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Περίληψη 

Η αμυντική συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντείνεται, 

δεδομένης και της άποψης των Ευρωπαίων πολιτών ότι η ΕΕ παρέχει προστιθέμενη αξία στην 

εθνική ασφάλεια κάθε χώρας. Το παρόν κείμενο πολιτικής εξετάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον 

τομέα αυτό, εστιάζοντας στις θέσεις επτά κρατών-μελών στο θέμα της Ευρωπαϊκής αμυντικής 

ολοκλήρωσης (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία). Οι επτά χώρες 

είναι σημαντικές για τις όποιες εξελίξεις στο πεδίο αυτό, κυρίως λόγω των υψηλών αμυντικών 

προϋπολογισμών τους και της συμμετοχής τους στα υπάρχοντα σχήματα στρατιωτικής συνεργασίας 

εντός της ΕΕ. Το κείμενο αναλύει τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των χωρών, αναδεικνύοντας 

ορισμένα σημαντικά δομικά χαρακτηριστικά και την προτεραιοποίηση των αμυντικών δαπανών 

τους. Επιπλέον, καταγράφεται και εξετάζεται η συμμετοχή των επτά χωρών στους Σχηματισμούς 

Μάχης της ΕΕ, τις Στρατιωτικές Αποστολές και Επιχειρήσεις της ΕΕ και τα Σχήματα της Μόνιμης 

Διαρθρωμένης Συνεργασίας. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένδειξη του βαθμού αποδοχής από τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και επένδυσής τους σε αυτήν. Οι επτά χώρες 

συγκροτούν επικαλυπτόμενες ομάδες, ανάλογα με το ρόλο και τις πολιτικές φιλοδοξίες τους στην 

ενωσιακή διαδικασία, την οικονομική τους κατάσταση, τη γεωγραφική τους θέση και τις σχέσεις 

τους με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Όλες αντιμετωπίζουν σημαντικά πολιτικά και στρατηγικά διλήμματα. 

Οι λεπτές γραμμές ισορροπίας εξηγούν την αργή και κοπιώδη διαδικασία μετεξέλιξης της 

Ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας σε μια δομή βαθύτερης Ευρωπαϊκής ενοποίησης.  
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1. Εισαγωγή 

Στην κλασική ταινία γουέστερν «Και οι Επτά Ήταν Υπέροχοι», επτά περιπλανώμενοι μισθοφόροι 

ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προστατέψουν τους κατοίκους ενός απομακρυσμένου χωριού 

από έναν βάναυσο κακοποιό και τη συμμορία του. Η ταινία, η οποία αποτελεί επανέκδοση της 

εξίσου διαχρονικής ταινίας του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα «Οι Επτά Σαμουράι», εξυμνεί 

την έννοια του καθήκοντος, η οποία υφίσταται ακόμη και μεταξύ παριών και παρανόμων, καθώς και 

την αγωνιώδη αναζήτηση ενός σκοπού για τον οποίο αξίζει κανείς να ζει, αλλά και να πεθάνει. Η 

ταινία αναδεικνύει επίσης το πώς διαφορετικά κίνητρα μπορούν να ενώσουν πολύ διαφορετικές 

προσωπικότητες προς ένα κοινό και δίκαιο σκοπό. Κάθε μισθοφόρος γίνεται μέρος της ομάδας για 

τους δικούς του λόγους, αποζητώντας χρήματα, δράση, ή απλώς εξιλέωση για εγκλήματα και ενοχές 

του παρελθόντος. 

Πώς όμως σχετίζεται η εν λόγω ταινία με την αμυντική ολοκλήρωση της Ευρώπης; Αν η ασφάλεια 

και η άμυνα συνιστούν το Άγιο Δισκοπότηρο του επόμενου ευρωπαϊκού αφηγήματος, 

αντικαθιστώντας την οικονομική ολοκλήρωση που έχει αγγίξει τα όριά της, είναι σημαντικό να 

εντοπισθούν τα κράτη-μέλη που συνεισφέρουν στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 

στρατιωτικής συνεργασίας. Μια τέτοια συνεισφορά και οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αποκαλύπτουν 

εθνικές θέσεις και προθέσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έμμεσοι δείκτες των στάσεων 

των κρατών-μελών έναντι της προοπτικής ενισχυμένης αμυντικής ολοκλήρωσης. 

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε επτά χώρες με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

καταγράφοντας τη συνεισφορά τους και λαμβάνοντας υπόψη τα υποκείμενα κίνητρα που τις 

ενεργοποιούν. Πρώτα και κύρια εξετάζουμε τον γαλλογερμανικό άξονα, χωρίς τον οποίο 

οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την αμυντική ολοκλήρωση θα ήταν πολιτικά και ουσιαστικά 

άσκοπη. Εν συνεχεία, ακολουθούν οι χώρες της νότιας ευρωπαϊκής περιφέρειας, Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία και Ελλάδα, όχι μόνο λόγω των παρόμοιων προκλήσεων ασφάλειας που 

αντιμετωπίζουν εξαιτίας της γειτνίασής τους με εξαιρετικά ασταθείς περιοχές (με την Πορτογαλία 

σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις άλλες τρεις και την Ελλάδα να καλείται να αντιμετωπίσει 

επιπλέον τον τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό). Οι τέσσερις χώρες τίθενται επίσης 

παραδοσιακά υπέρ της ολοκλήρωσης ως προς το μέλλον της ΕΕ, συμπαρατασσόμενες με την 

πλευρά των εταίρων που επιθυμούν μια πιο φιλόδοξη εσωτερική και εξωτερική πολιτική 

ασφαλείας. Η Πολωνία είναι η έβδομη χώρα της μελέτης μας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα μεταξύ 

εκείνων που εισήλθαν στην Ένωση μετά το 2004 και (αυτό-)προβάλλεται συχνά ως ο πολιτικός 

ηγέτης μεταξύ των κρατών της περιοχής. Το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι 

σημαντικές ανησυχίες ως προς την ασφάλειά της που προκύπτουν από τη γειτνίασή της με τη 

Ρωσίας, καθώς και οι φιλοδοξίες διαδραμάτισης σημαίνοντα πολιτικού ρόλου στη διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατατάσσουν τη χώρα μεταξύ των δρώντων με πιθανή ισχυρή επιρροή 

ως προς τη διαδικασία περαιτέρω εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας. 

Όπως είναι φυσικό, το εν λόγω εγχείρημα δεν συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των 

κρατών-μελών. Χώρες με σημαντικές ένοπλες δυνάμεις και ενεργό ρόλο σε διάφορα προγράμματα 

αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ, όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυσή 

μας. Παρομοίως απουσιάζουν χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με αποκλίνουσες 
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ανησυχίες και ανάγκες ως προς την ασφάλειά τους. Εντούτοις, η επιλογή των επτά χωρών και η 

μεταξύ τους σύγκριση επιτρέπει την καταγραφή σημαντικών ευρημάτων και την εξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων. 

Ξεκινώντας με το υπόβαθρο της ανάλυσής μας, τη δεκαετία του 1950 η έναρξη της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης βασίστηκε σε μία νεολειτουργιστική λογική μικρών σταδιακών βημάτων συνεργασίας 

σε περιορισμένο αριθμό τομεακών πολιτικών με στόχο την υπερκέραση των αντιπαλοτήτων του 

παρελθόντος που οδήγησαν σε καταστροφικές στρατιωτικές διαμάχες. Η οικονομική 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση επελέγησαν εν είδει ξίφους για τη λύση του Γόρδιου Δεσμού 

του γαλλογερμανικού ανταγωνισμού για κυριαρχία και πολιτικό έλεγχο στην Ευρώπη. Η λογική αυτή 

ευδοκίμησε εντός του θερμοκηπίου ασφάλειας που προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του 

ΝΑΤΟ στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. 

