
 

 

 

Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε. 

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος  

 
Ομιλία στo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

"Η Ασφάλεια και η Άμυνα στο Επίκεντρο του Ενδιαφέροντος της ΕΕ" 

      Αθήνα, 20 Απριλίου 2018 

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Πρύτανη, 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, 

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το θέμα της σημερινής μου ομιλίας θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρο από 

ποτέ. Και ενδεχομένως η δήλωση αυτή να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από 

μέρους της ελληνικής κοινής γνώμης, ιδιαιτέρως υπό το πρίσμα προσφάτων 

περιστατικών που διαδραματίστηκαν στα θαλάσσια και χερσαία ελληνικά και 

ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Όπως πάντα συμβαίνει όταν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα 

αμφισβητούνται, πληθαίνουν εκείνες οι φωνές που διερωτούνται γιατί δεν 

αναπτύσσονται οι ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις προκειμένου να μας 

συνδράμουν, να μας υπερασπιστούν. Οι κριτικές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πληθαίνουν, η ίδια η χρησιμότητα της συμμετοχής μας σε αυτήν τίθεται υπό 

αμφισβήτηση. 

Οι φωνές αυτές, εάν και εφόσον δεν εξυπηρετούν άλλους σκοτεινούς 

και ιδιοτελείς σκοπούς, βασίζονται σε ελλειπή επιεικώς πληροφόρηση και σε 

ανεπαρκή γνώση του τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε πλήρη 

άγνοια του που θέλει να πάει. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η γνώση είναι δύναμη. Και η γνώση που αποκτά η κοινή γνώμη επί των 

θεμάτων που την απασχολούν της δίνει την δύναμη να διαμορφώνει 
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ορθολογικές απόψεις. Στη σημερινή εποχή, ο καταιγισμός πληροφοριών με τις 

οποίες ο πολίτης καθημερινά βομβαρδίζεται δημιουργεί σύγχυση. Οι 

αντικειμενικές πληροφορίες και αναλύσεις από εκείνους που γνωρίζουν 

χάνονται σε μια πλημμυρίδα άρθρων και δηλώσεων από κάθε λογής 

αυτοχριζόμενο ως ειδήμονα. Γι' αυτόν τον λόγο, πρωτοβουλίες όπως αυτές 

που αναπτύσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Jean Monnet 

Centre of Excellence on the EU Multilateral Diplomacy, με προσκλήσεις 

προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους, είναι αξιέπαινες και οφείλουν να 

συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό και προς κάθε κατεύθυνση.  

Για να δώσω λοιπόν μια έγκυρη απάντηση στο ερώτημα του "τι κάνει η 

Ευρώπη" και "γιατί δεν έρχεται ο Ευρωστρατός να μας συνδράμει", και για να 

θέσω τη σημερινή μας συζήτηση στη σωστή βάση, δηλώνω εξαρχής πως δεν 

υφίσταται κάποιος Ευρωστρατός υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

οποίος θα διαταχθεί από τις Βρυξέλλες να αναπτυχθεί στα σύνορά μας ή 

ενδεχομένως στα σύνορα των Βαλτικών χωρών με τη Ρωσία, για να 

προστατεύσουν έναντι της επιθετικότητας των γειτόνων. Και ακόμα, σας 

ενημερώνω ότι η δημιουργία ενός Ευρωστρατού δεν είναι στις 

καταγεγραμμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και υπενθυμίζω 

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εκείνο το συλλογικό όργανο λήψης 

αποφάσεων στο οποίο συμμετέχουν οι Αρχηγοί των Καρτών και των 

Κυβερνήσεων ή οι εκπρόσωποί τους. Ενδεχομένως η δημιουργία ενός 

Ευρωστρατού να είναι στις ενδόμυχες σκέψεις κάποιου επισήμου, ή να 

απασχολεί ως υπόθεση εργασίας την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις 

δεξαμενές σκέψεις, τα γνωστά "think tanks". Και εκεί εξαντλείται η όποια 

συζήτηση. Η άμυνα των χωρών, η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και 

της ανεξαρτησίας παραμένει πρωτίστως εθνική υποχρέωση. Και καθήκον. 

Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Ασφάλεια και η Άμυνα έχουν 

περιέλθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίας 

Ένωσης η οποία μέχρι πριν από δύο χρόνια θεωρούσε ότι η οικονομική της 

δύναμη και ευμάρεια επαρκούσε για να αντιμετωπίσει κάθε εξωτερική 

πρόκληση ασφαλείας. Παραβλέποντας ωστόσο ότι η δύναμη του χρήματος 

είναι σχετική και ότι δεν την αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το 

παράδειγμα των ισλαμιστών τρομοκρατών του ISIS είναι διδακτικό. 

Παράβλεψε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι το ίδιο της το γόητρο 
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ως οικονομικής δύναμης παγκοσμίου βεληνεκούς τρώθηκε ως συνέπεια της 

οικονομικής κρίσης, η οποία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πέντε 

τουλάχιστον κράτη-μέλη της (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία 

– Ιταλία?). Η Ευρωπαϊκή Ένωση πορευόταν προς το μέλλον βασιζόμενη σε μία 

Στρατηγική Ασφαλείας, η οποία εκπονήθηκε το 2003 υπό εντελώς 

διαφορετικές συνθήκες και βασίστηκε σε παραδοχές οι οποίες δεν 

επιβεβαιώθηκαν. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του 2003 

ανέφερε ότι: 

"Η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ τόσο ευμαρής, ασφαλής ή ελεύθερη."  

Δεκατρία χρόνια μετά η περιγραφή του κόσμου είναι πολύ λιγότερο 

αισιόδοξη.  

