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Εισαγωγή
Στις 21 Μαρτίου 2022 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε, σύμφωνα με
σχετικό έγγραφο1 που κοινοποίησε η Γενική Γραμματεία του στις εθνικές αντιπροσωπείες των
κρατών-μελών της, την πολυσυζητημένη Στρατηγική Πυξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
ακριβής τίτλος του εγγράφου ήταν «Μία Στρατηγική Πυξίδα για την Ασφάλεια και την Άμυνα.
Για μία Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τους πολίτες, τις αξίες και τα συμφέροντα και
συνεισφέρει στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια». Τι αλλάζει όμως με το συγκεκριμένο
έγγραφο και για ποιο λόγο έχει τόση σημασία; Επηρεάζει με κάποιο τη χώρα μας ή πρόκειται
για ακόμα ένα «θεωρητικό» κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει πρακτική εφαρμογή;
Στις παραγράφους που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τα κυριότερα
σημεία του πολυσέλιδου2 αυτού κειμένου και να επισημάνουμε τις αλλαγές που πρόκειται να
φέρει στις ζωές μας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Καταρχάς το πρώτο
πράγμα που οφείλουμε να τονίσουμε είναι το γεγονός ότι η Στρατηγική Πυξίδα -όπως όλα τα
κείμενα στρατηγικού χαρακτήρα- δεν εκπονήθηκε «εν μία νυκτί», αλλά προέκυψε έπειτα από
χρονοβόρες διαδικασίες. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει αφενός με τη φύση του εγγράφου,
καθώς περιέχει σημαντικό όγκο πληροφοριών και εκτιμήσεων και αφετέρου με τη διαδικασία
έγκρισης, καθώς κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί μέσα από
διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα μέλη να ενσωματώσει κάποια από τα εθνικά του συμφέροντα
στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε υποδείξει από
τον Ιούνιο του 2020, τις τέσσερις κατευθύνσεις πολιτικής και τους συγκεκριμένους στόχους
που θα έπρεπε να καλύπτει η Στρατηγική Πυξίδα, οι οποίοι ήταν η διαχείριση κρίσεων (crisis
management), η ανθεκτικότητα (resilience), οι συνεργασίες (partnerships) και η ανάπτυξη
ικανοτήτων (capability development). Στόχος της Στρατηγικής Πυξίδας ήταν ο καθορισμός
μιας συνεκτικής προσέγγισης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και η ενίσχυση της
υλοποίησης του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ανταπόκριση σε εξωτερικές

1

Βλ. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf.

2

Το κείμενο μαζί με το διαβιβαστικό έγγραφο αποτελείται από 47 σελίδες.
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κρίσεις, την ανάπτυξη ικανοτήτων των εταίρων της αλλά και την προστασία τόσο της ίδιας της
Ένωσης όσο και των πολιτών της.3

Η Ανάλυση Κινδύνου (Threat Analysis)
Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε αρχικά μια Ανάλυση Κινδύνου, ένα διαβαθμισμένο4
έγγραφο, το οποίο περιγράφει τις απειλές αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή
εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω ανάλυση -η οποία
εκπονήθηκε αξιοποιώντας στοιχεία του Κέντρου Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου- είναι απαραίτητη προκειμένου να
καθοριστούν ρεαλιστικοί στόχοι. Σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα5 που δημοσίευσε η
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χρονικός ορίζοντας που καλύπτει
η ανάλυση είναι 5 με 10 χρόνια.
Η Ανάλυση Κινδύνου δεν αφορά όλες τις κρίσεις ή τις προκλήσεις που σημειώνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά

αναλύει μόνο όσες επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, εστιάζοντας σε τρεις σύγχρονες τάσεις. Η πρώτη από αυτές εντοπίζεται σε παγκόσμιο
επίπεδο και είναι η επιβράδυνση του ρυθμού της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με την
αύξηση του οικονομικού ανταγωνισμού. Η δεύτερη εντοπίζεται σε περιφερειακό επίπεδο και
είναι η επιδίωξη διεύρυνσης της σφαίρας επιρροής ορισμένων δυνάμεων, ενώ παρατηρείται
και μία τρίτη τάση τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς δρώντες, κατά την οποία
γίνεται χρήση «υβριδικών» μέσων όπως κυβερνοεπιθέσεις, πληροφοριακές επιχειρήσεις και
λοιπά μη-στρατιωτικά μέσα τα οποία σε συνδυασμό με την τρομοκρατία συνεχίζουν να
απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που κατέδειξε η Ανάλυση Κινδύνου είναι το γεγονός ότι η ενίσχυση της Πολιτικής
για την Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι
απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μόνο μέσα από την στενή συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών-μελών της όσο και μεταξύ των
κρατών-μελών και των εταίρων της, αλλά και μέσα από την αύξηση των επιχειρησιακών
Βλ. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89049/questions-and-answers-threatanalysis-%E2%80%93-background-strategic-compass_en
3