Παρόλα αυτά, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα μπορούσε να έχει λάβει διαφορετική 

τροπή. Τον Οκτώβριο του 1950, μόλις μερικούς μήνες μετά τη διακήρυξη Σούμαν στις 9 Μαΐου 1950, 

η οποία θεωρείται ευρέως ως η επίσημη έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο 

Γάλλος Πρωθυπουργός Ρενέ Πλεβέν ανακοίνωσε ένα παρόμοιο πρόγραμμα αμυντικής 

ολοκλήρωσης με τους ίδιους έξι εταίρους. Το σχέδιο Πλεβέν προέβλεπε μία Ευρωπαϊκή Αμυντική 

Κοινότητα (EDC) επί τη βάσει ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού στρατού που θα ενσωμάτωνε πλήρως 

τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, της (Δυτικής) Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας 

και του Λουξεμβούργου. Το σχέδιο αυτό δεν προχώρησε ποτέ, κυρίως εξαιτίας της απόρριψής του 

από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 1954. Η αρνητική αυτή εξέλιξη δεν πάγωσε μόνο τη συζήτηση 

περί μιας ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά κατέδειξε για πρώτη φορά την απόσταση μεταξύ των 

κυβερνητικών πολιτικών ελίτ και των εθνικών εκλογικών σωμάτων. Το χαρακτηριστικό αυτό θα 

ταλαιπωρούσε τη διαδικασία ολοκλήρωσης τις προσεχείς δεκαετίες, προκαλώντας συχνά 

σημαντικές πολιτικές αναταραχές και αρνητικές εκπλήξεις, ιδιαίτερα κατά τα διάφορα μη 

αναμενόμενα αρνητικά δημοψηφίσματα επικύρωσης των συνθηκών. 

Η απόσυρση του σχεδίου Πλεβέν σήμαινε πως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα προχωρούσε ως ένα 

κατά βάση οικονομικό πρόγραμμα με πολιτικό χαρακτήρα, χωρίς αναφορές στην ασφάλεια. Άλλα 

σχέδια συνεργασίας θα αναλάμβαναν το κομμάτι της ασφάλειας για τις (δυτικο-) ευρωπαϊκές 

χώρες, όπως η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) και ειδικότερα το ΝΑΤΟ. Στο πέρασμα των δεκαετιών 

υπήρξαν κάποιες δειλές προσπάθειες συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, είτε 

παράλληλα προς τη διαδικασία ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασίας, 1973), είτε 

ενσωματωμένες σε αυτή (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας στη συνθήκη του 

Μάαστριχτ, 1992). 

Σε κάθε περίπτωση, η στρατιωτική διάσταση παρέμεινε μέχρι πολύ πρόσφατα εκτός του πεδίου 

εφαρμογής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γαλλοβρετανική διακήρυξη του Σαιν Μαλό το 1998 

συνιστούσε ρήξη με το παρελθόν και προετοίμασε το έδαφος για τον «Γενικό Στρατιωτικό Στόχο» 

(‘Headline Objective’) και την Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης, αμφότερα εκ των οποίων 

συμφωνήθηκαν στις Ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής της Κολωνίας και του Ελσίνκι το 1999. Η ιδέα 

των Μονάδων Μάχης (Battlegroups) ακολούθησε το 2004, ενώ από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και 

εντεύθεν το πρωτόκολλο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας παρέχει το θεσμικό και πολιτικό 
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πλαίσιο για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ικανών και πρόθυμων για συμμετοχή σε 

προγράμματα στενότερης στρατιωτικής συνεργασίας κρατών-μελών (έργα PESCO). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η προοπτική ενός ‘Ευρωπαϊκού στρατού’ δεν αφορά στο άμεσο μέλλον. 

Εντούτοις, ακόμη και η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής στρατιωτικής και αμυντικής 

ολοκλήρωσης προϋποθέτει μια ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με τις προθέσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να καταγραφεί η στρατιωτική τους προοπτική και ιδιαίτερα η 

συμμετοχή τους σε υφιστάμενα προγράμματα συνεργασίας. Η καταγραφή αυτή θα αποκαλύψει 

πόση ενέργεια και πόσους πόρους επενδύουν τα κράτη-μέλη επί του παρόντος στο εγχείρημα της 

ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης, κάτι που με τη σειρά του θα επιτρέψει την αξιολόγηση των 

μελλοντικών τους προθέσεων και φιλοδοξιών. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό στηρίζεται και το παρόν 

κείμενο. 

Η συγκριτική μας ανάλυση είναι δομημένη κατά μήκος δύο βασικών αξόνων. Αμφότεροι αφορούν 

στους πόρους, με τον πρώτο να επικεντρώνεται στους οικονομικούς πόρους, δηλαδή τον 

προϋπολογισμό, και ο δεύτερος στους ανθρώπινους και θεσμικούς πόρους, δηλαδή τη συμμετοχή 

σε υφιστάμενα προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας της ΕΕ. Ξεκινώντας με τον πρώτο, 

εξετάζουμε κατ’ αρχάς τις στρατιωτικές δαπάνες των επτά χωρών διαχωρίζοντάς τες σε τρεις 

κατηγορίες, οι οποίες επιτρέπουν μια πιο δομημένη και εις βάθος ανάλυση. Οι κατηγορίες 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το προσωπικό, τους εξοπλισμούς και τις υποδομές, καθώς και άλλες 

δαπάνες. Περνώντας στον δεύτερο άξονα, παρουσιάζουμε το επίπεδο συμμετοχής των χωρών σε 

τρέχοντα προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας της ΕΕ, τα οποία αποτελούνται από τους 

Σχηματισμούς Μάχης της ΕΕ, τη συνεισφορά στις στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, 

και τέλος την τρέχουσα συμμετοχή τους σε έργα Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO 

projects). 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης έγινε χρήση δεδομένων από τέσσερις διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως λόγω της απουσίας ενός μοναδικού τρόπου μέτρησης για 

τον προσδιορισμό των στρατιωτικών δαπανών, καθώς και λόγω της διασποράς των πληροφοριών σε 

διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτενής χρήση της Στρατιωτικής Βάσης 

Δεδομένων Δαπανών του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για τη Διεθνή Ειρήνη (SIPRI), η 

οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με αμυντικούς προϋπολογισμούς ως ποσοστό του ΑΕΠ για όλες 

τις υπό εξέταση χώρες. Ο μέσος όρος των 27 της ΕΕ προέρχεται από τη Eurostat, η οποία εντούτοις 

χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση. Για παράδειγμα, το SIPRI λαμβάνει υπόψη 

δαπάνες για στρατιωτική εκπαίδευση σε παραστρατιωτικές μονάδες, όπως η Γαλλική και η 

Πορτογαλική Χωροφυλακή, καθώς και την οικονομική επιβάρυνση από τη συνταξιοδότηση του 

στρατιωτικού προσωπικού. Η Eurostat υιοθετεί έναν αυστηρότερο ορισμό για τις στρατιωτικές 

δαπάνες, ο οποίος δεν περιλαμβάνει ούτε τις δαπάνες για αποστολές στρατιωτικής βοήθειας. Για 

τους παραπάνω λόγους, τα ποσοστά του SIPRI τείνουν να είναι υψηλότερα σε σχέση με τα 

αντίστοιχα της Eurostat. Εξυπακούεται πως δεδομένων αυτών των αποκλίσεων, ο μέσος όρος των 

27 της ΕΕ χρησιμοποιείται μόνο ενδεικτικά, ενώ η σύγκριση μεταξύ των δαπανών των κρατών-μελών 

ξεχωριστά και του μέσου όρου των 27 της ΕΕ χωλαίνει από μεθοδολογική σκοπιά. Παρόλα αυτά, η 

αντιπαραβολή αυτών των αριθμών παραμένει χρήσιμη. 
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Τα δεδομένα σχετικά με την κατανομή των στρατιωτικών προϋπολογισμών προέρχονται από τα 

Δελτία Τύπου του ΝΑΤΟ. Διαφορές ως προς τους ορισμούς παρατηρούνται και εδώ αν και πολύ 

μικρότερες, καθώς το SIPRI χρησιμοποιεί τα στατιστικά του ΝΑΤΟ ως οδηγό. Τα δεδομένα για το 

στρατιωτικό προσωπικό ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού και η συνεισφορά με 

προσωπικό στον ευρωπαϊκό στρατό προέρχονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών 

(IISS). 

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο άξονα της ανάλυσης, τουτέστιν την συμμετοχή των επτά κρατών-μελών 

στα υπάρχοντα προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας, βασιστήκαμε σε δύο τύπους πηγών. Ο 

πρώτος περιλαμβάνει πληροφορίες από επίσημα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως για 

παράδειγμα οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή/και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 

Υπουργών, εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και της Επιτροπής 

Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC), καθώς και έγγραφα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA). Ο 

δεύτερος τύπος αφορά μία βάση δεδομένων από το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών Ρομπέρ Σουμάν του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI-RSCAS), η οποία περιλαμβάνει λεπτομερείς 

πληροφορίες για στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. 