“Ο σκοπός, ακόμα και η ύπαρξη της Ένωσής μας τίθεται υπό 

αμφισβήτηση […] Η ευρύτερη περιοχή δοκιμάζεται πλέον από μεγαλύτερη 

αστάθεια και ανασφάλεια.“  

Η συγκεκριμένη φράση βρίσκεται στο εισαγωγικό σημείωμα της Ύπατης 

Εκπροσώπου, κας Μογκερίνι, στη Συνολική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, η οποία 

παρουσιάστηκε τον Ιούνιο 2016. Η έκδοση μίας νέας Στρατηγικής ήταν 

απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 

ενέργειές της στη νέα πραγματικότητα. Η Στρατηγική αυτή αποκαλείται 

"Συνολική (Global)" για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ο τίτλος της είναι 

ενδεικτικός της νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ακολουθούμενη 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

λειτουργεί κατά τρόπο ενιαίο, συντονισμένο και συγκροτημένο. Η βασική 

διαφοροποίηση αυτής της Στρατηγικής από την προηγούμενη είναι ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται πλέον ότι στον πραγματικό κόσμο, η Σκληρή 

Ισχύς δεν αποτελεί ένα κατάλοιπο του παρελθόντος ή έναν αναχρονισμό, αλλά 

απαραίτητο και αναντικατάστατο εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής. Και όπως 

γνωρίζουμε, ο κύριος εκφραστής της Σκληρής Ισχύος είναι οι Ένοπλες 

Δυνάμεις.  

Στο σημείο αυτό θεωρώ χρήσιμο να ανοίξω μία παρένθεση και να 

εξηγήσω για τους μη εξοικειωμένους, κάποιους βασικούς όρους που 

χρησιμοποιούνται στις Διεθνείς Σχέσεις, όπως τι είναι η Σκληρή, η Ήπια και η 



-4- 
 

 

Έξυπνη Ισχύς. Σύμφωνα λοιπόν με τις επικρατούσες σύγχρονες αντιλήψεις των 

Διεθνών Σχέσεων, μία χώρα μπορεί να επιβάλει τη θέλησή της σε μίαν άλλη με 

δύο τρόπους. Ο πρώτος, ο σύγχρονος, είναι να την προσελκύσει στην δικιά της 

γραμμή πλεύσης, προβάλλοντας θετικά στοιχεία και πείθοντάς την να 

ταυτιστεί με την ίδια. Αυτό γίνεται μέσω της διπλωματίας, των θετικών 

οικονομικών σχέσεων και του πολιτισμού (όπου ο κινηματογράφος και η 

μουσική παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο). Ο άλλος τρόπος, πιο κλασικός, 

αφορά στον εξαναγκασμό της άλλης πλευράς να αλλάξει στάση. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και την απειλή ή και την 

χρήση στρατιωτικής βίας. Η δύναμη μίας χώρας να πείθει και να προσελκύει 

συμμάχους και συνεργάτες, ονομάζεται Ήπια Ισχύς. Η δύναμη να επιβάλει την 

θέλησή της, ονομάζεται Σκληρή Ισχύς. Το σύνολο των δύο αποτελεί την 

Έξυπνη Ισχύ της χώρας, όρος ο οποίος παραπέμπει στην συνδυασμένη χρήση 

και των δύο αναλόγως της κατάστασης. 

Κλείνοντας την απαραίτητη αυτή παρένθεση και επιστρέφοντας στα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος της επιστροφής στην πραγματικότητα δεν είναι 

άλλος από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τόσο στην περιφέρεια της Ευρώπης 

όσο και στο εσωτερικό της. Τόσο η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από 

την Ρωσία όσο και η συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, 

την περιοχή της Σαχέλ στην Αφρική αλλά και η αγριότητα και βιαιότητα των 

τζιχαντιστών έπαιξαν ρόλο σε αυτήν τη μεταστροφή. Ο σημαντικότερος όμως 

λόγος ήταν οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές και η πίεση που αυτές 

άσκησαν στην ίδια τη συνοχή της Ένωσης όπως επίσης και οι αιματηρές και 

δειλές τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Αυτά τα δύο 

ασύνδετα μεταξύ τους φαινόμενα, διαμόρφωσαν μία ισχυρή απαίτηση της 

κοινής γνώμης προς τις κυβερνήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. 

Ταυτόχρονα, έκαναν κατανοητό ότι οι χώρες οι οποίες υφίσταντο την πίεση 

αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, αδυνατούσαν να τα διαχειριστούν 

μόνες τους. Η συντονισμένη αντιμετώπισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν 

λογική και αναμενόμενη, καθώς οι επιπτώσεις τους δεν περιορίζονταν σε 

τοπικό επίπεδο. Ήταν επίσης επιβεβλημένη λόγω του δυσβάστακτου για κάθε 

μεμονωμένη χώρα κόστους για την αντιμετώπισή τους και της ανάγκης για 

διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου ώστε να μην υπάρχουν κενά ή παράθυρα. 
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Με την παρουσίαση της Συνολικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τέθηκαν άμεσα σε κίνηση οι μηχανισμοί και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για 

την εξειδίκευση και την υλοποίησή της, κατά προτεραιότητα στον τομέα της 

Άμυνας κα της Ασφάλειας. Για πρώτη φορά η προστασία της Ευρώπης και των 

κατοίκων της αναγνωρίζεται ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ένωση. Τι 

σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? 