Δεν είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, παρά μόνο σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι
εξουσιοδοτημένα για το χειρισμό αντίστοιχων ζητημάτων.
4

Βλ.
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2020_11_20_memo_questions_and_answers__threat_analsysis_-_copy.pdf.
5
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δυνατοτήτων της ΕΕ τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία θα προκύψει μία πιο δυνατή και ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα συνεισφέρει
στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια, δρώντας συμπληρωματικά ως προς το ΝΑΤΟ, το
οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας των μελών της.
Το πρώτο προσχέδιο της Στρατηγικής Πυξίδας εκπονήθηκε αρχικά το Νοέμβριο του
2021, ενώ επόμενες εκδόσεις τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο
του 2022, προκειμένου να αντανακλούν τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Το τελικό κείμενο
παρέχει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κοινή αξιολόγηση του στρατηγικού
περιβάλλοντος, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ικανότητάς της
να ενεργεί αποφασιστικά σε περιόδους κρίσεων και να υπερασπίζεται την ασφάλεια της ίδιας
ως Οργανισμού αλλά και των πολιτών της. Στηρίζεται δε σε τέσσερις πυλώνες6, οι οποίοι
εκφράζονται μέσα από τα ισάριθμα ρήματα: Δρω (Act), Επενδύω (Invest), Ασφαλίζω (Secure)
και Συνεργάζομαι (Partner).7

Οι 4 Πυλώνες της Στρατηγικής Πυξίδας
Ο πρώτος πυλώνας (ΔΡΩ) σχετίζεται με την επιχειρησιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να δρα γρήγορα και δυναμικά σε κάθε εμφανιζόμενη κρίση, είτε αυτόνομα είτε σε
συνεργασία με άλλους δρώντες. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει:
➢

Να διαθέτει την ικανότητα ταχείας ανάπτυξης8 [EU Rapid Deployment

Capacity (EU RDC)] μέχρι 5.000 στρατιωτών για την αντιμετώπιση κρίσεων διαφόρων
μορφών,
➢

Να είναι σε θέση να αναπτύξει 200 πλήρως εξοπλισμένους ειδικούς σε

αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας9 (ΚΠΑΑ) [Common Security and Defense
Policy (CSDP)] εντός 30 ημερών,
➢

6

Να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις στην ξηρά και τη θάλασσα,

Βλ. Παράρτημα Α.

Βλ. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-astronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/.
7

8

Βλ. Παράρτημα Β.

Βλ. Παράρτημα Γ. Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en.
9
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➢

Να ενισχύσει τη στρατιωτική κινητικότητα,

➢

Να ενισχύσει τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις

ΚΠΑΑ μέσα από μια πιο γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία λήψης απόφασης, έναν πιο
δυναμικό τρόπο δράσης αλλά και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομική αλληλεγγύη και
➢

Να χρησιμοποιήσει πλήρως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης10 (European

Peace Facility).
Ο δεύτερος πυλώνας (ΕΠΕΝΔΥΩ) σχετίζεται με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να προβλέπει, να αποτρέπει και να αντιδρά σε τρέχουσες και ταχέως εξελισσόμενες
απειλές ή προκλήσεις και να περιφρουρεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας. Προκειμένου
να το πετύχει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:
➢

Να ενισχύσει τις ικανότητες ανάλυσης πληροφοριών,

➢

Να αναπτύξει μία «Υβριδική Εργαλειοθήκη» και Ομάδες Αντίδρασης, οι

οποίες θα ενσωματώνουν διαφορετικά εργαλεία για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση μίας
πληθώρας υβριδικών απειλών,
➢
να

