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    Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2022 

 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση συμμετοχής στο μάθημά σας.  
Το Περίγραμμα της ενημέρωσής μου είναι στην οθόνη. 
 

Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η κατάσταση της παγκόσμιας ασφά-
λειας επιδεινώθηκε. Το συνολικό τοπίο ασφαλείας έχει γίνει πιο ασταθές, σύνθετο και 
πιο κατακερματισμένο από ποτέ, λόγω πολυεπίπεδων απειλών. 
 

Σήμερα, η ΕΕ περιβάλλεται από αστάθεια και συγκρούσεις και αντιμετωπίζει πόλεμο 
στα σύνορά της. Αυτό το περιβάλλον αποτελεί χώρο αναπαραγωγής πολλαπλών απει-
λών κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας από την τρομοκρατία, τον βίαιο εξτρεμισμό και το 
οργανωμένο έγκλημα μέχρι τις υβριδικές συγκρούσεις και τις κυβερνοεπιθέσεις, την ερ-
γαλειοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης, τη παράνομη διάδοση των μη επιτρεπό-
μενων οπλικών συστημάτων και την προοδευτική αποδυνάμωση της αρχιτεκτονικής ε-
λέγχου των οπλικών συστημάτων των οποίων προβλέπεται ο έλεγχος. Η πανδημία 
COVID έχει επιδεινώσει την κατάσταση. H χρηματοπιστωτική αστάθεια και οι ακραίες 
κοινωνικές και οικονομικές αποκλίσεις μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω αυτή τη 
δυναμική και να έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στην ασφάλειά μας. Όλες αυτές οι απειλές 
υπονομεύουν την ασφάλεια της ΕΕ κατά μήκος των νότιων και ανατολικών συνόρων 
μας και πέραν αυτών. Όταν η ΕΕ δεν είναι ενεργή και αποτελεσματική στην προώθηση 
των συμφερόντων της, άλλοι παράγοντες καλύπτουν τον χώρο. 
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Αυτό που είναι πιο ανησυχητικό μακροπρόθεσμα, είναι οι αναθεωρητικές πολιτικές της 
Ρωσίας, της Τουρκίας και της Κίνας, οι οποίες επιδιώκουν επιθετικά έναν νέο ρόλο για 
να αναβιώσουν το από καιρό χαμένο αυτοκρατορικό παρελθόν τους. Με αυτές τις ανα-
θεωρητικές πολιτικές, στοχεύουν τελικά να αναζητήσουν έναν νέο διεθνή γεωπολιτικό 
κυρίαρχο ρόλο και έναν νέο «ζωτικό χώρο». Για το σκοπό αυτό, παραποιούν την ιστο-
ρία και εκμεταλλεύονται τα αδύνατα σημεία των Δυτικών Δημοκρατιών. Όλοι τους κινού-
νται παράλληλα και περίπου στις ίδιες γραμμές μιας κοινής αφήγησης για την αδικία του 
κόσμου εναντίον των δικών τους ανθρώπων που εμποδίζονται στο δρόμο προς το πε-
πρωμένο τους. Αυτές οι ρεβιζιονιστικές προσεγγίσεις οδήγησαν τελικά στη διαμόρφωση 
επιθετικών στρατηγικών, όπως αυτή που βιώνουμε στην Ουκρανία. 
 

Είναι σαφές ότι η Ρωσία προσπαθεί να αναθεωρήσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας μετά 
τον Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη, ανακτώντας τη σοβιετική σφαίρα επιρροής που έχα-
σε το 1990, όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Η υποτιθέμενη απειλή επέκτασης του 
ΝΑΤΟ μέχρι τα ρωσικά σύνορα, ένα αμυντικό ρωσικό αφήγημα που ξεκίνησε το 1995, 
έγινε μια φθηνή δικαιολογία για τα αναθεωρητικά και επεκτατικά όνειρα της Ρωσίας 
προς τον χώρο που έχασε και ήταν εύκολο να υποστηριχθεί από τον ρωσικό μηχανισμό 
προπαγάνδας. Δυστυχώς, ο κ. Πούτιν βρήκε μεγάλη βοήθεια λόγω ορισμένων λανθα-
σμένων αναγνώσεων των κατάστασης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ΕΕ και τα ΚΜ της πίστευαν ότι η λύση για την εδραίωση κα-
λών σχέσεων με τη Ρωσία ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και πολιτικών 
σχέσεων μέσω κοινών συμφερόντων και αμοιβαίων οφελών. Πίστευαν ότι η εύκολη ή 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίων θα «άνοιγε» περαιτέρω και θα έφερνε πιο 
κοντά τη Ρωσία στην ΕΕ και θα έπειθε τον Πούτιν να επιλέξει τη δημοκρατία, το διάλογο 
και τη συνεργασία αντί για απειλές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Για το σκοπό αυ-
τό, η Ευρώπη συμφώνησε να εξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και να επενδύσει 
περαιτέρω στη Ρωσία. Προφανώς, αυτή ήταν μια παρεξήγηση που οδήγησε σε λανθα-
σμένη αξιολόγηση από τη Δύση. Η καλή οικονομία δεν είναι απαραίτητη για την αποκα-
τάσταση της ειρήνης. Μερικές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Η χρηματοδότηση του τυχο-
διωκτισμού ή του αναθεωρητισμού είναι ευκολότερη όταν βασίζεται σε μια καλή και ακ-
μάζουσα οικονομία. Πολλές φορές, το έχουμε δει και στο παρελθόν, αυταρχικοί ηγέτες 
κάνουν επιλογές που αγνοούν τα οικονομικά συμφέροντα ή το κόστος και τις οικονομι-
κές επιπτώσεις ή ακόμη και τις δυσκολίες για τον λαό τους και προτιμούν να ακολουθή-
σουν τα εθνικιστικά ή ιμπεριαλιστικά, γεωπολιτικά οράματα και τις εδαφικές φιλοδοξίες 
τους. 
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Η ένοπλη επίθεση κατά της Ουκρανίας δείχνει την ετοιμότητα της Ρωσίας να χρησιμο-
ποιήσει τη στρατιωτική ισχύ, ανεξάρτητα από νομικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, σε 
συνδυασμό πάντα με υβριδικές τακτικές, κυβερνοεπιθέσεις, χειραγώγηση και παρέμβα-
ση ξένων πληροφοριών, οικονομικό και ενεργειακό εξαναγκασμό και επιθετική πυρηνική 
ρητορική. Αυτές οι επιθετικές και αναθεωρητικές ενέργειες για τις οποίες η ρωσική κυ-
βέρνηση, μαζί με τη συνεργό της Λευκορωσία, είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνες, απειλούν 
σοβαρά και άμεσα την ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας και την ασφάλεια των ευρωπαίων 
πολιτών. Οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένου της στοχοποίη-
σης και του βομβαρδισμού κατοικημένων τόπων, πολιτών και πολιτικών αντικειμένων, 
θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα εγκλήματα αυτά και θα τεθούν προ των ευθυνών τους. 
Όλες αυτές οι εξελίξεις αποτελούν μακροπρόθεσμη και άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια, την οποία και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά. 
 

Προσωπικά πιστεύω ότι η δυνατότητα σύνδεσης ή προσχώρησης της Ουκρανίας στην 
ΕΕ ενδιαφέρει και ενοχλεί περισσότερο τον Πούτιν, παρά η εγγύτητα στα σύνορα του 
ΝΑΤΟ. Οι τεράστιοι πόροι της Ουκρανίας και οι μοναδικές δυνατότητες των ουκρανικών 
βιομηχανικών και γεωργικών υποδομών με την υποστήριξη της ΕΕ, μπορούν να μετα-
τρέψουν την Ουκρανία σε μία ευημερούσα και πλούσια χώρα. Ωστόσο, μία ευημερούσα 
και δημοκρατική Ουκρανία που αποτελεί Κράτος Δικαίου, απειλεί το καθεστώς του Πού-
τιν πολύ περισσότερο από τους αμφιλεγόμενους πυραύλους του ΝΑΤΟ διότι ενδεχομέ-
νως η αυταρχική πολιτική εξουσία του θα τεθεί σε κίνδυνο, μετά από μία πιθανή και ί-
σως αναπόφευκτη αφύπνιση του λαού του. 
 