Η ανάλυσή μας αναδεικνύει τα κύρια διλήμματα των επτά χωρών σχετικά με τα επόμενα στάδια της 

ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης. Οι χώρες σχηματίζουν εναλλακτικές και αλληλοκαλυπτόμενες 

ομάδες κατά μήκος τεσσάρων αξόνων. Η θέση τους ποικίλλει ανάλογα με τις πολιτικές τους 

φιλοδοξίες αναφορικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την οικονομική τους κατάσταση, τη 

γεωγραφική τους θέση και τη δεδομένη σχέση τους με το ΝΑΤΟ. Οι πολιτικές σχέσεις 

περιστρέφονται γύρω από την κατάσταση και τις απόψεις της χώρας ως προς την περαιτέρω 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εντούτοις, η συμμετοχή σε προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας δεν 

εξαρτάται μόνο από την προθυμία των χωρών, αλλά και από τους πόρους τους. Η οικονομική κρίση 

επηρέασε τους διαθέσιμους πόρους για τέτοια εγχειρήματα, ιδιαίτερα στις τέσσερις μεσογειακές 

χώρες. Η γεωγραφία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, με ορισμένα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν 

άμεσες απειλές για την ασφάλειά τους και άλλα πάλι πολύ λιγότερο. Η πρώτη ομάδα είναι φυσικό 

πως ενδιαφέρεται περισσότερο για στρατιωτικές συνεργασίες σε σχέση με τη δεύτερη, παρόλα 

αυτά τέτοιες συνεργασίες δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν ή να απειλούν τη θέση του ΝΑΤΟ ως 

του κυρίου παρόχου ασφάλειας. Η εξισορρόπηση μεταξύ όλων αυτών των συχνά αντιφατικών 

ανησυχιών απαιτεί προσεκτικές ενέργειες, κάτι που σημαίνει πως και οι επτά χώρες αυτής της 

ανάλυσης αποτελούν σε κάποιο βαθμό «βιολιστές στη στέγη» της ευρωπαϊκής αμυντικής 

ολοκλήρωσης. 
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2. Ευρωπαϊκοί Προϋπολογισμοί Άμυνας και Αμυντική Ολοκλήρωση 
της ΕΕ 

 

2.1 Αμυντικοί Προϋπολογισμοί: Η Εικόνα Παγκοσμίως  

 

Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στους ευρωπαίους και 

νατοϊκούς συμμάχους τους είναι πως οι τελευταίοι επωφελούνταν συστηματικά από την 

αμερικανική ομπρέλα προστασίας, προκρίνοντας στο εσωτερικό τους επενδύσεις πρόνοιας και όχι 

εξοπλισμών. Τα παράπονα και οι πιέσεις των ΗΠΑ, όπως εκφράσθηκαν από σειρά Αμερικανών 

προέδρων στο πέρασμα των ετών και όχι μόνο από τον Πρόεδρο Τραμπ, οδήγησαν το 2014 κατά τη 

σύνοδο κορυφής της Ουαλίας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να συμφωνήσουν για το όριο του 2% ως 

ποσοστό επί του ΑΕΠ, το οποίο κάθε κράτος-μέλος της συμμαχίας θα διέθετε για αμυντικές 

δαπάνες. 

Σύμφωνα με το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης για τη Διεθνή Ειρήνη (SIPRI, 2021) οι 

αμυντικές δαπάνες συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων και των δραστηριοτήτων 

τους. Ειδικότερα, οι αμυντικές δαπάνες μεταφράζονται στα χρήματα που δαπανώνται για τις 

ένοπλες δυνάμεις και τις επιχειρήσεις τους, το υπουργείο Άμυνας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες 

σχετικές με ζητήματα και προγράμματα άμυνας, παραστρατιωτικές δυνάμεις αν αυτές έχουν λάβει 

εκπαίδευση και καθοδήγηση από δημόσιους φορείς, καθώς και διαστημικές δραστηριότητες με 

αμυντικό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές η ανάγκη για στρατιωτικές δαπάνες εξαρτάται από το 

μέγεθος και το είδος των προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζει μία χώρα, τα θετικά παράγωγα 

των διπλωματικών συμμαχιών, τη διαθεσιμότητα των πόρων και κυρίως τις πολιτικές φιλοδοξίες της 

χώρας και τον στρατηγικό της προσανατολισμό (Sandler & Hartley, 1995). 

Κάνοντας μια αναγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ επενδύουν σχετικά μικρό 

ποσοστό του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες σε σύγκριση με τις ηγέτιδες χώρες σε παγκόσμιο ή 

περιφερειακό επίπεδο, ή ακόμα και σε σύγκριση με χώρες που βρίσκονται εντός ή πλησίον ασταθών 

και ευάλωτων σε κρίσεις περιοχών. Χώρες όπως το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Αλγερία, το Κουβέιτ 

και το Ισραήλ δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό ως προς το ΑΕΠ τους, ακολουθούμενες από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ψηλά στη σχετική λίστα βρίσκονται η 

Βουλγαρία (3,2%) και η Ελλάδα (2,6%), ακολουθούμενες από της χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία 

και τη Ρουμανία, με το αντίστοιχο ποσοστό τους μόλις να ξεπερνά το όριο του 2% που έχει 

συμφωνηθεί από το ΝΑΤΟ. Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης ορισμένων εκ των 

χωρών αυτών και το χαμηλό τους ΑΕΠ σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο αριθμός αυτός δεν 

θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητα ως αξιόπιστος δείκτης στρατιωτικών δαπανών μεγάλης 

κλίμακας. Για την Πολωνία και της χώρες της Βαλτικής η ιστορική μνήμη, η γειτνίαση με τη Ρωσία 

και η σειρά πρόσφατων κρίσεων ασφάλειας στη Γεωργία, την Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή 

δικαιολογούν τις στρατηγικές τους επιλογές. Με εξαίρεση την Ελλάδα που αποτελεί παλαιό μέλος 

του ΝΑΤΟ, οι υπόλοιπες χώρες χρειάστηκε να προβούν σε εκτεταμένη στρατιωτική αναδιοργάνωση 

και εκσυγχρονισμό κατά την προετοιμασία της ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, κάτι που δικαιολογεί επίσης 

τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες στη διάρκεια των περασμένων ετών (Flanagan & et al., 2019). 
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Σχήμα Ι: Στρατιωτικές Δαπάνες Κρατών ως Ποσοστό του ΑΕΠ, 2020 

 

Πηγή: SIPRI 

Σημείωση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την Κούβα, το Τζιμπουτί, την Ισημερινή Γουινέα, την 

Ερυθραία, το Λάος, τη Λιβύη, τη Βόρεια Κορέα, το Κατάρ, τη Σομαλία, τη Συρία, το Τουρκμενιστάν, το 

Ουζμπεκιστάν, τη Βενεζουέλα, το Βιετνάμ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πληροφορίες για την Καμπότζη, 

την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράκ, τη Μυανμάρ και τη Σουαζιλάνδη είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Τα σχήματα 

για το Μπαχρέιν, την Κίνα, τη Γεωργία, το Κιργιστάν, τον Λίβανο, το Λουξεμβούργο, το Ομάν, τη Σαουδική 

Αραβία, τη Σερβία και την Ουκρανία αποτελούν εκτιμήσεις του SIPRI. 

2.2 Αμυντικοί Προϋπολογισμοί των Επτά: Μια Μακροσκοπική Εικόνα 

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε τις αμυντικές δαπάνες των Επτά ως ποσοστό του ΑΕΠ τους από το 

2006 ως το 2020. Η Ελλάδα είναι συστηματικά η χώρα με τις αναλογικά υψηλότερες δαπάνες σε 

σχέση με τις άλλες έξι (2,63% κατά μέσο όρο), ακολουθούμενη από τη Γαλλία, την Πορτογαλία και 

την Πολωνία, οι οποίες πλησιάζουν αλλά δεν ξεπερνούν το όριο του 2% του ΝΑΤΟ. Στο άλλο άκρο 

της λίστας, η Ισπανία και η Ιταλία δαπανούν σαφώς λιγότερα, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει την 

τελευταία θέση. Και οι έξι χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία, κινούνται πάνω από τον μέσο όρο των 

27 της ΕΕ, παρότι, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η σύγκριση αυτή είναι εντελώς ενδεικτική. Το 

2020 η οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία και η προϊούσα μείωση των ΑΕΠ παγκοσμίως 

είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ονομαστική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστού του 

ΑΕΠ σε όλες τις υπό εξέταση χώρες. Το γεγονός αυτό αξίζει να σημειωθεί πριν την εξαγωγή 

οποιωνδήποτε συμπερασμάτων βάσει των στοιχείων του 2020 (SIPRI, 2021). 