καθιερώσει

Να αναπτύξει περαιτέρω την «Ψηφιακή Διπλωματική Εργαλειοθήκη» και
μία

Ευρωπαϊκή

Πολιτική

Κυβερνοάμυνας,

για

την

αντιμετώπιση

κυβερνοεπιθέσεων,
➢

Να αναπτύξει «Εργαλειοθήκη Χειρισμού Ξένων Πληροφοριών και

Παρεμβάσεων»,
➢

Να αναπτύξει μία Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική για την Ασφάλεια και

την Άμυνα και
➢

Να ενδυναμώσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θαλάσσιο δρώντα

ασφάλειας.
Ο τρίτος πυλώνας (ΑΣΦΑΛΙΖΩ) σχετίζεται με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα
κράτη-μέλη για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, προκειμένου να καλύψουν τα
στρατιωτικά και πολιτικά «κενά» και να ενδυναμώσουν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική
και Βιομηχανική Βάση. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:
➢

Να διαμορφώσει κατάλληλα τους εθνικούς στόχους ώστε να οδηγήσουν σε

αυξημένες και βελτιωμένες δαπάνες που θα ταιριάζουν με τις ανάγκες ασφάλειας.

10

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/european-peace-facility_en.
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➢

Να παρέχει επιπλέον κίνητρα για τη συνεργασία των κρατών-μελών ώστε να

αναπτύξουν την ικανότητα να επιχειρούν σε ένα πολυεπίπεδο (multidomain) περιβάλλον που
περιλαμβάνει την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα.
➢

Να τονώσουν την καινοτομία στην αμυντική τεχνολογία για την κάλυψη

στρατηγικών κενών και να μειώσουν την τεχνολογική και βιομηχανική εξάρτηση.
Ο τέταρτος πυλώνας (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ) σχετίζεται με την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των κοινών απειλών και προκλήσεων. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:
➢

Να ενδυναμώσει τη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους όπως το

ΝΑΤΟ11, ο Ο.Η.Ε.12 και περιφερειακούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων του ΟΑΣΕ13, της
Αφρικανικής Ένωσης14 και της Ένωσης των Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας.15
➢

Να αναπτύξει πιο εξειδικευμένες διμερείς συνεργασίες με χώρες που έχουν

κοινή αντίληψη και με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Νορβηγία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και άλλοι.
➢

Να αναπτύξει εξειδικευμένες συνεργασίες με τα Δυτικά Βαλκάνια, την

ανατολική και νότια γειτονιά της, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, της Ασίας και της
Λατινικής Αμερικής, μέσα από την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας, προωθώντας
τις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Τι αλλάζει με τη Στρατηγική Πυξίδα;
Αυτό που αλλάζει με τη Στρατηγική Πυξίδα είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά τίθενται
συγκεκριμένες προτάσεις, καθώς και ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών, ούτως
ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρα αποφασιστικά σε περίοδο
κρίσεων και να υπερασπίζεται την ασφάλεια και τους πολίτες της. Το κυριότερο μέσο για την
ανάληψη τέτοιων δράσεων είναι η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης [EU Rapid Deployment
Capacity (EU RDC)]. Αυτή θα αποτελείται από Ευρωπαϊκές Ομάδες Μάχης [EU

11

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.nato.int/.

12

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.un.org/en/.

13

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.osce.org/.

14

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://au.int/.

15

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://asean.org/.
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Battlegroups (EUBGs)] σε συνδυασμό με προκαθορισμένες στρατιωτικές δυνάμεις των
κρατών-μελών16 δύναμης 5.000 ατόμων.
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινούμενα προς αυτή την κατεύθυνση,
οφείλουν να καθορίσουν μέχρι το τέλος του 2022 τις ακριβείς παραμέτρους της EU RDC.
Επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διεξάγει την πρώτη στρατιωτική άσκηση αυτών των
δυνάμεων εντός του 2023 και να είναι πλήρως επιχειρησιακά αξιοποιήσιμες μέχρι το 2025. Για
το σκοπό αυτό πρόκειται να δημιουργηθούν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, στα οποία θα
εξασκηθούν κατά τη συγκεκριμένη αλλά και τις επόμενες ασκήσεις. Αυτά θα σενάρια θα
συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία των εν λόγω δυνάμεων και την εξάσκηση των
επιτελείων στη διαχείριση του πεδίου της μάχης και τη διαδικασίας λήψης απόφασης.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη των 200 πλήρως εξοπλισμένων ειδικών σε αποστολές
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας17 (ΚΠΑΑ) [Common Security and Defense Policy
(CSDP)] εντός 30 ημερών, αυτή τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2023. Η εν λόγω
δραστηριότητα διεξάγεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Πολιτικής ΚΠΑΑ18 που υπογράφτηκε
από τα κράτη-μέλη στις 19 Νοεμβρίου 2018 και υιοθετήθηκε19 από το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Δεκεμβρίου 2021. Το εν λόγω Σύμφωνο περιλαμβάνει 22
πολιτικές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάπτυξη των εν λόγω ειδικών. Τέλος
εντός του 2024 θα δημιουργηθεί μία διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής ικανότητας για την
εκτίμηση των αναγκών, την ανάπτυξη απαιτήσεων και την ανασκόπηση του Συμφώνου.
Με την ανάπτυξη της Πολιτικής Κυβερνοάμυνας, τη Διαστημική Στρατηγική αλλά και
τις «Εργαλειοθήκες» που προαναφέραμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη των ικανοτήτων αντιμετώπισης των αναδυόμενων «υβριδικών» απειλών. Αυτό θα
επιτευχθεί μέσα από την διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν
μέχρι τα μέσα του 2022 συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, δίνοντας έμφαση στις