Η εξωφρενική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ήταν ένα σοκ που έφερε πίσω 
στο ξέφωτο τη βαρβαρότητα της ζούγκλας, αλλά εκτός από αυτό, τις τελευταίες ημέρες 
έχουμε δει μια σειρά γεγονότων και εξελίξεων που αναμένονταν επίσης για χρόνια να 
συμβούν: 
 

• Το ΝΑΤΟ, έχοντας ένα σαφές στρατιωτικό DNA στα γονίδιά του, βρήκε και πάλι 
την κατάλληλη ευκαιρία, αναζωογονήθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής και άρχισε 
να σχεδιάζει και να αναπτύσσει δυνατότητες στην ανατολική πλευρά του, σύμ-
φωνα με τα σχέδιά του, συντονίζοντας ταυτόχρονα την παροχή βαρέων και εξε-
λιγμένων όπλων στην Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.  

• Η καθυστερημένη γέννηση της γεωπολιτικής Ευρώπης. Αυτό για το οποίο μιλάμε 
εδώ και χρόνια: με αίσθηση του σκοπού και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τη 
μόχλευση για να υποστηρίξουμε τους πολιτικούς της στόχους. 

• Η ΕΕ ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, ενήργησε εξαιρετικά γρήγορα και με πρω-
τοφανή αποφασιστικότητα, σπάζοντας πολλά ταμπού. Αναμφίβολα, προχωρή-
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σαμε περισσότερο σε μια εβδομάδα απ' ό,τι σε δεκαετίες συζητήσεων. Όλα αυτά 
αποδεικνύουν ότι όταν η κρίση χτυπήσει, οι Ευρωπαίοι ενώνονται και επικαλού-
νται και αναπτύσσουν μια ισχυρή συλλογική βούληση να υπερασπιστούν τις αξί-
ες και τα συμφέροντά τους από κάθε μορφή επίθεσης. Πληρώνοντας ενδεχομέ-
νως το αντίστοιχο τίμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. 

• Ενίσχυσε τη διατλαντική αλληλεγγύη, η οποία δεν ήταν στα καλύτερά της πριν 
από την κρίση, αν και η εκλογή του κ. Μπάιντεν έφερε πιο κοντά τις ΗΠΑ και την 
ΕΕ. Πολλά πράγματα συνέβησαν από τότε. 
 

Έτσι, υπολόγισε λάθος όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν στο παρελθόν, ότι η Δύση είναι «χάρτι-
νη τίγρης» που όρμησε στον «ουκρανικό βάλτο» και με τα δύο πόδια. Και μετά όλα άλ-
λαξαν. Το ΝΑΤΟ έγινε και πάλι η τρομερή στρατιωτική συμμαχία και η ΕΕ ένας σαφώς 
μη στρατιωτικός, διεθνής πολιτικός και χρηματοπιστωτικός οργανισμός, χρησιμοποιώ-
ντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την ειρήνη (EPF), για πρώτη φορά στην ιστορία 
του, χρηματοδότησε με δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, την αγορά και παράδοση 
όπλων θανατηφόρας βοήθειας στην Ουκρανία, η οποία ήταν το Προπατορικό Αμάρτημα 
μέχρι σήμερα για τις Βρυξέλλες. 
 

Ξαφνικά, τα κράτη μέλη της ΕΕ συνειδητοποίησαν ότι χρειαζόμαστε ένα κβαντικό άλμα 
προς τα εμπρός για να αναπτύξουμε μια ισχυρότερη και πιο ικανή ΕΕ που να ενεργεί 
ως πάροχος ασφάλειας, βασιζόμενη στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ. 
 

Αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο σημείο καμπής της ΕΕ. Είναι η περίφημη Στρατηγική Πυ-
ξίδα που ήδη περιγράφηκε συνοπτικά και συζητήθηκε περισσότερο από ένα χρόνο στις 
Βρυξέλλες. Αυτό θα είναι το έγγραφο που θα επικαιροποιήσει και θα αναβαθμίσει την 
EUGS 2016, χωρίς να την ακυρώσει και θα τη φέρει στις σημερινές παγκόσμιες γεωπο-
λιτικές απαιτήσεις, διότι σε αυτό το εξαιρετικά συγκρουσιακό σύστημα, η ΕΕ και τα ΚΜ 
της συνειδητοποίησαν ξαφνικά ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην ασφάλεια 
και την άμυνά τους προκειμένου να μετεξελιχθούν σε ισχυρότερο πολιτικό παράγοντα 
και παράγοντα ασφάλειας. 
 

Η δύναμη της Ένωσής μας έγκειται στην ενότητα, την αλληλεγγύη και την αποφασιστι-
κότητα. Μια ισχυρότερη και πιο ικανή ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα 
συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια και θα είναι συμπληρωματική 
προς το ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της Συλλογικής Άμυνας για τα μέλη του. 
Η Πυξίδα θα εντείνει επίσης την υποστήριξη για την παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε 
κανόνες, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. 
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Τον περασμένο μήνα το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επίσημα αυτή τη Στρατηγική Πυξί-
δα. Στην οθόνη μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση του HR/ VP Borrell, "Οι απειλές αυ-
ξάνονται και το κόστος της αδράνειας είναι σαφές. Η Στρατηγική Πυξίδα είναι ένας οδη-
γός δράσης. Καθορίζει έναν φιλόδοξο δρόμο προς τα εμπρός για την πολιτική ασφά-
λειας και άμυνας για την επόμενη δεκαετία. Θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις ευ-
θύνες μας για την ασφάλεια, μπροστά στους πολίτες μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Αν 
όχι τώρα, τότε πότε;". 

Αυτό είναι το θέμα της Στρατηγικής Πυξίδας. Με αυτό, παρουσιάσαμε ένα κοινό στρατη-
γικό όραμα για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ κατά τα επόμενα 5-10 χρόνια, 
ξεκινώντας αμέσως την εφαρμογή της. Η πυξίδα παρέχει στην ΕΕ ένα φιλόδοξο σχέδιο 
δράσης για την ενίσχυση της πολιτικής της στον χώρο της ασφάλειας και της άμυνας 
μέχρι το 2030. Αυτή η στρατηγική πυξίδα θα ενισχύσει επίσης τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ και την ικανότητά της να συνεργάζεται με εταίρους για τη διασφάλιση των αξιών 
και των συμφερόντων της. Η Πυξίδα καλύπτει όλες τις πτυχές της πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας και είναι δομημένη γύρω από τέσσερις πυλώνες: δράση, ασφάλεια, επεν-
δύσεις, εταιρικές σχέσεις. Τα τρία σημαντικότερα σημεία των τεσσάρων πυλώνων εί-
ναι: 

• Η δημιουργία, έως το 2025, ισχυρής ικανότητας ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ έως 
5000 στρατευμάτων για διαφορετικούς τύπους κρίσεων και ετοιμότητα ανάπτυξης 
έως τα μέσα του 2023, 200 πλήρως εξοπλισμένων εμπειρογνωμόνων για αποστολή 
ΚΠΑΑ εντός 30 ημερών,  
• Η ανάπτυξη υβριδικών, ομάδων ταχείας αντίδρασης κυβερνο-διπλωματικών κα-
ταστάσεων καθώς και εργαλειοθηκών χειρισμού ξένων πληροφοριών και παρεμβο-
λών, καθώς και η δημιουργία πολιτικών διαστήματος, θαλάσσιας και κυβερνοάμυ-
νας για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος απειλών. 
• Η δέσμευση των κρατών-μελών να ενισχύσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δα-
πάνες για να ανταποκριθούν στη συλλογική φιλοδοξία μας να μειώσουμε τα κρίσιμα 
κενά ικανοτήτων. 
• Για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών και προκλήσεων, η ΕΕ θα: 