Αρκετοί βιάστηκαν να προεξοφλήσουν την στρατιωτικοποίηση της 

Ευρώπης, προτού καν αποφασισθούν τα επόμενα βήματα. Άλλοι ανακοίνωσαν 

την υποκατάσταση του ΝΑΤΟ, στηριζόμενοι σε κάποιες δηλώσεις του 

Προέδρου των ΗΠΑ οι οποίες το απαξίωναν. Είναι όμως έτσι; Στην 

πραγματικότητα, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ούτε και η έμφαση στην 

ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας εντός της Ένωσης είναι αποτέλεσμα 

των σκληρών δηλώσεων του αμερικανού Προέδρου. 

Συνηθίζω να επαναλαμβάνω ότι οι λέξεις έχουν την δική τους σημασία. 

Η λέξη την οποία χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιγράψει μία  

εκ των στρατηγικών της προτεραιοτήτων είναι η λέξη "προστασία". Όχι η λέξη 

“άμυνα". Η τελευταία, η συλλογική υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας 

της Ευρώπης παραμένει αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ. Αυτό 

εξάλλου αποτελεί επιλογή και των ίδιων των 22 μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίες αποτελούν και μέλη της Συμμαχίας. Αδιαμφισβήτητο επίσης 

είναι το γεγονός ότι η ευφορία η οποία επικράτησε στην Ευρώπη μετά την 

λήξη του Ψυχρού Πολέμου, οδήγησε στην συνειδητή παραμέληση των 

αμυντικών προσπαθειών και την σταδιακή συρρίκνωση έως και απώλεια 

κρισίμων αμυντικών ικανοτήτων. Η κρίση η οποία έπληξε την Ευρώπη το 2008 

απλά επιδείνωσε μία κατάσταση η οποία όμως είχε ήδη τραυματίσει το 

αξιόμαχο πολλών, αν όχι όλων των εταίρων. Αυτή η κατάσταση έφερε την 

αντίδραση των ΗΠΑ. Μία αντίδραση η οποία εκφράσθηκε αρχικά μέσα από 

έναν ήπιο λόγο, με ευχές, παροτρύνσεις, νουθεσίες και τέλος, με την απόφαση 

που πάρθηκε στη Σύνοδο της Ουαλίας το 2014. Τότε τέθηκε ως στόχος η 

άνοδος έως το 2024 των αμυντικών δαπανών κάθε μέλους του ΝΑΤΟ σε 

ποσοστό 2% του ΑΕΠ. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα αποτελεί μία εκ των 

τεσσάρων χωρών οι οποίες διαρκώς εκπληρούσαν αυτόν το στόχο. 

Μιλώντας όμως για αμυντικές δαπάνες, είναι χρήσιμο να έχουμε στο 

μυαλό μας κάποια νούμερα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι στη 
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συντριπτική τους πλειοψηφία δεν πληρούν τον στόχο του 2%, αφιερώνουν 

συνολικά πάνω από €200 δις σε ετήσια βάση για την άμυνά τους. 

Επαναλαμβάνω για να γίνει κατανοητό: €200 δις σε ετήσια βάση. Προτού 

ικανοποιήσουν τον στόχο του 2%, όταν θα προστεθούν στο νούμερο αυτό 

περίπου €100 δις. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, οι ΗΠΑ αφιερώνουν 

αντίστοιχα άνω των €600 δις, ενώ η Ρωσία κάτι παραπάνω από €40 δις. Τι 

αποτελέσματα παράγουν αυτά τα €200 δις? Κρίνοντας από την ένταση των 

δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου κατά των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και 

από επίσημες μελέτες οι οποίες είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για 

τη διαθεσιμότητα μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων μεγάλων ευρωπαϊκών 

χωρών, τα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον απογοητευτικά. Υπολογίζεται ότι 

η απόδοση αυτών των χρημάτων σε επιχειρησιακούς όρους κινείται περίπου 

στο 50% των αντιστοίχων αμερικανικών. Που οφείλεται όμως αυτό?  

Ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και ο 

προστατευτισμός που χαρακτηρίζει τις αμυντικές προμήθειες των Κρατών-

Μελών αποτελεί την αχίλλειο φτέρνα της αποτελεσματικότητας των 

προσπαθειών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 28 Ένοπλες Δυνάμεις 

των κρατών-μελών επιχειρούν 16 διαφορετικούς τύπους μαχητικών 

αεροσκαφών, 29 διαφορετικούς τύπους κύριων μονάδων επιφανείας και 19 

διαφορετικούς τύπους τεθωρακισμένων. Οι επιπτώσεις αυτής της 

πολυτυπίας στην δυνατότητα των στρατών να αναπτύσσονται και να 

επιχειρούν μαζί είναι αυτονόητες.  

Υπάρχει όμως και μία άλλη διάσταση αυτού του προβλήματος πέραν της 

επιχειρησιακής. Η οικονομική επίπτωση αυτής της πολυτυπίας και της 

προβληματικής συνεννόησης σε επίπεδο αμυντικού σχεδιασμού εκτιμάται σε 

απώλεια €25 - 100 δις τον χρόνο. Χρήματα τα οποία χάνονται λόγω της μη 

συγκεντρωτικής παραγγελίας μεγαλύτερων ποσοτήτων υλικών, της απώλειας 

διαπραγματευτικής ισχύος απέναντι στους κατασκευαστές των μέσων αυτών, 

της μη βελτιστοποιημένης κατανομής της διαδικασίας παραγωγής. Εξαιτίας 

της μη εφαρμογής βασικών γνώσεων τις οποίες γνωρίζει και εφαρμόζει 

οποιοσδήποτε από εμάς διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως 

μεγέθους. Με τη διαφορά όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητάμε 

για 28 διαφορετικούς, εθνικούς προϋπολογισμούς.  