Βλ.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97895/questions-and-answersbackground-strategic-compass_en.
16

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policycsdp_en.
17

Το Σύμφωνο είναι αναρτημένο στο https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14305-2018INIT/en/pdf.
18

Βλ.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/13/civilian-csdp-compactcouncil-conclusions-commend-progress/ και https://www.coe-civ.eu/kh/civilian-csdp-compact.
19
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αμυντικές δαπάνες για την ανάπτυξη ικανοτήτων αερομεταφορών, ανεφοδιασμού εν πτήση,
Πληροφοριών-Αναγνώρισης-Επιτήρησης, κλπ.
Όσον αφορά τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση στηριζόμενη στις Κοινές
Δηλώσεις του 201620 και του 201821, επιδιώκει να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο των δύο
οργανισμών μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διεξαγωγή συναντήσεων, τις κοινές
δηλώσεις και επισκέψεις, τις ασκήσεις και τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Όσον αφορά
τη συνεργασία με τον Ο.Η.Ε.22 η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιμάζοντας τις προτεραιότητες
(κλιματική αλλαγή, ανατρεπτικές τεχνολογίες και παραπληροφόρηση, COVID-19) που έθεσε η
στρατηγική της συνεργασία στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης και Διαχείρισης
Κρίσεων23, επιδιώκει την πολιτική και οικονομική του ενίσχυση προκειμένου να φέρει εις
πέρας τις εντολές (mandates) του.

Διαβάζοντας τα «ψιλά γράμματα»
Πριν ολοκληρώσουμε την έρευνά μας, αξίζει να επισημάνουμε δύο γεγονότα που
περιγράφονται μέσα στο κείμενο της Στρατηγικής Πυξίδας. Το πρώτο σχετίζεται με τη
συμπεριφορά της Ρωσίας και πιο συγκεκριμένα με την πρόσφατη εισβολή στρατιωτικών της
δυνάμεων στην Ουκρανία. Για την ακρίβεια το κείμενο της Στρατηγικής Πυξίδας ξεκινάει με τη
φράση «Η επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, με την αδικαιολόγητη και απρόκλητη
επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μαζί με άλλες μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές
προκαλούν την ικανότητά μας να προωθήσουμε το όραμά μας και να υπερασπιστούμε τα
συμφέροντά μας».
Εκτός όμως από τη συγκεκριμένη φράση, το εν λόγω κείμενο είναι διάσπαρτο με
αναφορές στην επιθετικότητα, την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του
Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε., την υπονόμευση της διεθνούς και ευρωπαϊκής ασφάλειας και
σταθερότητας, τη διεξαγωγή πληροφοριακών επιχειρήσεων, την απειλή χρήσης πυρηνικών
όπλων καθώς και την προσπάθεια δημιουργίας σφαιρών επιρροής εκ μέρους της Ρωσίας,
20

Βλ. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/.

21

Βλ. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156759.htm.

22

Βλ. Παράρτημα Δ.