ενισχύσει τη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη 
και τους περιφερειακούς εταίρους και άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νορβη-
γία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και άλλοι και θα αναπτύξει προσαρμοσμένες εται-
ρικές σχέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, την ανατολική και νότια γειτονιά μας, την Αφρική, 
την Ασία και τη Λατινική Αμερική, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου και 
της συνεργασίας, της προώθησης της συμμετοχής σε αποστολές και επιχειρήσεις της 
ΚΠΑΑ και της υποστήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων. 
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Η Τουρκία, η άλλη αναθεωρητική δύναμη της περιοχής αποτελεί επίσης σημείο ανησυ-
χίας για την ΕΕ. Οι αυξανόμενες εντάσεις και η αντιπαράθεση της Τουρκίας με την Ελ-
λάδα και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, είναι γνωστές στη διεθνή 
κοινότητα. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας είναι η μόνη διαφορά με την Τουρκία που 
αναγνωρίζεται επίσημα από την Ελλάδα. Οι επιλογές που προσφέρουν ως συνήθως οι 
Τούρκοι στους αντιπάλους τους είναι πάντα οι ίδιες: Αποδοχή των απαιτήσεων της 
Τουρκίας ή των τετελεσμένων που η Τουρκία δημιούργησε ή ένοπλη σύγκρουση με τις 
ισχυρές τουρκικές ΕΔ, αλλά με την ευκαιρία αυτή, οι δυνατότητες των Ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων καθιστούν την κατάσταση περίπλοκη και επικίνδυνη για το τουρκικό 
βαθύ κρατικό κατεστημένο που προωθεί αυτή τη σκληρή στάση. Από την άλλη, ένα 
πράγμα που πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου είναι ότι τα υπό συζήτηση σύνορα δεν 
είναι αποκλειστικά ελληνικά, αλλά είναι και σύνορα της ΕΕ. Αυτός είναι ο κύριος λόγος 
για την πρόσφατη μετατροπή των ελληνοτουρκικών συνόρων και των μεταναστευτικών 
ζητημάτων σε θέματα μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, εξέλιξη που δυσαρέστησε ιδιαίτερα τους 
Τούρκους. 
 

Ένα από τα πιο αινιγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι οι σχέσεις της με την 
Κίνα. Η Κίνα είναι ταυτόχρονα εταίρος, για παράδειγμα όσον αφορά στη δράση για το κλί-
μα· ανταγωνιστής, ιδίως από οικονομική άποψη· και αντίπαλος, με την Κίνα να προωθεί 
ενεργά εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης και να προσπαθεί να επεκτείνει τη σφαίρα ε-
πιρροής της. Η Κίνα εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε περιφερειακές εντάσεις. Η ασυμ-
μετρία ανάμεσα στις ελευθερίες των αγορών και των κοινωνιών μας έχει οδηγήσει σε αυξα-
νόμενες ανησυχίες όσον αφορά την αμοιβαιότητα, τον οικονομικό ανταγωνισμό και την αν-
θεκτικότητα. Η Κίνα τείνει να περιορίσει την πρόσβαση στην αγορά της και επιδιώκει να 
προωθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο τα δικά της πρότυπα. Ακολουθεί τις πολιτικές της, μετα-
ξύ των οποίων μέσω της αυξανόμενης παρουσίας της στη θάλασσα και στο διάστημα, κα-
θώς και με τη χρήση εργαλείων στον κυβερνοχώρο και την επίδειξη υβριδικών τακτικών. 
Επιπλέον, η Κίνα αναπτύσσει ουσιαστικά τα στρατιωτικά της μέσα και έχει ως στόχο να έχει 
ολοκληρώσει τον συνολικό εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της έως το 2035, επη-
ρεάζοντας την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της 
Κίνας στην περιοχή της, και στον κόσμο γενικότερα, θα σηματοδοτήσει το υπόλοιπο του 
αιώνα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί με τρόπο που θα συμβάλει στην 
προάσπιση της παγκόσμιας ασφάλειας και δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή τάξη 
που βασίζεται σε κανόνες, στα συμφέροντα και στις αξίες μας. Αυτό απαιτεί ισχυρή ενό-
τητα μεταξύ μας και στενή συνεργασία με άλλους περιφερειακούς και παγκόσμιους ε-
ταίρους ώστε να αποφευχθούν και να εμποδιστούν ενέργειες κακού υπολογισμού από 
μέρους της τύπου Ουκρανίας προς την Ταιβάν. 
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Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν ορισμένα πολύ σημαντικά σημεία από 
την αρχή.  

• Πρώτον και κύριον, για τα ΚΜ (κράτη-μέλη) της ΕΕ, η εθνική άμυνα και η ασφά-
λεια αποτελούν εθνικές ευθύνες. Τα ΚΜ πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπι-
στούν το έδαφός τους και την κυριαρχία τους. Για να μπορέσουν να το πράξουν, 
21 από τα 27 ΚΜ της ΕΕ συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, το οποίο αναλαμβάνει την ευ-
θύνη της Συλλογικής Άμυνας των μελών του. Ως εκ τούτου, η Συλλογική Άμυνα 
της Ευρώπης αποτελεί ευθύνη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκει-
ται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον.  

• Το ΝΑΤΟ αναμένεται να παρουσιάσει προς συμφωνία από τους αρχηγούς κρα-
τών-μελών τη νέα στρατηγική του αντίληψη στη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης 
στα τέλη Ιουνίου 2022. Ωστόσο, για την Ελλάδα και την Κύπρο οι ρόλοι του ΝΑ-
ΤΟ και της ΕΕ έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα: (1) Η Κύπρος δεν είναι σύμμα-
χος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου δεν προστατεύεται από το ΝΑΤΟ από καμία α-
πειλή, (2) η Ελλάδα είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά σε μια αντιπαράθεση με την 
Τουρκία, το ΝΑΤΟ δεν αναμένεται να πάρει το μέρος κανενός και στη συνέχεια η 
Ελλάδα δεν προστατεύεται ούτε από τη Συμμαχία. (3) νΗ ΕΕ παραμένει ο μονα-
δικός «δυνητικός σύμμαχος» και για τις δύο χώρες. 

 

Επιστρέφουμε στο 2016, όταν η ΕΕ δρομολόγησε την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ 
(EUGS). Με την έγκριση αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ ξεκίνησε μια φιλόδοξη και ουσια-
στική διπλή προσπάθεια. Η πρώτη γραμμή προσπάθειας ήταν να αναβαθμιστεί σε έναν 
αξιόπιστο παγκόσμιο γεωπολιτικό παράγοντα, παρέχοντας ασφάλεια και σταθερότητα 
στα κράτη μέλη που προστατεύουν τα συμφέροντά της. Η δεύτερη γραμμή προσπά-
θειας ήταν ο καθορισμός νέων στρατηγικών καθηκόντων που αντιπροσωπεύουν το νέο 
πρακτικό επίπεδο φιλοδοξίας της, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την έννοια της Στρατηγι-
κής Αυτονομίας, αν και πουθενά στην EUGS, αυτό δεν αναφέρθηκε σαφώς. Στην 
EUGS, τα κύρια στρατηγικά καθήκοντα για την ΕΕ περιγράφηκαν ως εξής:  

• (1) Διαχείριση κρίσεων,  
• (2) Στήριξη των εταίρων και  
• (3) Προστασία της Ευρώπης.  

 

Αυτή η προστασία των πολιτών της ΕΕ ασχολείται κυρίως με θέματα υγείας και επιβο-
λής του νόμου και, ως εκ τούτου, είναι θέματα για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, 
την αστυνομία, τους συνοριοφύλακες, τη χωροφυλακή, την ακτοφυλακή κλπ., αλλά σί-
γουρα όχι στρατιωτικά ζητήματα. Και αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε κατά νου. 
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της Στρατηγικής, αναπτύχθηκε μια Πολιτι-
κή γνωστή ως Πολιτική Ολοκληρωμένης προσέγγισης και η ΕΕ, προκειμένου να την 
εφαρμόσει, βασίστηκε σε ένα μεγάλο και μοναδικό σύνολο εργαλείων Πολιτικής, από 
τον πολιτικό έως τον διπλωματικό τομέα και από την οικονομική έως τη στρατιωτική ε-
ξουσία. 
 

 

• Πρώτον, η Συντονισμένη Ετήσια Επισκόπηση της Άμυνας γνωστή ως CARD. 

Αυτός είναι ένας χάρτης με τα στρατιωτικά μέσα που έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στον 
απόθεμα τους ή σκοπεύουν να προμηθευτούν, καθώς και τα ποσά που είναι πρόθυμα 
να δαπανήσουν τα κράτη μέλη για την άμυνα. Η CARD επιβεβαιώνει ότι το ευρωπαϊκό 
αμυντικό τοπίο χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και έλλειψη συντονισμού, η οποία 
κοστίζει στα κράτη μέλη της ΕΕ περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό το 
πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν. 