 



   ΕΛΙΑΜΕΠ Κείμενο Πολιτικής #73/2021 σελ.. 11 

Αμυντική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και οι Επτά ήταν Υπέροχοι  
 

 
 

11 
 

Η Γαλλία αποτελεί τον στρατιωτικό ηγέτη μεταξύ των 27 της ΕΕ από κάθε άποψη. Η αύξηση του 

γαλλικού προϋπολογισμού άμυνας στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας είναι 

πλασματική, καθώς ήταν αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του γαλλικού ΑΕΠ και όχι πραγματικής 

αύξησης των αμυντικών δαπανών της χώρας. Παρότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα στον Πίνακα εξαιτίας 

της εξέλιξης του γαλλικού ΑΕΠ, μια σημαντική αύξηση έλαβε χώρα μεταξύ του 2014 και του 2016 

για δύο κυρίως λόγους, την εμφάνιση του ISIS και τις συνδεόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις.  Για την 

αντιμετώπιση αυτών των απειλών η Γαλλία ενεπλάκη ενεργά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο 

εξωτερικό, όπως η επιχείρηση «Chammal» εναντίον του ISIS, η αποστολή του αεροπλανοφόρου 

«Charles de Gaulle» στον Περσικό Κόλπο το 2015 για τη συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον των 

τζιχαντιστών, και η ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων επί του εδάφους προς υποστήριξη των 

ιρακινών και κουρδικών δυνάμεων εναντίον του ISIS. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της επιχείρησης 

«Sentinelle» 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Γαλλία ύστερα από τις επιθέσεις στην περιοχή 

του Île-de-France με σκοπό την προστασία ευαίσθητων στόχων στο εσωτερικό. Η έντονη αυτή 

στρατιωτική δραστηριότητα απορρόφησε σημαντικούς πόρους (Marrone, De France, & Fattbene, 

2016; De Hoop Scheffer, Michelot, & Quencez, 2016; Morcos, 2020). 

Η Γερμανία είναι η χώρα με τις αναλογικά χαμηλότερες στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 

της, αν και σε απόλυτο μέγεθος δαπανά το ίδιο περίπου ποσό με τη Γαλλία. Η μικρή αύξηση μεταξύ 

2007 και 2009 μπορεί να ιδωθεί ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας, όπως αυτή έλαβε 

μορφή κατά τη διάρκεια πολιτικών αναταραχών στην Εσθονία, με την κινητοποίηση του 

ρωσόφωνου πληθυσμού στο Ταλίν το 2007, και τον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας στη Νότια Οσσετία το 

2008 (Kunz, 2018). Αν κάτι τέτοιο ισχύει, έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί πως η διαμάχη Ρωσίας-

Ουκρανίας το 2013-2014 δεν προκάλεσε παρόμοια αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με κρατικούς αξιωματούχους, η Γερμανία έχει δεσμευθεί για την επίτευξη του στόχου του 

2% του ΝΑΤΟ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας και νυν 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε το 2018 πως έως το 2025 η Γερμανία θα δαπανά το 

1,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Η νυν υπουργός Άμυνας Kramp-Karrenbauer σημείωσε πως η 

Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο του 2% του ΝΑΤΟ το αργότερο μέχρι το 2031 (Buck, 2018; Von 

Krause, 2018; Kramp-Karrenbauer, 2019). 

Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις χρέους που έπληξαν σφοδρά τη νότια περιφέρεια της Ευρώπης από 

το 2009 και μετά άφησαν το αποτύπωμά τους στους αμυντικούς προϋπολογισμούς των χωρών της 

περιοχής, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ο προϋπολογισμός άμυνας της Ελλάδας έπεσε από 

το 3,22% του ΑΕΠ το 2009 στο 2,33% το 2014. Η μείωση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκτιμάται πως άγγιξε το 40% (Dokos, 2017, p. 209). Οι αμυντικές 

δαπάνες της Ιταλίας παρουσίασαν επίσης μείωση, αν και μικρότερη, από το 1,56% το 2009 στο 

1,21% το 2015. Η ιταλική Λευκή Βίβλος του 2015 ανέδειξε την παράλογη και αναποτελεσματική 

διάθεση των πόρων, με υπερβολικά υψηλές δαπάνες για το στρατιωτικό προσωπικό, και πρότεινε 

ένα σχέδιο για την ανακατανομή των πόρων προς επενδύσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις 

(Ministro della Difesa, 2015). Η Πορτογαλία επλήγη από την κρίση αμέσως μετά την έναρξη του 

προγράμματος εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων το 2009-2010. Εξαιτίας της κρίσης το 

πρόγραμμα χρειάστηκε να αναβληθεί και εν μέρει να ματαιωθεί. Η Ισπανία προέβη σε 

περιορισμένες μειώσεις αμυντικών προϋπολογισμών έως το 2012, για να παρουσιάσει όμως 

μεγαλύτερη μείωση στη συνέχεια έως το 2016 (από 1,42% σε 1,14%). Το 2017 η ισπανική 
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κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες κατά 80% στη διάρκεια των 

επόμενων επτά ετών προκειμένου να τηρήσει της δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου το υπουργείο Οικονομικών πρότεινε τη συμπερίληψη της Χωροφυλακής 

στον αμυντικό προϋπολογισμό, κάτι που θα οδηγούσε σε πλασματική αύξηση κατά 0,2% (González, 

2017). 

Τέλος, η Πολωνία αποτελεί ένα φιλόδοξο στρατιωτικό εταίρο, εξαιτίας των ανησυχιών της χώρας σε 

σχέση με την επέκταση της ρωσικής επιρροής προς δυσμάς. Δεν είναι τυχαίο πως ο αμυντικός 

προϋπολογισμός της Πολωνίας εκτοξεύθηκε το 2015 ύστερα από την παράνομη προσάρτηση της 

Κριμαίας από τη Ρωσία. Παρότι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ αποτελεί τον βασικό πυλώνα της πολωνικής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, μία συνετή πολιτική επιτάσσει τη διαφοροποίηση 

του αμυντικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς την ευρωπαϊκή αμυντική 

ολοκλήρωση (Bajczuk, 2011; Jankowski, 2015; Zaborowski, 2018). 

  



   ΕΛΙΑΜΕΠ Κείμενο Πολιτικής #73/2021 σελ.. 13 

Αμυντική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και οι Επτά ήταν Υπέροχοι  
 

 
 

13 
 

Πίνακας 1: Στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 2006-2019 

Έτος EΕ-27 Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

2006 1,30% 1,98% 1,22% 2,78% 1,53% 1,92% 1,95% 1,37% 

2007 1,30% 1,91% 1,20% 2,68% 1,45% 2% 1,82% 1,36% 

2008 1,30% 1,90% 1,25% 2,98% 1,54% 1,75% 1,84% 1,37% 

2009 1,40% 2,10% 1,36% 3,22% 1,56% 1,80% 2,03% 1,36% 

2010 1,30% 1,97% 1,32% 2,73% 1,51% 1,83% 1,98% 1,39% 

2011 1,30% 1,89% 1,25% 2,48% 1,49% 1,79% 2% 1,33% 

2012 1,30% 1,87% 1,26% 2,41% 1,44% 1,80% 1,91% 1,42% 

2013 1,20% 1,85% 1,20% 2,36% 1,41% 1,77% 2,09% 1,27% 

2014 1,20% 1,86% 1,14% 2,33% 1,29% 1,90% 1,79% 1,25% 

2015 1,20% 1,87% 1,10% 2,45% 1,21% 2,14% 1,79% 1,27% 

2016 1,20% 1,92% 1,15% 2,54% 1,34% 1,94% 2% 1,14% 

2017 1,20% 1,91% 1,16% 2,52% 1,36% 1,90% 1,68% 1,23% 

2018 1,20% 1,85% 1,18% 2,64% 1,34% 2,06% 1,86% 1,26% 

2019 1,20% 1,86% 1,28% 2,57% 1,35% 2,02% 1,94% 1,24% 

2020 - 2,07% 1,40% 2,80% 1,57% 2,22% 2,14% 1,40% 

Μ.Ο 1,26% 1,92% 1,23% 2,63% 1,43% 1,92% 1,92% 1,31% 

Πηγή: Eurostat, SIPRI 

Γράφημα Ι: Στρατιωτικές Δαπάνες ως Ποσοστό του ΑΕΠ, 2006-2019 

Πηγή: SIPRI, 2021 
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τέσσερις κατηγορίες: προσωπικό, εξοπλισμοί, υποδομές και άλλες δαπάνες. Οι δαπάνες 