Βλ. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/24/un-eu-strategic-partnershipon-peace-operations-and-crisis-management-council-conclusions-on-priorities-for-2022-2024/.
23

Σελίδα 9 από 20

Centre for International Strategic Analyses (KEDISA)

τονίζοντας παράλληλα το γεγονός ότι μέσα από αυτή τη στάση το μόνο που κατάφερε η Ρωσία
ήταν να συσπειρώσει ακόμα περισσότερο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δεύτερο γεγονός σχετίζεται με την προκλητική εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η
Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιο συγκεκριμένα, αν και στο κείμενο δεν
χρησιμοποιούνται τόσο «βαριές» εκφράσεις όπως στην περίπτωση της Ρωσίας, αναφέρεται ότι
«Με την Τουρκία, η οποία συνεισφέρει στις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, θα
συνεχίσουμε

να

συνεργαζόμαστε

σε

τομείς

κοινού

ενδιαφέροντος.

Παραμένουμε

προσηλωμένοι στην ανάπτυξη μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, αυτό ωστόσο απαιτεί
αμοιβαία δέσμευση από την πλευρά της Τουρκίας ώστε να προχωρήσει σε έναν δρόμο
συνεργασίας, διαρκούς αποκλιμάκωσης και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της ΕΕ,
σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021».
Σε επόμενο σημείο του κειμένου αναφέρει ότι «Τέλος, οι εντάσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο παραμένουν, λόγω των προκλήσεων και των μονομερών ενεργειών εναντίον
κρατών-μελών της ΕΕ και των παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και της εργαλειοποίησης της παράτυπης
μετανάστευσης, έχοντας τη δυνατότητα να κλιμακωθούν γρήγορα· εξασφαλίζοντας ένα
σταθερό και ασφαλές περιβάλλον καθώς και μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου
οφέλους, σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, είναι προς το συμφέρον
τόσο της ΕΕ όσο και της Τουρκίας».
Από τις προαναφερθείσες αναφορές στη συμπεριφορά της Ρωσίας και της Τουρκίας,
διαπιστώνουμε την έντονη ενόχληση που υπάρχει σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη απέναντι
στις επιθετικές συμπεριφορές τρίτων κρατών. Ειδικά όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας, ως
χώρα αντλούμε μια προσωπική ικανοποίηση καθώς για άλλη μία φορά αναγνωρίζεται η
προκλητική στάση που διατηρεί και η οποία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, την ειρήνη και
τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Με την τελευταία αναφορά μάλιστα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση «πετάει το γάντι» στην Τουρκία υποδεικνύοντάς της ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής της
πορείας εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια.

Αντί για συμπέρασμα…
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με τη Στρατηγική Πυξίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τα
θεμέλια για μια πιο βαθιά συνεργασία των κρατών-μελών της στον τομέα της ασφάλειας και
της άμυνας. Η επιθετική στάση της Ρωσίας ταρακούνησε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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αναγκάζοντάς την να λάβει δραστικά μέτρα, μέσα από τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε
αλλά και την ενεργοποίηση των ποικίλων μηχανισμών που έχει αναπτύξει με την πάροδο του
χρόνου. Όλα δείχνουν πως τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα βιώσουμε δραματικές αλλαγές
σε πολλούς τομείς και ειδικότερα στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας. Μία από αυτές, όπως
όλα δείχνουν, θα είναι πιθανότατα και η δημιουργία Ευρωστρατού, οι λεπτομέρειες του οποίου
δεν έχουν καθοριστεί ακόμα.
Κλείνοντας, θα παραθέσουμε μία φράση του Josep Borrell24 ο οποίος, ειδικά μετά τις
πρόσφατες εξελίξεις που αναφέραμε, σημειώνει εύστοχα ότι:
«Η

Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλά τη γλώσσα της ισχύος. Μέσα

στην επόμενη δεκαετία, θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα για να γίνουμε
ένας πιο δυναμικός και αποφασιστικός πάροχος ασφάλειας, καλύτερα
προετοιμασμένος να

αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές

απειλές και προκλήσεις»

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) και Ανώτατος Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
24
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Παραρτήματα
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Πηγή: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2022-03-21_strategic_compass.pdf
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Β.

Στοιχεία της EEAS σχετικά με τη EU RDC
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Πηγή: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2022-03-21_eu-rapid-deployment-capacity.pdf
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Γ.

Οι αποστολές CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πηγή: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/430/Military%20and%20civilian%20missions%20and%20operations
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Δ.

Στοιχεία της EEAS σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ
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Πηγή: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/unga_factsheet_2021-09-17.pdf
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