• Ο επόμενος ακρογωνιαίος λίθος είναι η Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία (PESCO), 

ένα εξίσου χρήσιμο εργαλείο συνεργασίας, το οποίο επέβαλε πολύ αυστηρές δεσμεύσεις 
στα συμμετέχοντα ΚΜ. 60 προγράμματα PESCO είναι σε εξέλιξη – Η στρατιωτική κινητι-
κότητα με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η σημαντικότερη μεταξύ των έργων PESCO. 

Πρόκειται για μια στρατηγική πλατφόρμα που επιτρέπει την ταχεία και απρόσκοπτη με-
τακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και μέσων σε ολόκληρη την ΕΕ, 

• Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, aka MFF 

(πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο), 2021-27 περιλαμβάνει ένα τμήμα για την άμυνα και 
την ασφάλεια. Σε ένα ριζικό διάλειμμα από το παρελθόν, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν 
στην αναγκαία χρηματοδοτική βάση για περαιτέρω αμυντική συνεργασία της ΕΕ και τώ-
ρα ο συμφωνημένος προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα αμυντικά 
στοιχεία: 

• Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (EPF): 5 δισεκατομμύρια ευρώ – Ένα 
νέο μέσο εκτός προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της α-
σφάλειας και της άμυνας. Αυτό το νέο μέσο επιτρέπει στην ΕΕ για πρώτη φορά να συ-
μπληρώνει τις δραστηριότητες των αποστολών και των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ στις χώρες 
υποδοχής με μέτρα βοήθειας και να στηρίζει τις στρατιωτικές δυνάμεις των εταίρων είτε 
χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις τους είτε παρέχοντάς τους στρατιωτικό εξοπλισμό, 
όπως έγινε στην Ουκρανία και αλλού. 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ): 7,014 δισεκατομμύρια ευρώ – Η πιο κρίσι-
μη και σημαντικότερη πρωτοβουλία για την άμυνα και την ασφάλεια που αναλαμβάνει η 
ΕΕ, ένας ειδικός προϋπολογισμός της ΕΕ αφιερωμένος στην έρευνα, την ανάπτυξη και 
την απόκτηση αμυντικής τεχνολογίας προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνολογική και βιο-
μηχανική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας. 



 

 

9 
 

 

Αυτά τα έργα, αν και πολύ σημαντικά, δεν είναι τα μόνα. Η ΕΕ εντείνει για άλλη μια φο-
ρά την ικανότητά της να προάγει την ειρήνη και την ασφάλεια σε περιοχές που πλήττο-
νται από συγκρούσεις. Τον Δεκέμβριο του 2021, ανακοινώθηκε ότι με προϋπολογισμό 
σχεδόν 900 εκατομμυρίων ευρώ, το θεματικό πρόγραμμα «Παγκόσμια Ευρώπη για την 
ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων» θα στηρίξει δράσεις με 
παγκόσμιο ή διαπεριφερειακό αντίκτυπο κατά την περίοδο 2021-2027. 

 

Τα έργα αυτά δίνουν σάρκα και οστά σε έναν νέο όρο που επινοήθηκε πρόσφατα, τη 
Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ. Η ιδέα αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής κυριαρχίας 
είναι να «αποφευχθούν οι εξωτερικές εξαρτήσεις σε ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο». Με 
αυτό, δεν εννοούμε Αυτονομία από οποιοδήποτε έθνος ή διεθνή οργανισμό, αλλά Αυτο-
νομία για να κάνουμε κάτι μόνο, αν είναι απαραίτητο. Εν τω μεταξύ, ενώ πολλοί μπορεί 
να αμφισβητούν τον όρο «Στρατηγική Αυτονομία» (οι ΗΠΑ είναι οι πρώτες μεταξύ αυ-
τών) υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η ΕΕ πρέπει να έχει την ικανότητα 
να ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητες εξαρτήσεις όσον αφορά τις ικανότητες, τις τεχνολογίες 
και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Για να είμαστε πιο ρεαλιστές και υπό το φως της 
τραγικής τροπής των γεγονότων στο Αφγανιστάν και την Ουκρανία, είναι πλέον σαφές 
ότι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ δεν αφορά την Ευρώπη που διαχωρίζεται από τις 
ΗΠΑ· Αλλά για να μπορέσει η Ευρώπη να δράσει, όταν οι ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ είναι αδιά-
φορες, απρόθυμες ή ανίκανες να το πράξουν. Και γίνεται όλο και πιο εύκολο να δούμε 
σενάρια στη Μέση Ανατολή ή την Αφρική όπου η ασφάλεια και τα συμφέροντα της ΕΕ 
βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά οι ΗΠΑ έχουν ελάχιστο ή καθόλου συμφέρον να δράσουν. 
Αυτό ήταν και η αφορμή για την θέσπιση του σχεδίου που προαναφέρθηκε και αναλύ-
θηκε αυτού της Στρατηγικής Πυξίδας.  
 

Όλα αυτά μας οδηγούν σε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα στον τομέα της ασφά-
λειας: 

• Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα, διαπραγματεύ-
σεις και συμμαχίες για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων ή πιθανών κρίσεων, 
διότι καμία από τις χώρες μας ή τους συνασπισμούς ή οργανισμούς των χω-
ρών μας δεν έχει τη δύναμη ή τους πόρους για να τις αντιμετωπίσει μόνη της. 

• Όλοι συμφωνούμε ότι η ΕΕ δεν είναι στρατιωτική οργάνωση, και δεν πρέπει 
ποτέ να σκεφτούμε καν να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Εντούτοις, είναι γενι-
κά αποδεκτό, ότι όλες οι αποτελεσματικές γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις σε 
σκληρό περιβάλλον εξουσίας θα πρέπει πάντα να υποστηρίζονται από απο-
φασιστική και ισχυρή στρατιωτική δύναμη και με την αξιόπιστη βούληση αυτή 
να χρησιμοποιηθεί. Αυτό βέβαια ισχύει και σε εθνικό επίπεδο. Γίνεται όλο και 
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πιο σαφές στο κατεστημένο της ΕΕ ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν λύσεις σε 
οποιαδήποτε κρίση χωρίς την ορθή χρήση του στρατιωτικού εργαλείου και αυτό 
καθιστά τον στρατό όχι μόνο ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μεταξύ άλλων, σε αυ-
τήν τη μοναδική και πλούσια εργαλειοθήκη της ΕΕ, αλλά και ένα εργαλείο που 
πρέπει να χρησιμοποιείται όταν απαιτούνται αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της 
ανθρώπινης ιστορίας, κανένας αγώνας δεν έχει κερδηθεί ποτέ μόνο με διπλω-
ματικά σημειώματα, δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης ή επιταγές ευρώ στους 
αντιπάλους για το θέμα αυτό. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει 
κάποιο είδος Σκληρής Ισχύος προκειμένου να διαδραματίσει σοβαρό γεωπολι-
τικό ρόλο. 

• Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύο άρθρα που υπάρχουν στις Συνθήκες και τα ο-
ποία θα μπορούσε να επικαλεστεί ένα ΚΜ θύμα επιθετικότητας. Αναφέρομαι 
στο άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ρή-
τρα αλληλεγγύης) και στο άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής). Αυτή η πορεία δράσης, δεδομένης της κατά-
στασης στην περιοχή, αξίζει να εξεταστεί περαιτέρω από τις πολιτικές ηγεσίας 
διαφόρων ΚΜ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Ελλάδας. 

• Εν τω μεταξύ, πρέπει να βρούμε κάπως έναν τρόπο προστασίας των πολιτών 
και των συμφερόντων της ΕΕ. Και έτσι προσπαθούμε να το κάνουμε, χρησι-
μοποιώντας υποκατάστατα έξυπνης ενέργειας για την χαμένη Σκληρή Ισχύ. Η 
κύρια Σκληρή Ισχύς της ΕΕ είναι οι οικονομικές κυρώσεις εναντίον διαφόρων 
αντιπάλων αντί της στρατιωτικής δύναμης. Όταν αυτές οι κυρώσεις συνδυάζο-
νται με πολιτικές, νομικές και διπλωματικές ενέργειες "για καλό ή για κακό", τό-
τε γίνεται Έξυπνη Ισχύς. Θεωρούμε την ΕΕ ως τη «Βασίλισσα της Έξυπνης 
Ισχύος». Αυτό είναι το απόλυτο όπλο της ΕΕ και πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
πολύ προσεκτικά, αλλά και πολύ αποφασιστικά κατά των ταραχοποιών.  