-7- 
 

 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι εάν δεν επιλυθεί αυτό το σημαντικό 

πρόβλημα, του συντονισμού των εθνικών αμυντικών προσπαθειών, της 

μεγαλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των κρατών, δεν πρόκειται να έχουμε 

αποτελέσματα αντίστοιχα των δαπανών που γίνονται ή που θα γίνονται. Ως 

ένας σύγχρονος Πίθος των Δαναΐδων, θα εξακολουθεί να απομυζεί και να 

σπαταλά χρήματα απαραίτητα σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Και αυτό 

δεν είναι αποδεκτό σε μία Ευρώπη η οποία εξέρχεται από την δοκιμασία της 

οικονομικής κρίσης. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η συνεργασία είναι το παν. Για να επιτευχθεί αυτή στον πολύπλοκο και 

ευαίσθητο τομέα της Άμυνας χρειάζεται ένας διαμεσολαβητής, ο οποίος θα 

αναλάβει τον συντονισμό των εργασιών. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία της από αντίστοιχους ρόλους στον οικονομικό και άλλους τομείς 

η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να αναλάβει αυτόν τον ρόλο του διαμεσολαβητή 

μεταξύ των χωρών οι οποίες ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε μια ενισχυμένη 

αμυντική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή αποκαλείται "Μόνιμη 

Διαρθρωμένη Συνεργασία", ή αλλιώς Permanent Structured Cooperation, εν 

συντομία, PESCO. Στο πλαίσιό της, εκείνα τα Κράτη-Μέλη που το επιθυμούν 

και είναι σε θέση να το πράξουν, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν από 

κοινού αμυντικές ικανότητες, να επενδύσουν σε κοινά σχέδια ή να ενισχύσουν 

την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεών τους. 

Προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή τη συνεργασία, τα ενδιαφερόμενα Κράτη-

Μέλη ανέλαβαν δεσμευτικές υποχρεώσεις έναντι αλλήλων. Η ενδεχόμενη μη 

τήρηση αυτών των δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποπομπή του 

Κράτους-Μέλους από το PESCO. Το γεγονός ότι 25 από τα 28 Κράτη-Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάχθηκαν σε αυτό το συνεργατικό πρόγραμμα 

αποδεικνύει τη σημασία που αυτό έχει. 

Οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα είναι γρήγορες. Η θέσπιση του PESCO 

εγκρίθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας 

ενέκρινε την υλοποίηση 17 αμυντικών προγραμμάτων Μόνιμης Διαρθρωμένης 

Συνεργασίας. Τα προγράμματα αυτά κινούνται στον τομέα ανάπτυξης 

αμυντικών δυνατοτήτων για το μέλλον αλλά και στην κάλυψη επιχειρησιακών 

αναγκών που αντιμετωπίζονται σήμερα. 
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Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

PESCO προκειμένου εκείνες οι χώρες που το επιθυμούσαν να μπορούν να 

συνεργαστούν στον τομέα της Άμυνας ή σε οποιονδήποτε άλλο; Η απάντηση 

είναι, "Σαφώς και όχι!" Η κάθε χώρα είναι ελεύθερη να συνεργάζεται με 

όποιον και για ότι αποφασίζει. Αυτό ισχύει και σήμερα. Αυτή η ελευθερία 

όμως οδήγησε στην κατάσταση που σας εξήγησα νωρίτερα. Οδήγησε για 

παράδειγμα, στον σχεδιασμό, παραγωγή και προμήθεια τριών διαφορετικών 

τύπων μαχητικών αεροσκαφών (Eurofighter-Germany, Italy, Spain, UK, Rafale-

FR, Gripen-SE) από έξι Κράτη-Μέλη της Ένωσης, εκ των οποίων ο ένας (Rafale) 

δεν αγοράστηκε από κανένα άλλο Kράτος-Mέλος. Και εξακολουθούν σήμερα 

να διαγωνίζονται το ένα εναντίον των άλλων σε κάθε σχεδόν σχετικό 

διαγωνισμό τρίτων χωρών, υπονομεύοντας τις πιθανότητες επιτυχίας και 

οδηγώντας στην επικράτηση των ανταγωνιστών. Το λογικό ζητούμενο είναι να 

υπάρξει στο μέλλον ένας και μόνο τύπος, ο οποίος θα εξοπλίζει κάθε 

ευρωπαϊκή πολεμική αεροπορία η οποία θα το χρειάζεται. Αυτός δε ο τύπος 

θα απολαμβάνει της πλήρους ευρωπαϊκής υποστήριξης στην προώθησή του 

για εξαγωγές. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζεται η συνολική ευρωπαϊκή 

αμυντική ισχύς αλλά και ωφελείται η ευρωπαϊκή οικονομία. Αναλογιστείτε τι 

σημαίνει η ανάπτυξη ενός οποιουδήποτε σύγχρονου αμυντικού υλικού για την 

έρευνα και την τεχνολογία, για την τεχνολογική ανάπτυξη, για τις βιομηχανικές 

υποδομές κάθε μεγέθους που απαιτούνται για την παραγωγή και 

συναρμολόγηση των χιλιάδων μερών που το απαρτίζουν. Αναλογιστείτε τις 

θέσεις εργασίας που εξασφαλίζονται, εφόσον τα προγράμματα που 

αναλαμβάνονται είναι βιώσιμα. Και βιώσιμα σημαίνει, με εξασφαλισμένο 

έναν ελάχιστο αριθμό παραγγελιών και αυξημένες πιθανότητες εξαγωγών. 