προσωπικού καλύπτουν το κόστος του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των συντάξεων. Οι δαπάνες εξοπλισμών καλύπτουν ολικά 

συστήματα και στρατιωτικούς εξοπλισμούς, όπως και δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι 

υποδομές αφορούν σε δαπάνες για εθνικές στρατιωτικές κατασκευές, όπως μία εθνική στρατιωτική 

βάση, καθώς και το κόστος των κοινών υποδομών του ΝΑΤΟ, όπως μία νατοϊκή βάση. Άλλες 

δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος επιχειρήσεων, συντήρησης και άλλων εργασιών Έρευνας και 

Ανάπτυξης, καθώς και δαπάνες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες 

(ΝΑΤΟ, 2019). 

 

2.3.1 Μέγεθος Ενόπλων Δυνάμεων και Κόστος Προσωπικού 
 

2.3.1.1 Μέγεθος Ενόπλων Δυνάμεων και Συνεισφορά στον (θεωρητικό) «Ευρωπαϊκό 
Στρατό» 
 
Οι ένοπλες δυνάμεις των επτά υπό εξέταση χωρών αποτελούν από κοινού πάνω από το 70% του 

συνόλου των ενόπλων δυνάμεων των 27 της ΕΕ. Συνολικά οι ένοπλες δυνάμεις των 27 της ΕΕ 

μειώθηκαν το 2018 κατά 350.000 σε σχέση με το 2006, μία σημαντική μείωση της τάξης του 15%, η 

οποία αντανακλά τη γενική τάση για μικρότερες, επαγγελματικές και πιο εξειδικευμένες ένοπλες 

δυνάμεις  (Burk, 1992; Caforio, 2006; Sheehan, 2011). Σχετίζεται επίσης ευθέως και με τη μεγάλη 

οικονομική κρίση που έπληξε κυρίως τα κράτη-μέλη του Νότου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η 

Πορτογαλία και η Ιταλία, τα οποία διέθεταν παραδοσιακά μεγάλες ένοπλες δυνάμεις. 

Σε περίπτωση άμεσης δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Στρατού με τη συγχώνευση των ενόπλων 

δυνάμεων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, η Ιταλία θα είχε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε επίπεδο 

προσωπικού (18%), παρότι το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο πριν μία δεκαετία. 

Την Ιταλία θα ακολουθούσε η Γαλλία (περίπου το 16%), η Ισπανία και η Γερμανία (με περίπου 10% 

έκαστη). Η Πολωνία (7,7%) και η Ελλάδα (7,3%) θα ήταν οι επόμενες στη σειρά, με τη λίστα να 

ολοκληρώνεται με την Πορτογαλία (περίπου 4%, με το ποσοστό όμως να μειώνεται συνεχώς). 

Παρότι το ποσοστό χωρών όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία μειώνεται, η Πολωνία είναι 

η μοναδική χώρα με σημαντική αύξηση στο ποσοστό της, από 6,45% το 2006 σε 10,25% το 2018. Το 

γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των πολιτικών φιλοδοξιών της Πολωνίας, αλλά και των προκλήσεων 

ασφάλειας που αντιμετωπίζει. 
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Πίνακας 2: Συμμετοχή προσωπικού σε έναν (θεωρητικό) Ευρωπαϊκό Στρατό 

Έτος 
Στρατός ΕΕ-

27 
Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

2006 2.294.862 15,43% 10,72% 7,02% 19,17% 6,45% 3,97% 9,67% 

2007 2.257.862 15,63% 10,81% 7,13% 19,31% 6,29% 4,03% 9,83% 

2008 2.254.962 15,65% 10,82% 7,14% 19,34% 6,34% 4,04% 9,89% 

2009 2.069.093 16,53% 12,15% 6,91% 15,80% 5,87% 4,40% 10,75% 

2010 2.101.107 16,28% 11,97% 7,12% 17,10% 5,78% 4,30% 10,62% 

2011 2.004.680 16,57% 9,78% 7,40% 18,33% 5,89% 4,50% 10,76% 

2012 2.025.550 16,07% 9,20% 7,27% 17,75% 8,53% 4,46% 10,64% 

2013 2.005.400 15,88% 9,05% 7,43% 17,93% 8,61% 3,98% 10,67% 

2014 1.995.100 15,66% 8,95% 7,37% 17,89% 8,66% 3,91% 10,02% 

2015 1.979.130 15,48% 8,96% 7,42% 18,03% 8,73% 3,72% 10,10% 

2016 1.967.550 15,56% 9,10% 7,39% 18,14% 9,07% 3,79% 10,06% 

2017 1.919.000 16,00% 9,38% 7,61% 18,08% 9,95% 2,71% 10,21% 

2018 1.919.805 15,88% 9,45% 7,70% 17,79% 10,25% 2,72% 10,23% 

Μ.Ο. 2.061.085 15,89% 10,03% 7,30% 18,05% 7,72% 3,89% 10,27% 

Πηγή: IISS, 2019 

 

Γράφημα ΙΙ: Συμμετοχή προσωπικού σε έναν (θεωρητικό) Ευρωπαϊκό Στρατό 

 

Πηγή: IISS, 2019 

2.3.1.2 Κόστος Προσωπικού και Στρατιωτικό Προσωπικό ως Ποσοστό του Συνολικού 
Εργατικού Δυναμικού 

  
Έχοντας σχηματίσει μία άποψη για το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων των επτά χωρών, ο Πίνακας 

3 παρουσιάζει τις δαπάνες για το προσωπικό ως ποσοστό των συνολικών στρατιωτικών δαπανών. Η 
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Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό η Ισπανία είναι μακράν οι μεγαλύτεροι 

εργοδότες, δαπανώντας τα τρία τέταρτα των αμυντικών τους προϋπολογισμών για την κάλυψη του 

κόστους προσωπικού. Η Ιταλία ήταν στην κορυφή αυτής της λίστας αρχικά, δίνοντας τη θέση της 

στην Πορτογαλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Στο άλλο άκρο της λίστας, η Γαλλία, η Γερμανία και 

η Πολωνία δαπανούν περίπου το ήμισυ των αμυντικών τους προϋπολογισμών για την κάλυψη του 

κόστους προσωπικού. 

Πίνακας 3: Δαπάνες προσωπικού ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών (2006-2019) 

Έτος Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

2006 57,40% 57,10% 73,80% 81,90% 53,80% 76,20% 53,50% 

2007 57,10% 54,90% 79,50% 72,80% 54,40% 78,70% 53,00% 

2008 57,40% 53,90% 74,10% 70,80% 63,20% 71,70% 70,80% 

2009 49,34% 53,19% 56,52% 73,89% 61,08% 75,31% 58,67% 

2010 47,64% 52,66% 65,07% 75,08% 56,79% 70,18% 63,38% 

2011 49,35% 52,29% 76,03% 74,78% 57,80% 78,30% 64,81% 

2012 49,11% 50,60% 73,19% 77,05% 57,34% 78,39% 57,19% 

2013 49,23% 49,86% 74,56% 75,00% 57,70% 79,85% 68,25% 

2014 48,59% 50,67% 77,18% 76,41% 51,45% 81,27% 67,34% 

2015 47,79% 49,86% 72,05% 77,55% 41,96% 81,90% 65,18% 

2016 47,94% 48,35% 73,13% 70,79% 47,15% 81,38% 72,61% 

2017 47,98% 48,96% 76,56% 67,58% 50,04% 80,19% 61,64% 

2018 46,90% 47,99% 78,76% 68,16% 46,14% 74,75% 59,64% 

2019 45,81% 45,26% 76,88% 70,21% 48,43% 71,67% 61,86% 

Μ.Ο. 50,11% 51,11% 73,38% 73,71% 53,38% 77,13% 62,71% 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 