 

Στρεφόμαστε τώρα στην παρούσα δραστηριότητα της ΕΕ που σχετίζεται με την ασφά-
λεια στο έδαφος. Στην οθόνη μπορείτε να δείτε πού δραστηριοποιείται σήμερα η ΕΕ, σε 
τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Αφρική και Ασία). Δεν θα εξετάσω τη σπουδαία δουλειά και τα 
αποτελέσματα ή την έκβαση των έντεκα πολιτικών αποστολών και της FRONTEX, αλλά 
θα περιοριστώ μόνο στις στρατιωτικές αποστολές. Ως στρατιωτικοί συμμετέχουμε σε 
τρεις Εκτελεστικές Επιχειρήσεις και σε τέσσερις Μη Εκτελεστικές Αποστολές.  
 

Οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την επιχείρηση ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ο-
ποία συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, την επιχείρηση ATA-

LANTA στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό, η οποία προστατεύει την ευάλω-
τη ναυτιλία από την πειρατεία στη θάλασσα, και την επιχείρηση IRINI στη Μεσόγειο, η 
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οποία αφορά την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στην ανοικτή θάλασσα στα 
ανοικτά των ακτών της Λιβύης. 
 

Τον περασμένο Ιανουάριο, το Συμβούλιο της ΕΕ εγκαινίασε την πρώτη πιλοτική εφαρ-
μογή της νέας έννοιας της Συντονισμένης Ναυτικής Παρουσίας (CMP) στον Κόλπο της 
Γουινέας, στην οποία οφείλεται το 95% των θαλάσσιων απαγωγών στον κόσμο. Η Γαλ-
λία, η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται ήδη στον Κόλπο της Γουινέας παρέχοντας ναυτική 
και αεροπορική υποστήριξη για την υποστήριξη της πιλοτικής επιχείρησης. Τον Φε-
βρουάριο του 2022, το Συμβούλιο παρέτεινε την επιχείρηση στον Κόλπο της Γουινέας 
για άλλα δύο χρόνια, έως τον Φεβρουάριο του 2024, και αποφάσισε να ξεκινήσει μια 
παρόμοια επιχείρηση Συντονισμένης Ναυτικής Παρουσίας (CMP) στον βορειοδυτικό Ιν-
δικό Ωκεανό από τα στενά του Ορμούζ έως τους νότιους τροπικούς και τη βόρεια Ερυ-
θρά Θάλασσα έως το κέντρο του Ινδικού Ωκεανού. Η επέκταση της CMP στον Ινδο-

Ειρηνικό θα ακολουθηθεί αργότερα προς τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. 
 

Οι στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές της ΕΕ στο Μάλι, την Κεντροαφρικανική Δη-
μοκρατία και τη Σομαλία, και πιο πρόσφατα στη Μοζαμβίκη, παρέχουν εκπαίδευση στις 
τοπικές ένοπλες δυνάμεις και συμβουλές στη στρατιωτική ηγεσία τους. Εξ αιτίας των 
αποφάσεων της τοπικής στρατιωτικής δικτατορίας, η Αποστολή στο Μάλι τελεί υπό α-
ναθεώρηση. Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων, όπως 
αναφέραμε προηγουμένως, η Ρωσία προβάλλει επίσης τον εαυτό της και χρησιμοποιεί 
τις τοπικές κρίσεις με καιροσκοπικό τρόπο, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας παραπλη-
ροφόρηση και μισθοφόρους, όπως η ομάδα Βάγκνερ. Όλες αυτές οι εξελίξεις συνιστούν 
μια μακροπρόθεσμη και άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία θα συνεχί-
σει να αντιμετωπίζει αποφασιστικά τη ρωσική παρέμβαση.  
 

Αυξάνοντας το επίπεδο των φιλοδοξιών για τις αποστολές αυτές, και αναγνωρίζοντας τις 
ανάγκες, το 2017 δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή εκτελεστική και διοικητική δομή, γνωστή 
ως Πυρήνας Στρατιωτικής Σχεδίασης και Δυνατότητας Διεξαγωγής (MPCC), η οποία είναι 
στην πραγματικότητα ένα Επιχειρησιακό Επιτελείο με έδρα τις Βρυξέλλες στο Στρατιωτικό 
Επιτελείο της ΕΕ, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις παραπάνω μη εκτελεστικές αποστολές. 
Μέχρι το 2025 το MPCC θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να διεξάγει όλες τις μη εκτελεστι-
κές αποστολές, καθώς και δύο επιχειρήσεις μικρής κλίμακας ή μία μεσαίας κλίμακας καθώς 
και ζωντανές ασκήσεις. 
 

Έχοντας κατά νου ότι η δύναμη της Ένωσής μας, καθώς και η ασφάλεια της Δύσης βρί-
σκονται στην ενότητα, την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα, στρεφόμαστε στη 
σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Οι δύο οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν για να προω-
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θήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στον ευρωατλαντικό χώρο. Στην πραγματικότη-
τα, δεδομένου ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα αποτελεί επίσης σαφή στρατηγι-
κό στόχο για το ίδιο το ΝΑΤΟ και μακροχρόνιο αίτημα των ΗΠΑ, τότε είναι σαφές ότι οι 
αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ δεν υπονομεύουν το ΝΑΤΟ, αλλά μάλλον το ενισχύουν. 
Τα βασικά λόγια της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι η αμοιβαία ενίσχυση και ο επιμερισμός των 
βαρών.  
 

Όσον αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι δύο οργανισμοί πρέπει να 
συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στον ευρωατ-
λαντικό χώρο. Η σχέση τους θα πρέπει να εξεταστεί σε τρία επίπεδα συζήτησης: (1) Σχέση 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο οργανισμών- (2) Τι θα πρέπει να κάνουν τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ- και (3) Ο ευρύτερος διατλαντικός δεσμός που περι-
λαμβάνει επίσης τη διατλαντική σχέση με τις ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού 
αθροίσματος, όπου η διάθεση περισσότερων πόρων στην ΕΕ σημαίνει την αφαίρεση τους 
από το ΝΑΤΟ, αλλά θα μπορούσε να είναι σίγουρα μια κατάσταση win-win και για τους δύο 
οργανισμούς. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
αποτελεί επίσης σαφή στρατηγικό στόχο για το ίδιο το ΝΑΤΟ και μακροχρόνιο αίτημα των 
ΗΠΑ, τότε είναι σαφές ότι οι αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ δεν υπονομεύουν το ΝΑΤΟ, 
αλλά μάλλον το ενισχύουν. Οι λέξεις-κλειδιά της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι η αμοιβαία ενίσχυ-
ση και η κατανομή των βαρών. Το ΝΑΤΟ πρέπει να επικεντρωθεί στη Συλλογική Άμυνα, 
ενώ η ΕΕ θα πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχεί-
ριση κρίσεων, την ανθεκτικότητα, την κυβερνοασφάλεια και τις υβριδικές απειλές, την φυσι-
κή ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και δυνα-
τότητες κατανομής βαρών.  
 

Αλλά η ίδρυση του διατλαντικού συνδέσμου δεν αποτελεί ζήτημα κεφαλαίων. Όπως ό-
λες οι συμμαχίες και οι συνασπισμοί χρειάζονται μια συγκεκριμένη συγκολλητική ουσία 
που δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της και η 
εμπιστοσύνη πρέπει να δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου και μέσα από κρίσιμες 
καταστάσεις στις οποίες θα αποδειχθεί ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ του ηγέτη και των 
ακόλουθων μελών, και αυτό δυστυχώς παραβιάστηκε αρκετές φορές στο πρόσφατο 
παρελθόν, ιδίως από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση. 