Ενδεχομένως κάποιος να αποκομίζει την  εντύπωση ότι οι μόνοι που 

ωφελούνται από το PESCO είναι οι αμυντικές βιομηχανίες. Η απάντηση είναι 

πώς, ναι, ωφελούνται. Και είναι φυσιολογικό και θεμιτό να αποτελεί επιδίωξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €100 δισ. ευρώ 

ετησίως και 1,4 εκατομμύρια εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, οι 

αμυντικές βιομηχανίες συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. 

Αλλά δεν είναι μόνο εκείνες που ωφελούνται. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή. Η ύπαρξη 

μιας ισχυρής και υγιούς αμυντικής βιομηχανίας στηρίζει τόσο την οικονομία 

αλλά και την δυνατότητα χάραξης ανεξάρτητης πολιτικής. Πώς θα μπορούσε 
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μία χώρα, ή ένα σύνολο χωρών στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

απολαμβάνει ανεξαρτησία επιλογών στην εξωτερική της πολιτική εάν δεν 

μπορεί να τις υποστηρίξει βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις;  

Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως καχυποψία ή επιφυλακτικότητα έναντι 

του στρατηγικού μας εταίρου, των ΗΠΑ. Ούτε όμως η ισχυρή υπερατλαντική 

σχέση η οποία υπάρχει μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ευρωπαϊκή 

προσπάθεια δημιουργίας στέρεων θεμελίων στην άμυνά της. Ευτυχώς δεν 

αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι κατανοητό και από τις 

δύο πλευρές, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ότι η προσπάθεια ενδυνάμωσης 

του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ είναι προς όφελος και της ίδιας της 

Συμμαχίας. Διότι, περί αυτού πρόκειται. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και το 

ΝΑΤΟ ή ο ΟΗΕ, δεν διαθέτουν δικές τους Ένοπλες Δυνάμεις. Στηρίζονται στις 

προσφορές μέσων και δυνατοτήτων των μελών τους, όταν πρόκειται να 

αναλάβουν κάποια αποστολή ή επιχείρηση. Αλλά και οι ίδιες οι χώρες, δεν 

έχουν διαφορετικές μονάδες οι οποίες προορίζονται για την Ένωση, άλλες για 

το ΝΑΤΟ, και διαφορετικές για τον ΟΗΕ ή για να αναλάβουν τις εθνικές τους 

υποχρεώσεις. Οι ίδιες μονάδες αναλαμβάνουν κάθε φορά διαφορετικά 

καθήκοντα, αναλόγως των πολιτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν, η απόκτηση ή η 

αναβάθμιση μιας αμυντικής δυνατότητας ωφελεί πρώτα από όλους την 

συγκεκριμένη χώρα αλλά την ίδια στιγμή και όλους τους διεθνείς οργανισμούς 

στους οποίους η χώρα μετέχει. 

Πώς όμως θα γίνει ένας συντονισμός των αμυντικών προγραμματισμών 

ανάμεσα σε 28 χώρες ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 

συνεργασίες και οικονομίες κλίμακας; Το δύσκολο έργο της καταγραφής του 

αμυντικού προγραμματισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της σύνθεσής τους σε μία ενιαία εικόνα όπου ομοειδή εξοπλιστικά 

προγράμματα θα έχουν ομαδοποιηθεί έχει αναλάβει ένα άλλο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, επονομαζόμενο Συντονισμένη Ετήσια Επανεξέταση στον τομέα 

της Άμυνας (Coordinated Annual Review on Defence, ή για συντομία, CARD). 

Μέσω αυτού του προγράμματος, επιχειρείται η αύξηση της διαφάνειας, ενώ 

στα προσδοκώμενα οφέλη συγκαταλέγονται: 

• Ο καλύτερος προσδιορισμός των ελλείψεων, 

• Η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, 
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• Η καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό των 

αμυντικών δαπανών. 

 Κυρίες και Κύριοι, 

 Όσο θετικά κι αν ακούγονται τα ανωτέρω, οι χώρες θα είναι πάντα 

επιφυλακτικές στην ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Αυτός 

αποτελεί τον πυρήνα της ανεξαρτησίας κάθε χώρας, περισσότερο από ότι η 

οικονομία ή κάποιος άλλος τομέας. Προκειμένου να ξεπεραστούν και οι 

τελευταίες επιφυλάξεις και η ιδέα της συνεργασίας να καταστεί πιο θελκτική, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να θεσπίσει και οικονομικά κίνητρα από τα 

οποία θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι συμμετέχουσες στο PESCO χώρες. Πιο 

συγκεκριμένα, αποφάσισε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

(European Defence Fund ή EDF) το οποίο θα χρηματοδοτεί στο σύνολό τους 

συνεργατικά ερευνητικά έργα στον τομέα της άμυνας μέσω του «ερευνητικού 

σκέλους (research window)». Μέσω μιας άλλης δράσης, που ονομάζεται 

«σκέλος για την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και από κοινού 

προμήθεια οπλικών συστημάτων (capability window)», θα μπορεί να 

συγχρηματοδοτεί έργα τα οποία στοχεύουν στην κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων. 

Τα ποσά που θα διατεθούν για τις δράσεις αυτές είναι ενδεικτικά της 

σοβαρότητας με την οποία η Επιτροπή προσεγγίζει το ζήτημα της ευρωπαϊκής 

αμυντικής συνεργασίας. €90 εκατομμύρια θα διατεθούν έως το 2020 για την 

έρευνα και τεχνολογία. Θα ακολουθήσει η διάθεση €500 εκατομμυρίων σε 

ετήσια βάση μετά το έτος αυτό. Στον τομέα της συγχρηματοδότησης της 

ανάπτυξης κοινών αμυντικών ικανοτήτων, έως και €500 εκατομμύρια 

δύνανται να διατεθούν έως και το 2020, ενώ μετά τη χρονιά αυτή, €5 

δισεκατομμύρια θα διατίθενται ετησίως. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα 

ανέρχεται στο 20 ή ακόμα και στο 30% του συνόλου για προγράμματα τα 

οποία θα ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια. 