Γράφημα ΙΙΙ: Δαπάνες προσωπικού ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών 2006-2019 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 
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Η Γαλλία μείωσε το στρατιωτικό της προσωπικό σε δύο φάσεις. Κατά την περίοδο 2008-14 ο 

Πρόεδρος Σαρκοζί ανακοίνωσε μείωση ύψους 54.000 εργαζομένων, για να ακολουθήσει ο 

Πρόεδρος Ολάντ, ο οποίος ανακοίνωσε επιπλέον 24.000 για την περίοδο 2014-19. Εντούτοις, τα 

σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν πλήρως λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων που περιόρισαν το 

δεύτερο κύμα μείωσης σε μόλις 7.500 υπαλλήλους. Τοιουτοτρόπως, η Γαλλία μείωνε για μια 

δεκαετία το κόστος προσωπικού και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούσαν οι ένοπλες 

δυνάμεις ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στους 

Πίνακες 3 και 4. Ο Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε 6.000 προσλήψεις με εστίαση στις υπηρεσίες 

πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια. Η κίνηση αυτή σχετίζεται με τις γαλλικές φιλοδοξίες για 

ένα πιο ενεργό γεωπολιτικό ρόλο και σηματοδοτεί μία πιθανή αλλαγή στρατηγικής σε ό,τι αφορά 

την απασχόληση προς ένα μικρότερο αλλά πιο εστιασμένο στρατό (République française, 2013, p. 

128; Major, 2008; McLennan, 2020). 

Η Γερμανία αποτελεί τον μικρότερο εργοδότη μεταξύ των επτά χωρών, με μόλις το 0,5% του 

συνολικού εργατικού δυναμικού να απασχολείται από τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το 2011 η 

χώρα προέβη σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού υπουργείου Άμυνας, κάτι που 

είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εργαζομένων κατά 55.000. Η αναδιοργάνωση αυτή περιέλαβε 

ακόμη την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Ως αποτέλεσμα αυτού του 

προγράμματος, το ποσοστό του κόστους προσωπικού μειώθηκε ακόμη περισσότερο τα επόμενα 

χρόνια, από 52,3% το 2011 σε 45,2% το 2019. Το ίδιο συνέβη και με το ποσοστό του στρατιωτικού 

προσωπικού επί του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας, από 0,60% το 2010 σε 0,42% το 

2018. 

Αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση με το συνολικό εργατικό 

δυναμικό σε κάθε χώρα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, η Ιταλία προηγείται κατά πολύ, με το 

3% του εργατικού της δυναμικού να είναι καταχωρημένο ως στρατιωτικό προσωπικό. Η Λευκή 

Βίβλος του 2015 αναγνώριζε αυτήν την προβληματική κατάσταση και έδωσε το έναυσμα για ένα 

πρόγραμμα εξορθολογισμού για τη δημιουργία ενός μικρότερου, πιο ευέλικτου και πιο 

αποτελεσματικού στρατού. Πρακτικά κάτι τέτοιο σήμαινε τη συρρίκνωση του στρατιωτικού 

προσωπικού, ιδιαίτερα των ανώτερων στρωμάτων της στρατιωτικής ιεραρχίας, και της επικουρικής 

πολιτικής γραφειοκρατίας (Gilli, Ungaro, & Marrone, 2015). 

Τις τρεις αυτές χώρες ακολουθούν η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ευμεγέθη 

στρατό εξαιτίας των προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα. Κατά συνέπεια, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως, όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν τα τρία τέταρτα του αμυντικού 

προϋπολογισμού αφορούν το κόστος προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων του επιχειρησιακού 

κόστους της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οικονομικής 

λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής, νέες προσλήψεις ήταν δυνατές μόνο υπό πολύ 

αυστηρούς όρους, κάτι που σε συνδυασμό με πολλές πρόωρες αφυπηρετήσεις οδήγησαν σε 

σημαντική μείωση του αριθμού των απασχολούμενων από τις ένοπλες δυνάμεις σε σύγκριση με το 

σύνολο του εργατικού δυναμικού (από 1,20% το 2008 σε 1% το 2018). Η Πορτογαλία εφάρμοσε 

επίσης ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με αντίκτυπο στο μέγεθος του στρατού, όπως 

μαρτυρούν για παράδειγμα οι δομικές μεταρρυθμίσεις του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΝΑΤΟ για το στρατιωτικό προσωπικό, το μέγεθος των πορτογαλικών ενόπλων δυνάμεων μειώθηκε 
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από 43.000 το 2010 σε 28.600 το 2019 (ΝΑΤΟ, 2021 και ΝΑΤΟ, 2018). Εντούτοις, η μείωση αυτή δεν 

επηρέασε ιδιαίτερα αυτήν την κατηγορία προϋπολογισμού ως ποσοστού του συνολικού αμυντικού 

προϋπολογισμού, με την Πορτογαλία να παραμένει σταθερά στη κορυφή της λίστας σχεδόν καθ’ 

όλη της διάρκεια της ερευνώμενης περιόδου. Μόνο τα δύο τελευταία χρόνια μπορεί να εντοπιστεί 

μία καθοδική τάση, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων. 

Ακολουθούν η Ισπανία και η Πολωνία, με περίπου 1,5%. Η Ισπανία έχει επίσης ξεκινήσει τα 

τελευταία χρόνια μια διαδικασία εξορθολογισμού του προσωπικού, με περικοπές μισθών ως και 5% 

και μεγάλες μειώσεις προσωπικού εντός των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της ισπανικής 

οικονομικής κρίσης, και ιδιαίτερα το 2011 (Valasek, 2011; European Parliament - DG External 

Policies, 2011). Η Πολωνία κατήργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, απόφαση που 

μείωσε τόσο το λειτουργικό κόστος, όσο και το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που 

απασχολείται από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Οι προετοιμασίες και η δημιουργία μιας νέας 

δύναμης εθνοφυλακής (Territorial Defence Forces) το 2016 με υπολογιζόμενο δυναμικό 35.000 

ανδρών, αύξησε τις δαπάνες προσωπικού από 42% το 2015 σε 50% το 2017.(Chadwick, 2016; 

Michta, 2020).  

Πίνακας 4: Στρατιωτικό προσωπικό ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού (2006-2018) 

Έτος 
Στρατός 

ΕΕ-27 
Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

2006 1,11% 1,01% 0,59% 1,22% 3,19% 1,80% 0,85% 1,64% 

2007 1,08% 0,99% 0,58% 1,21% 3,20% 1,79% 0,82% 1,64% 

2008 1,07% 0,97% 0,58% 1,20% 3,21% 1,76% 0,81% 1,64% 

2009 0,98% 0,95% 0,60% 1,15% 2,83% 1,33% 0,68% 1,66% 

2010 0,99% 0,95% 0,60% 1,15% 2,97% 1,47% 0,67% 1,65% 

2011 0,95% 0,92% 0,47% 1,12% 2,98% 1,50% 0,65% 1,66% 

2012 0,96% 0,91% 0,45% 1,09% 2,98% 1,44% 0,95% 1,68% 

2013 0,94% 0,91% 0,43% 1,06% 3,04% 1,43% 0,95% 1,51% 

2014 0,94% 0,86% 0,42% 1,04% 3,04% 1,40% 0,94% 1,49% 

2015 0,93% 0,86% 0,42% 1,02% 3,05% 1,40% 0,94% 1,41% 

2016 0,92% 0,86% 0,42% 1,01% 3,01% 1,38% 0,97% 1,43% 

2017 0,89% 0,85% 0,42% 1,01% 3,03% 1,34% 1,04% 0,99% 

2018 0,89% 0,85% 0,42% 1,00% 3,08% 1,31% 1,07% 0,99% 

Μ.Ο. 0,97% 0,91% 0,49% 1,10% 3,05% 1,49% 0,87% 1,49% 

Πηγή: IISS, 2019 
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Γράφημα IV: Στρατιωτικό προσωπικό ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού  
(2006-2018) 

 

Πηγή: IISS, 2019 
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υψηλό ποσοστό δαπανών προσωπικού που συζητήσαμε στην προηγούμενη ενότητα. 
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Έτος Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

 Εξοπλισμοί Υποδομές Εξοπλισμοί Υποδομές Εξοπλισμοί Υποδομές Εξοπλισμοί Υποδομές Εξοπλισμοί Υποδομές Εξοπλισμοί Υποδομές Εξοπλισμοί Υποδομές 