Περνώντας σε ένα άλλο σημείο τώρα, την μελλοντική και αναγκαία υποστήριξη στην 
Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή, φαίνεται ότι η Ουάσινγκτον έχει ξεχάσει πώς η 
οικονομική συνεργασία μπορεί να εξυπηρετήσει γεωπολιτικούς σκοπούς. Μετά τον Β’ 
ΠΠ, το Σχέδιο Μάρσαλ (και ίσως το Σύστημα ισοτιμιών Bretton Woods) και όχι η αμερι-
κανική στρατιωτική δύναμη ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο η αμερικανική κυριαρχία 
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στη Δυτική Ευρώπη δημιούργησε στενούς και εξαρτησιακούς πολλές φορές γεωπολιτι-
κούς δεσμούς με συμμάχους. Σήμερα, η Ευρώπη δεν είναι κατεστραμμένη από την πο-
λεμική περίοδο. Επιπλέον, λόγω της σημασίας της ως στρατηγικού συμμάχου, η ΕΕ εί-
ναι επίσης ο μεγαλύτερος εταίρος εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων και απαιτεί 
να αντιμετωπιστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ, σε μια κοινή πορεία προς την ανάπτυξη και 
την ευημερία.  

Μετά το τέλος του πολέμου, η Ουκρανία και οι γειτονικές χώρες, καθώς και τα μετανα-
στευτικά προβλήματα και οι καταστραμμένες ουκρανικές υποδομές και τα σχετικά κοι-
νωνικά προβλήματα, θα απαιτήσουν μεγάλο μέρος κεφαλαίων και των επενδύσεων (ε-
κτιμάτε μεταξύ 200-500 δις ευρώ), αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε μια επιτυχημένη 
και αποτελεσματική επιστροφή στην Ουκρανία και στην παρακείμενη περιοχή. Και δεν 
υπάρχει καλύτερος συνεργάτης για την ευόδωση του συγκεκριμένου στόχου από τον 
μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό πάροχο του κόσμου, τη βασίλισσα της "έξυ-
πνης Ισχύος", της ΕΕ. 
 

Πριν ολοκληρώσομε την εξέταση της σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών, πρέπει να 
κάνουμε κάποιες υψίστης σημασίας παραδοχές και να διακινδυνεύσουμε προβλέψεις: 

• Το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική συμμαχία στην ανθρώπινη ιστορία, 
μια τρομερή δύναμη της απαράμιλλης στρατιωτικής δύναμης. 

• Η ΕΕ είναι ένας πολιτικός και οικονομικός οργανισμός, ο νούμερο ένα αναπτυ-
ξιακός και ανθρωπιστικός δωρητής βοήθειας στον κόσμο με τεράστιες οικονο-
μικές δυνατότητες και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης (integrated) πολιτικής 
της διαθέτει μια τεράστια εργαλειοθήκη που περιέχει μεγάλο αριθμό διαφόρων 
σημαντικών εργαλείων μεγάλης σημασίας όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το 
κράτος δικαίου, η διπλωματία, η διακυβέρνηση, η επιβολή του νόμου κλπ., 
ενώ οι Ένοπλες δυνάμεις είναι μόνο ένα εργαλείο σε αυτή την τεράστια εργα-
λειοθήκη.  

• Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει (ελπίζουμε με τη συμπαράσταση και παρουσία των 
ΗΠΑ) επεκτεινόμενο ή μη, την πορεία του σαν καθαρή και ισχυρή στρατιωτική 
συμμαχία αντίβαρο για το ρόλο της Ρωσίας και ενδεχομένως αργότερα για την 

Κίνα η/και το Ιράν. 

• Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ΕΕ. Είναι επίσης καιρός για την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση να συζητήσει και να αποφασίσει πως θέλει να εξελιχθεί. Η Στρατη-
γική Πυξίδα είναι μια καλή αρχή και ωθεί την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Όπως αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Josep 

Borrell: ("Πρέπει να βάλουμε περισσότερη άμυνα και ασφάλεια στη νοοτροπία 
μας και να σταματήσουμε τις θεολογικές συζητήσεις για τη Στρατηγική Αυτονο-
μία. Μπορούμε να το ονομάσουμε όπως θέλουμε, αλλά πρέπει να πάρουμε την 
ασφάλειά μας στα χέρια μας. Για να αποφύγει να είναι στο έλεος των άλλων, 
πρέπει να γίνει ένας πραγματικά παγκόσμιος παράγοντας. Για να ενισχύσει τη 
δύναμή της, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τους υφιστάμενους μοχλούς της 
και να αναζητήσει νέους..."). 

 

Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η τελική μου άποψη φαίνεται στην οθόνη. 
 

Σταματάω εδώ και είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις σας.  



“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ
********** 

Στγος (εα) Μιχαήλ Δημητρίου Κωσταράκος  
Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ – πρ. Πρόεδρος Στρ. Επιτροπής της ΕΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
********

Προκλήσεις Ασφαλείας και Στρατιωτικά Ζητήματα και Θέματα 
Ασφαλείας στην ΕΕ υπό το πρίσμα της κρίσης στην Ουκρανία

Thessaloniki, 11 Μαΐου 2022
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Revisionist Powers 

dreaming of Long-Lost Imperial Past
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Είναι σαφές ότι η Ρωσία προσπαθεί να αναθεωρήσει 
την αρχιτεκτονική ασφαλείας μετά τον Ψυχρό 
Πόλεμο στην Ευρώπη, ανακτώντας τη σοβιετική 
σφαίρα επιρροής που έχασε το 1990, όταν 
κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση.
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Τις τελευταίες δεκαετίες, η Δύση πίστευε ότι η λύση 
για την εδραίωση καλών σχέσεων με τη Ρωσία ήταν 
η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και 
πολιτικών σχέσεων μέσω κοινών συμφερόντων και 
αμοιβαίων οφελών. Θα έφερνε πιο κοντά τη Ρωσία 
και θα έπειθε τον κ.Πούτιν να επιλέξει τη δημοκρατία, 
τον διάλογο και τη συνεργασία αντί για απειλές, 
αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Για το σκοπό αυτό, 
η Ευρώπη συμφώνησε να εξαρτηθεί από το ρωσικό 
φυσικό αέριο και να επενδύσει περαιτέρω στη 
Ρωσία. Προφανώς, αυτή ήταν μια παρεξήγηση που 
οδήγησε σε λανθασμένη αξιολόγηση από τη Δύση. 
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Η ένοπλη επίθεση κατά της Ουκρανίας δείχνει την ετοιμότητά της 
Ρωσίας να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ, σε συνδυασμό 

πάντα με υβριδικές τακτικές, κυβερνοεπιθέσεις, χειραγώγηση και 
παρέμβαση ξένων πληροφοριών, οικονομικό και ενεργειακό 

εξαναγκασμό και επιθετική πυρηνική ρητορική. 
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Προσωπικά πιστεύω ότι η δυνατότητα σύνδεσης ή 
προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ ενδιαφέρει και 
ενοχλεί περισσότερο τον Πούτιν, παρά η εγγύτητα στα 
σύνορα του ΝΑΤΟ. Μια ευημερούσα, δημοκρατική και 
Ουκρανία που αποτελεί Κράτος Δικαίου, απειλεί το 
καθεστώς του Πούτιν πολύ περισσότερο από τους 
αμφιλεγόμενους πυραύλους του ΝΑΤΟ διότι 
ενδεχομένως  η αυταρχική πολιτική εξουσία του θα τεθεί 
σε κίνδυνο, μετά από μια πιθανή και ίσως αναπόφευκτη 
αφύπνιση του λαού του.
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Μετά την εξωφρενική επίθεση της Ρωσίας έχουμε δει μια σειρά 
εξελίξεων 
και γεγονότων που αναμένονταν για χρόνια: 

Το ΝΑΤΟ, έχοντας ένα σαφές στρατιωτικό DNA στα γονίδιά του,  βρήκε 
και πάλι την κατάλληλη ευκαιρία, αναζωογονήθηκε λόγω της ρωσικής 
εισβολής και άρχισε να σχεδιάζει και να αναπτύσσει δυνατότητες 
Ανατολικά συντονίζοντας ταυτόχρονα την παροχή βαρέων και εξελιγμένων 
όπλων  στην Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. 