 Πέραν του μέλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά και για το παρόν 

των αμυντικών της ικανοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχώρησε στην 

ίδρυση ενός επιχειρησιακού Στρατηγείου στις Βρυξέλλες. Το Στρατηγείο αυτό 

ανέλαβε την διεξαγωγή και τον έλεγχο των τριών μη εκτελεστικών 

εκπαιδευτικών στρατιωτικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μάλι, 

τη Σομαλία και την Κεντροαφρικανική Ένωση. Έως πέρυσι, οι αποστολές αυτές 

ήταν ασύνδετες μεταξύ τους, ενώ οι επικεφαλείς τους ήταν αναγκασμένοι να 
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περνούν αρκετό χρονικό διάστημα μακριά από τις έδρες τους, προκειμένου να 

αναφέρουν στους πολιτικούς τους προϊσταμένους στις Βρυξέλλες. Αυτό 

δημιουργούσε δυσλειτουργίες σε πολλαπλά επίπεδα. Πλέον, με την ίδρυση 

του εν λόγω Στρατηγείου το οποίο για λόγους σεβασμού των ευαισθησιών 

κάποιου εκ των Κρατών-Μελών ονομάστηκε Στρατιωτική Δυνατότητα 

Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (Military Planning and Conduct 

Capability-MPCC), αυτή η αδυναμία έχει αντιμετωπιστεί. Έως το τέλος του 

τρέχοντος έτους θα γίνει αποτίμηση της δράσης του MPCC και θα ληφθούν 

αποφάσεις για την μετεξέλιξή του, ενδεχομένως σε κάτι πιο ολοκληρωμένο. 

 Παράλληλα, αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σχετικά με την 

ενίσχυση των δυνατοτήτων ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

γνωστών Σχηματισμών Μάχης ή αλλιώς, Battlegroups. Πρόκειται για 

πολυεθνικούς σχηματισμούς οι οποίοι διατίθενται από τα κράτη-μέλη στην 

Ένωση, ως μονάδες ταχείας αντίδρασης. Σε έναν τέτοιο σχηματισμό ηγείται 

και η Ελλάδα, στον επονομαζόμενο HELBROC, από τα αρχικά των χωρών που 

συμμετέχουν (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία αλλά και Ουκρανία). Μάλιστα 

αυτός έχει διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενδεχόμενη χρήση κατά το 1ο 

εξάμηνο του 2018. Κάτι τέτοιο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να 

συμβεί. Από το 2007 οπότε ο θεσμός για πρώτη φορά έγινε επιχειρησιακά 

διαθέσιμος έως σήμερα, ουδέποτε αποφασίστηκε η ενεργοποίησή του. Οι 

λόγοι ήταν πρωτίστως πολιτικοί και οικονομικοί, σε επίπεδο πρωτευουσών. 

Για την υπέρβαση τουλάχιστον των προβλημάτων χρηματοδότησης της 

λειτουργίας των Battlegroups συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί το κόστος 

ανάπτυξης των μάχιμων μονάδων στις κοινές δαπάνες. Η χρηματοδότηση των 

μάχιμων μονάδων θα γίνεται σε μόνιμη βάση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μέσω του μηχανισμού «Αθηνά». Μένει όμως πολύς δρόμος ακόμα για 

την άρση του εμποδίου της χρηματοδότησης. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Νωρίτερα σας εξήγησα τους όρους της Έξυπνης, της Ήπιας και της 

Σκληρής Ισχύος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα 

διεθνούς οντότητας η οποία χρησιμοποιεί την Έξυπνη Ισχύ της για την 

προάσπιση των συμφερόντων της. Η Ήπια Ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι μεγαλύτερη από το απλό άθροισμα των επιμέρους Ισχύων των 28 

Κρατών-Μελών της. Αυτήν την ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση την χρησιμοποιεί 
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κατά τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο. Χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα που 

έχει, σε κάθε τομέα με τρόπο ώστε η κάθε μία να συμπληρώνει, υποστηρίζει 

και ενισχύει τις υπόλοιπες. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται "Ολοκληρωμένη 

Προσέγγιση (Integrated Approach)" και έχει γίνει το σήμα-κατατεθέν της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον όρο αυτόν, περιγράφουμε την αξιοποίηση κάθε 

δυνατότητας που διαθέτει η Ένωση προκειμένου να βοηθήσει τους εταίρους 

της σε περιόδους κρίσης. Η βοήθεια αυτή μπορεί να έχει τη μορφή παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακών δανείων, συνδρομής για την 

αναδιαμόρφωση των τομέων της Δικαιοσύνης ή της Ασφάλειας, και άλλα. 

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσέγγισης είναι και η χρήση του 

στρατιωτικού εργαλείου. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανακαλύπτει σήμερα τη χρησιμότητα του 

στρατιωτικού εργαλείου για την προώθηση των συμφερόντων της. Ήδη από το 

2003 είχαν αναληφθεί ευρωπαϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις (Concordia στη 

fYROM και ARTEMIS στο Κογκό). Σήμερα, έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις και 

αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περίπου 3.000 άνδρες και γυναίκες 

από τις Ένοπλες Δυνάμεις των Κρατών-Μελών βρίσκονται σε εξέλιξη. Η 

διαφορά μεταξύ επιχειρήσεων και αποστολών βρίσκεται στον χαρακτήρα της 

εντολής που αυτή έχει. Οι επιχειρήσεις είναι εκτελεστικού χαρακτήρα, και 

υποκαθιστούν δυνατότητες που η φιλοξενούσα χώρα δεν διαθέτει. Τέτοιες 

είναι οι δύο εκ των τριών επιχειρήσεων, η ναυτική επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ 

στον Ινδικό Ωκεανό εναντίον της πειρατείας και η EUFOR ALTHEA στην Βοσνία-

Ερζεγοβίνη.  