2006 22.80% 3.70% 15.00% 3.60% 14.90% 1.00% 7.20% 0.60% 18.20% 3.80% 8.90% 1.80% 21.70% 2.80% 

2007 21.40% 3.90% 14.60% 4.10% 10.50% 0.40% 14.00% 1.00% 18.60% 5.00% 8.40% 0.70% 20.80% 2.90% 

2008 21.00% 3.70% 17.10% 4.10% 16.40% 0.40% 12.70% 1.60% 13.90% 4.70% 13.50% 0.90% 21.40% 1.90% 

2009 26.98% 2.17% 17.56% 4.75% 27.75% 0.84% 11.33% 1.45% 15.88% 4.98% 8.75% 0.80% 17.39% 2.26% 

2010 30.20% 3.13% 17.59% 5.16% 17.98% 0.76% 10.92% 1.40% 18.13% 3.96% 13.20% 0.43% 12.10% 1.25% 

2011 28.17% 2.68% 16.41% 4.13% 5.86% 1.26% 11.74% 1.31% 16.13% 4.80% 12.07% 0.01% 6.74% 1.88% 

2012 30.58% 3.42% 16.45% 3.53% 7.47% 0.79% 8.87% 1.02% 15.16% 4.76% 9.34% 0.04% 22.86% 0.85% 

2013 28.56% 2.30% 12.74% 3.55% 12.06% 0.63% 12.51% 1.57% 13.90% 5.62% 8.65% 0.04% 12.37% 0.67% 

2014 24.64% 2.33% 12.94% 3.75% 8.17% 1.10% 10.92% 1.40% 18.84% 5.47% 8.43% 0.11% 13.49% 0.66% 

2015 25.04% 2.80% 11.93% 3.60% 10.40% 0.65% 9.72% 1.30% 33.20% 4.74% 8.70% 0.25% 14.82% 0.97% 

2016 24.44% 2.70% 12.21% 3.39% 13.45% 0.58% 19.09% 0.70% 21.62% 4.62% 9.95% 0.06% 6.65% 0.97% 

2017 24.17% 2.88% 11.77% 4.06% 11.28% 0.79% 20.68% 0.94% 22.04% 4.21% 11.42% 0.03% 20.39% 0.68% 

2018 23.66% 3.51% 12.36% 4.15% 11.03% 0.62% 19.13% 1.29% 27.51% 3.45% 15.48% 0.05% 21.83% 0.64% 

2019 24.50% 3.12% 14.69% 3.99% 12.51% 0.66% 17.00% 0.67% 23.24% 3.68% 16.61% 0.11% 21.02% 0.98% 

AVERAGE 25.44% 3.02% 14.53% 3.99% 12.84% 0.75% 13.27% 1.16% 19.74% 4.56% 10.96% 0.38% 16.68% 1.39% 

Πίνακας 5: Δαπάνες εξοπλισμού και υποδομών ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών 2006-2019 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 
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Γράφημα V: Δαπάνες εξοπλισμού ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών 2006-2019 

 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 

 

Γράφημα VI: Δαπάνες υποδομών ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών 2006-2019 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 
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προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των συμβατικών εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, νέα πυρηνικά 

υποβρύχια και φρεγάτες, νέα αεροσκάφη, αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου και σημαντική 

αύξηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης στον αμυντικό τομέα. Σε γενικές γραμμές, οι στρατιωτικές 

δαπάνες για την αγορά νέων εξοπλισμών, καθώς και για τη διατήρηση των υπαρχόντων αναμένεται 

να αυξηθεί παραπάνω από ένα τρίτο μεταξύ 2017 και 2025 (Mentz, 2019). 

Οι δαπάνες εξοπλισμών της Γερμανίας τοποθετούν τη χώρα στην τέταρτη θέση, πίσω από τη Γαλλία, 

την Πολωνία και την Ισπανία. Αυτή η επίδοση οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: πρώτον, η 

γερμανική διστακτικότητα επενδύσεων σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς εξακολουθεί να ισχύει 

(Buras, 2018).  Δεύτερον, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας χαρακτηρίζονται από μία ισχυρή 

γραφειοκρατική αδράνεια, η οποία λειτουργεί ανασταλτικά προς εκσυγχρονιστικά σχέδια μεγάλης 

κλίμακας, τα οποία με τη σειρά τους θα απαιτούσαν εξυπνότερους και πιο αποτελεσματικούς 

στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Το γεγονός αυτό έχει καταγραφεί σε πολλές κοινοβουλευτικές 

εκθέσεις, οι οποίες έχουν κατ’ επανάληψη σημειώσει πως η εντοπισθείσα γραφειοκρατία έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (German 

Bundestag, 2019; German Bundestag, 2020). Εντούτοις, οι δαπάνες σε υποδομές είναι πολύ 

σημαντικές καθώς η Γερμανία έχει επενδύσει σε κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομής του 

ΝΑΤΟ, αλλά και σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα αμερικανικά 

στρατεύματα που βρίσκονται στη Γερμανία (Winter, 2019). 

Στην περίπτωση της Ιταλίας, η μεταρρύθμιση του αμυντικού τομέα το 2012 και ιδιαίτερα η Λευκή 

Βίβλος του 2015 έθεσαν τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ιταλικού στρατού, δίνοντας έμφαση 

στους εξοπλισμούς, τη συντήρηση, την έρευνα και την ανάπτυξη στρατιωτικών εξοπλισμών. Δόθηκε 

προτεραιότητα στην προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, η οποία οδήγησε σε σημαντική αύξηση 

αυτής της κατηγορίας προϋπολογισμού, από 10% το 2015 σε 17% το 2019 (Sabatino, 2017). 

Πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα υπάρχοντα προγράμματα 

αμυντικής συνεργασίας (π.χ. η Συντονισμένη Ετήσια Επανεξέταση στον τομέα της Άμυνας - CARD, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας - EDF, και η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία - PESCO), βασιζόμενη 

στην προοπτική συγχρηματοδότησης για την επίτευξη της περαιτέρω αναβάθμισης των ιταλικών 

αμυντικών δυνατοτήτων (Muti & Varvelli, 2021). 

Οι δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών της Ισπανίας χαρακτηρίζονται από σημαντικές 

αυξομειώσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κρίση στη χώρα. Έλαβαν τη 

χαμηλότερη τιμή τους το 2011 και το 2016, αντιστοιχώντας σε λιγότερο από 7% του αμυντικού 

προϋπολογισμού, πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ισπανίας. Μεταξύ του 2010 και του 2016 

οι κύριες μειώσεις στον προϋπολογισμό επικεντρώθηκαν στην προμήθεια νέων εξοπλισμών και τον 

εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων. Στα προγράμματα που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονταν το άρμα 

μάχης Leopard II και το μαχητικό αεροσκάφος EF-2000. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου η εθνική 

ναυπηγοκατασκευαστική εταιρία Navantia αναγκάστηκε να μειώσει το λειτουργικό της κόστος κατά 

30% (European Parliament - DG External Policies, 2011). Το ίδιο ίσχυσε και για την Πορτογαλία, η 

οποία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αναγκάστηκε να αναβάλει τις πληρωμές προς κατασκευαστές 

όπλων και να παγώσει, ακόμη και να αναστείλει κάποια από τα προγράμματα που βρίσκονταν ήδη 

σε εξέλιξη, όπως τα ελικόπτερα NH90 και τα τεθωρακισμένα οχήματα PANDUR II 8/8. 
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Οι δαπάνες της Ελλάδας σε εξοπλισμούς δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα στη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Εξαιτίας περικοπών του προϋπολογισμού, οι δαπάνες σε εξοπλισμούς μειώθηκαν από 27% 

το 2009 σε 8% το 2014, κάτι που πρακτικά σήμαινε την αναστολή σχεδόν όλων των εξοπλιστικών 

έργων. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η οποία ιστορικά αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα, 

αγωνιζόταν για την επιβίωση χωρίς μεγάλη επιτυχία (Slijper, 2013, p. 13). Κατά τη μετά το 2015 

εποχή, οι δαπάνες σε εξοπλισμούς αυξήθηκαν ελαφρά, χωρίς όμως να φτάσουν τα προ κρίσης 

επίπεδα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η χώρα ανακοίνωσε το 2020 ένα εκτεταμένο 

εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας 10 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια νέων 

αντιαρματικών όπλων για τον Ελληνικό Στρατό, μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία για την 

Ελληνική Αεροπορία και νέες φρεγάτες για το Πολεμικό Ναυτικό. Το πρόγραμμα αυτό θα 

υλοποιηθεί στην επόμενη δεκαετία και θα αυξήσει σημαντικά το ποσοστό αυτής της κατηγορίας 

στον συνολικό προϋπολογισμό άμυνας της χώρας. 

