Πελοποννησιακούς 

Πολέμους. Οι καιροί που διανύουμε είναι κρίσιμοι και απαιτείται συνεχής 

εγρήγορση και διαρκής ανησυχία. Και οφείλουμε, για να ξεφύγουμε από την 

παρούσα δυσχερή κατάσταση, να είμαστε: 

"Παρά δύναμιν τολμηταί 

και παρά γνώμην κινδυνευταί  

και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες". 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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