 Η πρώτη εξασφαλίζει την ύπαρξη ανοικτών θαλασσίων οδών 

συγκοινωνιών και την ασφαλή παράδοση φορτίων τροφίμων από 

τον ΟΗΕ στο σομαλικό λαό. Την ίδια άρα καταστέλλει την 

πειρατεία στην περιοχή, έως ότου δημιουργηθούν οι συνθήκες 

για την ανάληψη αυτής της ευθύνης από τις σομαλικές αρχές. 

 

 Η δεύτερη επιχείρηση εξασφαλίζει ένα ασφαλές και σίγουρο 

περιβάλλον στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέχρις ότου οι συνθήκες για 

την απομάκρυνσή της ωριμάσουν. Αυτό σημαίνει, όταν πλέον δεν 

θα υπάρχει κίνδυνος για την επανάληψη των επεισοδίων και των 

εχθροπραξιών μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. 
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 Η τρίτη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτή στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και είναι η πιο γνωστή από όλες, η 

Επιχείρηση ΣΟΦΙΑ. Η συμβολή της στη διάσωση χιλιάδων 

μεταναστών είναι αυτή που την έχει κάνει τόσο γνωστή. Αυτά τα 

οποία όμως δεν έχουν προβληθεί αρκετά είναι το πόσο ανέτρεψε 

τα σχέδια των διακινητών, το μέγεθος της ζημιάς που επέφερε 

στις δυνατότητές τους με την καταστροφή των μέσων που 

χρησιμοποιούν και η εκπαίδευση που παρέχει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Λιβύης προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιοι της 

ευθύνη της διαχείρισης των χωρικών τους υδάτων και την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης και 

της λαθραίας διακίνησης ατόμων. 

 Κοινή συνισταμένη, όπως ίσως θα προσέξατε, και των τριών 

επιχειρήσεων είναι η παροχή εκπαίδευσης στις τοπικές αρχές για την ανάληψη 

από μέρους τους της ευθύνης παροχής ασφάλειας στους συμπατριώτες τους. 

Μέχρι τότε, αυτό το έλλειμμα καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο 

σκεπτικό διέπει και τις τρεις μη εκτελεστικές, εκπαιδευτικές αποστολές στην 

Αφρική, τις οποίες ανέφερα νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν υποκαθιστά κάποια κρατική λειτουργία, αλλά δρα σε ρόλο 

υποστηρικτικό και συμβουλευτικό για την αναδιοργάνωση των σχετικών 

θεσμών στις φιλοξενούσες χώρες. Οι χώρες αυτές, εξερχόμενες ή βιώνοντας 

ακόμα βαθιές κρίσεις και εμφυλίους, αναζητούν την αναδιοργάνωσή τους σε 

υγιή θεμέλια, προκειμένου να οδεύσουν προς ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό 

προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολύπλευρων και πολυδιάστατων 

δράσεων, πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα. Πιό συγκεκριμένα: 

 Στη Σομαλία, η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συμβάλει στην ενδυνάμωση της Κυβέρνησης και στην 

ανοικοδόμηση των νέων Σομαλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έως 

τώρα, περισσότεροι από 5.000 Σομαλοί εκπαιδεύτηκαν 

επιτυχώς και συνεισφέρουν στην επάνοδο της σταθερότητας 

στη χώρα τους, σε συνεργασία με τις δυνάμεις της 

Αφρικανικής Ένωσης. 
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 Η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έρχεται ως συνέχεια της 

αρχικής EUFOR RCA και στη συνεχεία της EUMAM (EU Military 

Advisory Mission) RCA. Στόχος της είναι η υποστήριξη των 

αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για τη 

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τη δημιουργία 

εκσυγχρονισμένων, αποτελεσματικών, ανοικτών και 

δημοκρατικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη 

αποστολή (EUFOR RCA) αποφασίστηκε και αναλήφθηκε 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΟΗΕ τον Απρίλιο 2014 και ότι 

για το συντονισμό των επιχειρήσεων της Ε.Ε. στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία διατέθηκε το Ελληνικό  

Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ε.Ε. (EL EU OHQ) που εδρεύει στη 

Λάρισα. 

 

 Στο Μάλι, η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνδράμει τις αρχές της χώρας στην απόκτηση 

επαγγελματικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Περί τα 540 

στελέχη από 22 Κράτη-Μέλη και 5 εταίρους συνεισφέρουν 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη συμβουλευτική 

υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Έως σήμερα, 8 

Ταξιαρχίες έχουν ήδη εκπαιδευτεί. 

 Αυτές οι επιχειρήσεις και αποστολές αποτελούν την συμβολή των 

Ενόπλων Δυνάμεων στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση που εφαρμόζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση εξωτερικών κρίσεων και συγκρούσεων. 