Η καθυστερημένη γέννηση της γεωπολιτικής Ευρώπης. 
Αυτό για το οποίο μιλάμε εδώ και χρόνια: με αίσθηση του σκοπού και 
χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τη μόχλευση για να υποστηρίξουμε  τους 
πολιτικούς της στόχους ενάντια σε σε όλες τις προβλέψεις, ενήργησε 
εξαιρετικά γρήγορα και με πρωτοφανή αποφασιστικότητα, σπάζοντας  
πολλά ταμπού.
Αναμφίβολα, προχωρήσαμε περισσότερο σε μια εβδομάδα απ' ό,τι σε 
δεκαετίες συζητήσεων.

Ενίσχυσε τη διατλαντική σχέση, η οποία δεν ήταν στα καλύτερά της  πριν 
από την κρίση, αν και η εκλογή του κ. Μπάιντεν έφερε πιο κοντά τις ΗΠΑ και 
την ΕΕ. Πολλά πράγματα συνέβησαν από τότε



➢ Η Στρατιωτική Πυξίδα είναι το κείμενο που 
θα επικαιροποιήσει και θα αναβαθμίσει την EUGS του 
2016, χωρίς να την ακυρώσει και θα τη φέρει 
στις σημερινές παγκόσμιες γεωπολιτικές απαιτήσεις, 
διότι σε αυτό το εξαιρετικά συγκρουσιακό σύστημα.
➢ Η ΕΕ συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι πρέπει να 
επενδύσει περισσότερο στην ασφάλεια και την άμυνά 
προκειμένου να μετεξελιχθεί σε ισχυρότερο 
πολιτικό παράγοντα και παράγοντα ασφάλειας.
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➢Η δύναμη της Ένωσής μας έγκειται στην ενότητα, 
την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα. 
➢Μια ισχυρότερη και πιο ικανή ΕΕ στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας θα συμβάλει θετικά 

στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια.
➢Η Πυξίδα θα εντείνει επίσης την υποστήριξη για 
την παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες, με τα 
Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της.
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"Οι απειλές αυξάνονται και το κόστος της αδράνειας είναι σαφές. 
Η Στρατηγική Πυξίδα είναι ένας οδηγός δράσης. 
Καθορίζει έναν φιλόδοξο δρόμο προς τα εμπρός για την πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας για την επόμενη δεκαετία. 
Θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας 
για την ασφάλεια, μπροστά στους πολίτες μας και στον υπόλοιπο 
κόσμο. 
Αν όχι τώρα, τότε πότε;".



➢Με τη Στρατηγική Πυξίδα, παρουσιάσαμε ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας της ΕΕ κατά τα επόμενα 5-10 χρόνια, 
ξεκινώντας αμέσως την εφαρμογή της. Η πυξίδα 
παρέχει στην ΕΕ ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενίσχυση της πολιτικής της στον χώρο της ασφάλειας 
και της άμυνας μέχρι το 2030. Θα ενισχύσει επίσης τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την ικανότητά της 
να συνεργάζεται με εταίρους για τη διασφάλιση των 
αξιών και των συμφερόντων της. 
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The Strategic Compass
An ambitious plan of action strengthening EU by 2030

Act Secure Invest Partner
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ACT
In order to be able to act rapidly and robustly 

whenever a crisis erupts, with partners if possible and 

alone, when necessary, the EU will:

➢establish by 2025 a strong EU Rapid Deployment 

Capacity of up to 5000 troops for different types of 

crises. Βe ready to deploy by mid 2023, 200 fully 

equipped CSDP mission experts within 30 days. 

➢conduct regular live exercises (land and sea) from 

2023. Εnhance military mobility starting the end of 

2022.

➢reinforce the EU's civilian and military CSDP 

msns and ops by promoting a rapid and more flexible 

decision-making process, acting in a more robust way and 

ensuring greater financial solidarity. Μake full use of the

EPF to support partners.
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SECURE
In order to strengthen its ability to anticipate, deter and 

respond to current and fast-emerging threats and 

challenges, and safeguard the EU's security interest, the 

EU will:

➢boost its intelligence analysis capacities.

➢develop Hybrid Toolbox and Response Teams

bringing together different instruments to detect and 

respond to a broad range of hybrid threats.

➢further develop the Cyber Diplomatic Toolbox and set 

up an EU Cyber Defence Policy prepared for and 

respond to cyberattacks. Develop a Foreign Information 

Manipulation and Interference Toolbox.

➢develop an EU Space Strategy for Security & 

Defence. Strengthen the EU’s role as a maritime security 

actor.
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INVEST
Member states have committed to substantially enhance 

their defence expenditures to match our collective 

ambition to reduce critical military and civilian capability 

gaps and strengthen our EDTIB. The EU will:

➢exchange on national objectives on increased and 

improved defence spending to match our security needs.

➢provide further incentives for member states to engage in 

collaborative capability development and jointly invest in 

strategic enablers and next generation capabilities to 

operate on land, at sea, in the air, in the cyber domain and in 

outer space.

➢boost defence technological innovation to fill strategic 

gaps and reduce technological and industrial 

dependencies.

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
(ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



PARTNER
In order to address common threats and challenges, the 

EU will:

➢strengthen cooperation with strategic partners such as 

NATO, the UN and regional partners, including the 

OSCE, AU and ASEAN.

➢develop more tailored bilateral partnerships with 

like-minded countries and strategic partners, such as the 

US, Canada, Norway, the UK, Japan and others.

➢develop tailored partnerships in the Western Balkans, 

our eastern and southern neighborhood, Africa, Asia and 

Latin America, including through enhancing dialogue and 

cooperation, promoting participation in CSDP missions 

and operations and supporting capacity- building.

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
(ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Οι επιλογές που προσφέρουν οι Τούρκοι στους 
αντιπάλους τους είναι πάντα οι ίδιες: 1. Αποδοχή 
των απαιτήσεων ή τετελεσμένων της Τουρκίας 
ή 2. Ένοπλη σύγκρουση/κρίση με τις ισχυρές 
τουρκικές ΕΔ, 

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
(ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



EU-CHINA RELATIONS

China is:

✓A  partner (i.e. on 

climate);

➢A  competitor (i.e. in 

economic terms); and 

❖A  rival (i.e. in forms of 

governance and spheres 

of influence)

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
(ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της Κίνας 
Στην περιοχή της, και στον κόσμο θα σηματοδοτήσει το 

υπόλοιπο του αιώνα. 

Military modernization  will be competed by 2035



Joint EU-NATO Declarations

Για τα ΚΜ της ΕΕ η εθνική Άμυνα και 
Ασφάλεια  αποτελούν «εθνικές ευθύνες». 

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Cyprus is not a NATO ally and 

will not protected by NATO 

Greece is a NATO ally but

will not protected 

because NATO is not 

taking sides

EΕ παραμένει ο μόνος «δυνητικός 
σύμμαχος» και για τις δυο χώρες

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ 
αναμένεται τέλος Ιουν 22



Three Strategic Priorities:

Crisis Management Support to Partners EU Protection

✓A reliable security provider

✓New level of ambition

EU Global Strategy

Response to crises Support to partners Protection of Europe

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΕ

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



EUGS concepts and projects related to 

security and stability 

CARD: Coordinated Annual Review on Defence

PESCO: Permanent Structured Cooperation

EDF: European Defence Fund
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❑ EU Strategic 
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Geopolitical EU

❑ Supporting UKR 

❑ Conclusions



Coordinated

Annual Review on Defence (CARD)

▪ A map of EU Member States’ 
military means for EU 

purposes

▪ Lack of coordination on 

European defence which costs 

~100 bn Euros per year

▪ 55 collaborative opportunities 

in capability development; 56 

opportunities for R&T 

cooperation
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Permanent

Structured Cooperation (PESCO)

▪ Supports joint development; 

acquisition and deployment of 

defence capabilities

▪ 25/27 MS participate; 60 

PESCO projects approved

▪ Military mobility (1.5 Bn €) is 

a strategic platform enabling 

seamless military movement 

throughout EU
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Financial basis for further EU defence 

cooperation

▪ European Peace Facility (EPF): 

5 Bn €
▪ Instrument to finance actions in 

the field of security and defence

▪ European Defence Fund (EDF): 

7.014 Bn €
▪ Special budget for R&D
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❑ Conclusions



Global Europe thematic programme on Peace, 

Stability and Conflict Prevention: 900 Bn €

▪ The 900 million euros programme will 

support actions with a global or trans-

regional impact during the period of 

2021-2027 by providing assistance to 

build capacities for conflict 

prevention, peacebuilding and crisis 

preparedness and addressing global, 

trans-regional and emerging threats
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❑ The birth of 

Geopolitical EU

❑ Supporting UKR 

❑ Conclusions



EU Strategic Autonomy

▪ Measures to boost the EU’s strategic 
sovereignty.