Με τον όρο αυτόν, περιγράφουμε την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που 

διαθέτει η Ένωση προκειμένου να βοηθήσει τους εταίρους της σε περιόδους 

κρίσης. Η βοήθεια αυτή μπορεί να έχει τη μορφή παροχής ανθρωπιστικής 

βοήθειας, αναπτυξιακών δανείων, συνδρομής για την αναδιαμόρφωση των 

τομέων της Δικαιοσύνης ή της Ασφάλειας, και άλλα. Επιστρέφοντας στην 

στρατιωτική συμβολή, αυτή είναι περιορισμένη σε μέγεθος, αλλά όμως 

παράγει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι η ασφάλεια αποτελεί προαπαιτούμενο για την σταδιακή επίτευξη 

ανάπτυξης, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αναστροφή του 

φαινομένου της μετανάστευσης, παράτυπης ή μη. Με τον τρόπο αυτόν, 
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αντιμετωπίζεται η παράτυπη μετανάστευση και η μετακίνηση πληθυσμών 

ακριβώς στην πηγή τους και όχι στα φυσικά σύνορα της Ευρώπης, εκεί που 

πλέον είναι αργά. Η αντιμετώπιση των βαθιών αιτιών που την προκαλούν και 

η εξάλειψή τους είναι ο μόνος τρόπος για την οριστική αντιμετώπιση αυτού 

του φαινομένου.  

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεισφέρουν 

στην προστασία της Ευρώπης. Τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν στις 

Επιχειρήσεις και Αποστολές που σας παρουσίασα, προσφέρουν κάτι το οποίο 

πολύ σπάνια λέγεται: "προωθημένη άμυνα". Και εάν αυτός ο όρος κάνει 

κάποιους να αισθάνονται άβολα ή αμήχανα, θα σας εξηγήσω αμέσως σε τι 

αναφέρομαι. 

Η επίτευξη ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι το 

ζητούμενο, προϋποθέτει και δικαιολογεί ένα παράλληλο ενδιαφέρον αλλά και 

συμφέρον για την ύπαρξη ασφάλειας τόσο στις γειτονικές αλλά και στις 

ευρύτερα γειτνιάζουσες περιοχές. Οι τρεις εκπαιδευτικές αποστολές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν δομικό συστατικό της Ολοκληρωμένης 

Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει 

τα βαθύτερα αίτια της αστάθειας, να οικοδομήσει εγχώριες δυνατότητες και 

να ενθαρρύνει μεταρρυθμίσεις. 

Η εμπλοκή μας στοχεύει στην δημιουργία των βασικών προϋποθέσεων 

για μία βιώσιμη ασφάλεια, παραγόμενη εγχώρια. Μια ασφάλεια η οποία 

αποτελεί το προαπαιτούμενο προκείμενου οποιαδήποτε προσπάθεια 

ανάπτυξης να ευοδωθεί. Και δίνω έμφαση στις λέξεις "βιώσιμη" και 

"εγχώρια", καθώς οτιδήποτε άλλο είναι από τη φύση του θνησιγενές. Τα 

στελέχη που συμμετέχουν στις αποστολές και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δεν παρέχουν ασφάλεια αυτή καθ' εαυτή στις χώρες που τους 

φιλοξενούν. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι να σπέρνουν τους 

πρώτους σπόρους αυτής. Βρίσκονται εκεί για να εκπαιδεύσουν και να 

βοηθήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να αποκτήσουν τις δικές τους 

δυνατότητες. Να έρθουν σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να παρέχουν 

ασφάλεια κατά τρόπο επαγγελματικό και υπεύθυνο, σεβόμενες τις επιταγές 

του Διεθνούς Δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι Αποστολές μας θέτουν τα 

θεμέλια για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα 

επιτρέψει την έλευση επενδύσεων οι οποίες θα φέρουν ανάπτυξη, άνοδο του 
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βιοτικού επιπέδου και θα θέσουν φραγή στην ανεξέλεγκτη παράτυπη 

μετανάστευση και στις εσωτερικές τριβές.   

Στην πραγματικότητα λοιπόν, όντως μιλάμε για μία "προωθημένη 

άμυνα" προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα 

μακριά από τα φυσικά Ευρωπαϊκά σύνορα. Η αποστολή τους, σε στρατηγικό 

επίπεδο, είναι να επεκτείνουν το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον το 

οποίο απολαμβάνουμε και να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή προληπτικής 

άμυνάς μας. Μίας άμυνας η οποία σκοπό έχει να συγκρατήσει τους τοπικούς 

πληθυσμούς στις οικείες τους. Όχι από φόβο ή εξαιτίας τειχών και φρακτών, 

αλλά ως συνειδητή επιλογή. Βοηθούν στην αντικατάσταση του "τόξου 

αστάθειας" από μία "ζώνη ασφαλείας". 

Όπως γίνεται κατανοητό, οι Αποστολές και οι Επιχειρήσεις μας, 

ενταγμένες στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης, δεν έχουν στόχο να 

επιβάλλουν περιορισμούς, αλλά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα 

καλύτερο αύριο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα 

υπερήφανος . 

 Κάτι το οποίο επίσης δεν είναι γνωστό, είναι ότι παρά τον ειρηνικό 

χαρακτήρα της  στρατιωτικής της εμπλοκής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

πληρώσει φόρο αίματος, είτε άμεσα από βίαια επεισόδια στις χώρες όπου 

είχαν αναπτυχθεί είτε έμμεσα, από ασθένειες που έπληξαν κάποια στελέχη 

κατά την ανάπτυξή τους. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. 

 Στο σημείο αυτό θα σταματήσω, προκειμένου να απαντήσω σε 

ερωτήσεις σας. Κλείνοντας, θα συνοψίσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την Άμυνα και την Ασφάλεια, 

λειτουργώντας όμως υποστηρικτικά και συμπληρωματικά με τα κράτη-μέλη 

και το ΝΑΤΟ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι στόχος της να τα αντικαταστήσει ή 

να τα υποκαταστήσει.  

 Ευχαριστώ.  

  

Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Μ) Βασίλειος Λουκοβίτης ΠΝ 