▪ To “avoid external dependencies in a new 

geopolitical context”.
▪ Not autonomy from someone, but to do 

something alone, if necessary.

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



EU Strategic Autonomy

▪ It is now clear that EU Strategic 

Autonomy isn’t about Europe 
separating from the US; but about 

Europe being able to act when the US 

or NATO are uninterested, unwilling, 

or incapable to do so

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Some Security Conclusions. 1/5
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα τα 
διαθέσιμα μέσα, διαπραγματεύσεις και 
συμμαχίες για την αντιμετώπιση 
συνεχιζόμενων ή πιθανών κρίσεων, διότι 
καμία από τις χώρες μας ή τους συνασπισμούς 
ή οργανισμούς των χωρών μας, δεν έχει τη 
δύναμη ή τους πόρους για να τις 
αντιμετωπίσει μόνη της.

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Some Security Conclusions.2/5
Όλοι συμφωνούμε ότι η ΕΕ δεν είναι 
στρατιωτική οργάνωση, και δεν πρέπει ποτέ 
να σκεφτούμε καν να επιτρέψουμε να συμβεί 
αυτό. Εντούτοις, είναι γενικά αποδεκτό, ότι 
όλες οι αποτελεσματικές γεωπολιτικές 
διαπραγματεύσεις σε σκληρό περιβάλλον 
εξουσίας θα πρέπει πάντα να υποστηρίζονται 
από αποφασιστική και ισχυρή στρατιωτική 
δύναμη και με την αξιόπιστη βούληση αυτή να 
χρησιμοποιηθεί. Αυτό βέβαια ισχύει και σε 
εθνικό επίπεδο.

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Some Security Conclusions.3/5
Γίνεται όλο και πιο σαφές στο κατεστημένο 
της ΕΕ ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν λύσεις 
σε οποιαδήποτε κρίση χωρίς την ορθή χρήση 
του στρατιωτικού εργαλείου και αυτό καθιστά 
τον στρατό όχι μόνο ένα πολύ σημαντικό 
εργαλείο μεταξύ άλλων, σε αυτήν τη μοναδική 
και πλούσια εργαλειοθήκη της. Κατά τη 
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, κανένας 
αγώνας δεν έχει κερδηθεί ποτέ μόνο με 
διπλωματικά σημειώματα, δηλώσεις στα μέσα 
ενημέρωσης ή επιταγές ευρώ στους 
αντιπάλους για το θέμα αυτό.

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



➢Art. 42-7 of TEU: Mutual Assistance clause

➢Art.222 of TFEU:  Solidarity clause

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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MILITARY

ECONOMIC

POLITICAL 

DIPLOMATIC

LEGAL 

ALL  ACTIONS COMBINED

European Union, 

THE QUEEN OF “SMART POWER” 

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



EU Operations

➢Contributing in SASE in BiH

➢Anti-piracy ops in the Horn of Africa

➢Protection of vulnerable shipping

ALTHEA

ATALANTA

IRINI

➢Implementation of the UN arms 

embargo off the coast of Libya

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



▪ Can be implemented in any

maritime area of the world;

▪ Uses existing EU MS assets

present or deployed on a

voluntary basis;

▪ Relies on enhanced

coordination of assets,

which remain under

national command;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ –
COORDINATED MARITIME PRESENCE (CMP) 

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



EU Training Missions

MALI
CENTRAL 

AFRICAN

REPUBLIC

SOMALIA

➢ Capacity Building

➢ Training to the local Armed Forces

➢ Advice to local military leaderships 

➢ EUTMali under further assessment due to local politics

MOZAMBIQUE

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ





MILITARY PLANNING AND 

CONDUCT CAPABILITY (MPCC)

➢ A double-hatted three-star Flag Officer

➢ Reports to PSC - Informs EUMC

DG EUMS &  Director of MPCC 

By 2025 the MPCC will be able to plan and to conduct all non 

executive missions as well as two small scale or one medium scale 

operation as well as live exercises

Vice Admiral 
H. Blejean, FRN

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Διατλαντικός Δεσμός (Σχέσεις EU-NATO- ΗΠΑ):

Three levels of debate:
1. Relationship and 

complementarity;

2. What the EU member 

should be doing within 

NATO;

3. Broader Transatlantic 

bond.

*Mutual reinforcement (Αμοιβαία Ενίσχυση)                                                            
*Burden sharing (κατανομή βαρών)

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Υποστήριξη στην Ουκρανία : Ισως ένα νέο Σχέδιο Marshall απο EE και HΠA?)
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Απαίτηση: 200-500 δις ευρώ



❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική συμμαχία 
στην ανθρώπινη ιστορία, 
μια τρομερή δύναμη απαράμιλλης 
στρατιωτικής δύναμης.

Η ΕΕ είναι ένας πολιτικός και οικονομικός οργανισμός, 
Ο No1 αναπτυξιακός και ανθρωπιστικός δωρητής 
Βοήθειας στον κόσμο με τεράστιες δυνατότητες και 
στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης (integrated) 

πολιτικής της, διαθέτει μια τεράστια εργαλειοθήκη 
που περιέχει μεγάλο αριθμό διαφόρων σημαντικών 
εργαλείων μεγάλης σημασίας όπως η υγεία, 
η εκπαίδευση, το κράτος δικαίου, η διπλωματία, 
η διακυβέρνηση, η επιβολή του νόμου κλπ., ενώ οι 
Ένοπλες δυνάμεις είναι μόνο ένα εργαλείο σε αυτή 
την τεράστια εργαλειοθήκη. 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ



❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – RU

❑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΥΞΙΔΑ
❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – TU

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ –
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – CHN

❑ (ΕΕ-ΝΑΤΟ)
❑ ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ 
❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
❑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
(ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ)
❑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει παρά τις όποιες διαγνώσεις 
για τη υγεία του, (ελπίζουμε με τη συμπαράσταση 
και παρουσία των ΗΠΑ) επεκτεινόμενο ή μη προς Β., 
την πορεία του. σαν καθαρή και ισχυρή στρατιωτική 
συμμαχία αντίβαρο για το ρόλο της  Ρωσία και ίσως 
αργότερα και για την Κίνα ή το Ιραν .

Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ΕΕ. 
Είναι επίσης καιρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να συζητήσει και να αποφασίσει πως θέλει να 
εξελιχθεί. 
Η Στρατηγική Πυξίδα είναι μια καλή αρχή 
και ωθεί την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση, 
της γεωπολιτικής της ανάδειξης και ισχυροποίησης . 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ



"Πρέπει να βάλουμε περισσότερη άμυνα και ασφάλεια στη νοοτροπία μας και 
να σταματήσουμε τις θεολογικές συζητήσεις για τη Στρατηγική Αυτονομία. 
Μπορούμε να το ονομάσουμε όπως θέλουμε, αλλά πρέπει να πάρουμε την 

ασφάλειά μας στα χέρια μας. Για να αποφύγει να είναι στο έλεος των άλλων, 
πρέπει να γίνει ένας πραγματικά παγκόσμιος παράγοντας. Για να ενισχύσει τη 
δύναμή της, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τους υφιστάμενους μοχλούς της 

και να αναζητήσει νέους.

HRVP Josep Borrell



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

✓ Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και η ΕΕ η οικογένεια 

μας.

✓Πρέπει να την ισχυροποιήσουμε στον τομέα τη 

ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα 

μας, τις αρχές, τις αξίες μας, κι τον Ευρωπαϊκό 

τρόπο ζωής.

✓ Πιστεύω ότι μας αξίζει μια ισχυρότερη Ευρώπη. 

❑ ΑΠΕΙΛΕΣ  -
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❑ EUGS - ΕΡΓΑ –
PROJECTS - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
❑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
❑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
❑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
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❑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Questions?

Προκλήσεις Ασφαλείας και Στρατιωτικά Ζητήματα και 
Θέματα Ασφαλείας στην ΕΕ υπο το πρίσμα της κρίσης στην 

Ουκρανία.