Η Πολωνία παρουσίασε σημαντική αύξηση στις εξοπλιστικές της δαπάνες, για δύο κυρίως λόγους. 

Πρώτον, ο πολωνικός στρατός έχρηζε άμεσου εκσυγχρονισμού, με μεγάλο μέρος του οπλοστασίου 

του να ανάγεται στη σοβιετική εποχή, όντας ουσιαστικά απαρχαιωμένος με τον ερχομό της νέας 

χιλιετίας. Δεύτερον, εξαιτίας των ισχυρών πολιτικών συμβολισμών του εν λόγω προγράμματος. Η 

Πολωνία αυτοπροβάλλεται ως ο καλύτερος μαθητής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

προσπαθώντας διαρκώς να ακολουθεί όλες τις κατευθυντήριες γραμμές του ΝΑΤΟ (αμυντικός 

προϋπολογισμός στο 2% του ΑΕΠ και 20% του προϋπολογισμού να δαπανάται σε στρατιωτικούς 

εξοπλισμούς). Ο μακροπρόθεσμος αυτός στόχος μετουσιώθηκε σε δύο προγράμματα μεγάλης 

κλίμακας, τουτέστιν το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού των 

Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Πολωνίας» μεταξύ 2001 και 2006 και την τροποποίησή του 

το 2015. Το πρώτο υποχρέωνε νομικά την πολωνική κυβέρνηση να δαπανά 1,95% του ΑΕΠ της 

χώρας για την άμυνα και τουλάχιστον 20% αυτής της δαπάνης να επενδύεται για τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό. Το δεύτερο πρόγραμμα επανεπιβεβαίωσε τη νομική αυτή δέσμευση, φέρνοντας την 

Πολωνία πολύ κοντά στο όριο του ΝΑΤΟ. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Πολωνία προέβη στην 

αγορά σημαντικών στρατιωτικών εξοπλισμών από τη Γερμανία μεταξύ 2013 και 2015 και από τις 

ΗΠΑ το 2018 και το 2020 (Świerczyński, 2018; U.S. Embassy & Consulate in Poland, 2020)1. Σε ό,τι 

αφορά τις δαπάνες για υποδομές, η κατασκευή της νατοϊκών βάσεων στην Πολωνία αντιστοιχεί στο 

σύνολο αυτής της κατηγορίας αμυντικού προϋπολογισμού της Πολωνίας (Feickert, McInnis, & Mix, 

2020). Σε μία πρόταση του 2018, το Υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας πρότεινε την ανάπτυξη των 

απαραίτητων υποδομών για τη φιλοξενία ακόμη μεγαλύτερης μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής 

παρουσίας (Πολωνικό Υπουργείο Άμυνας, 2018). Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των πολωνικών 

προθέσεων να «αγοράσουν» περισσότερη ασφάλεια μέσω της φιλοξενίας αμερικανικών και 

νατοϊκών δυνάμεων στο έδαφος της Πολωνίας αναλαμβάνοντας τη σχετική οικονομική επιβάρυνση. 

 

                                                           
1
 Η Πολωνία προμηθεύτηκε από τη Γερμανία 105 άρματα μάχης Leopard 2A5, 14 άρματα μάχης Leopard 1A4, 18 

τεθωρακισμένα οχήματα περισυλλογής Bergepanzer 2, 200 φορτηγά και περιφερειακό υλικό, αξίας 180 εκατ. ευρώ. Το 
2018 και το 2020 οι προμήθειες περιέλαβαν το αμερικανικό πυραυλικό σύστημα Patrior (από τη Raytheon Company το 
2018) και αεροσκάφη (από τη Lockheed Martin το 2020) (Świerczyński, 2018; U.S. Embassy & Consulate in Poland, 2020). 
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2.3.3 Άλλες Δαπάνες 
 
Ο Πίνακας 6 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες των επτά κρατών μελών σε άλλες 

λειτουργίας, όπως κόστος επιχειρήσεων, συντήρηση, άλλες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 

και άλλες κατηγορίες. Μία γρήγορη ματιά αποκαλύπτει πως η Γερμανία ηγείται ενός εντυπωσιακού 

30% κατά μέσο όρο σε άλλες λειτουργίες, ακολουθούμενη από την Πολωνία, τη Γαλλία και την 

Ισπανία, οι οποίες αφιερώνουν το 30% για τον ίδιο σκοπό. Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία 

απαρτίζουν την τελευταία ομάδα, της οποίας οι άλλες λειτουργίες δεν ξεπερνούν το 15% του 

αμυντικού τους προϋπολογισμού. 

Πίνακας 6: Δαπάνες άλλων λειτουργιών ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών 2006-

2019 

Έτος Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

2006 16.20% 24.30% 10.20% 10.30% 24.20% 13.10% 22.00% 

2007 17.50% 26.50% 9.60% 12.20% 22.00% 12.20% 23.30% 

2008 17.90% 24.90% 9.10% 14.90% 18.20% 13.90% 22.90% 

2009 21.51% 24.49% 14.88% 13.33% 18.06% 15.14% 21.68% 

2010 19.03% 24.58% 16.19% 12.60% 21.12% 16.19% 23.26% 

2011 19.80% 27.17% 16.84% 12.17% 21.27% 9.62% 26.58% 

2012 16.89% 29.42% 18.55% 13.06% 22.73% 12.22% 19.11% 

2013 19.91% 33.84% 12.75% 10.93% 22.78% 11.46% 18.71% 

2014 24.43% 32.63% 13.55% 11.27% 24.24% 10.19% 18.50% 

2015 24.37% 34.61% 16.90% 11.42% 20.11% 9.15% 19.03% 

2016 24.92% 36.05% 12.84% 9.42% 26.61% 8.61% 19.78% 

2017 24.97% 35.20% 11.37% 10.80% 23.71% 8.35% 17.28% 

2018 25.92% 35.49% 9.60% 11.43% 22.89% 9.72% 17.89% 

2019 26.57% 36.06% 9.96% 12.11% 24.65% 11.60% 16.14% 

AVERAGE 21.42% 30.37% 13.02% 11.85% 22.33% 11.53% 20.44% 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 
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Γράφημα VII: Δαπάνες άλλων λειτουργιών ως ποσοστό συνολικών στρατιωτικών δαπανών 2006-

2019 

 

Πηγή: ΝΑΤΟ 2011, 2012, 2016, 2018, 2021 

Στη Γαλλία οι δαπάνες για άλλες λειτουργίες αυξήθηκαν στον αμυντικό προϋπολογισμό ύστερα από 

τις επιθέσεις ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων σε γαλλικό και ευρωπαϊκό έδαφος (Nesser, 

Stenersen, & Oftedal, 2016). Σε αυτήν την κατηγορία προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται το 

επιχειρησιακό κόστος και το κόστος συντήρησης. Κατά συνέπεια, η αύξηση αυτή σχετίζεται με την 

εκτεταμένη κινητοποίηση και ανάπτυξη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων τόσο στο εξωτερικό σε 

επιχειρήσεις κατά τζιχαντιστών, όσο και στο εσωτερικό για την προστασία των κρίσιμων υποδομών 

της χώρας (Lasserre, 2014; Deni, 2021, pp. 91-94). Η πρόθεση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν να 

μειώσει την στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να προκαλέσει 

τη μείωση του ποσοστού αυτής της κατηγορίας προϋπολογισμού (Campbell, 2021). 

Παρατηρώντας τις τάσεις αυτής της κατηγορίας προϋπολογισμού για τις άλλες χώρες, με εξαίρεση 

τη Γερμανία, αυτές παραμένουν σχετικά σταθερές με μικρές διακυμάνσεις, αλλά σε διαφορετικά 

επίπεδα. Οι δαπάνες της Ιταλίας στην κατηγορία αποδίδονται κυρίως στους οικονομικούς 

περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις νέες αμυντικές προμήθειες και τις αυξημένες ανάγκες 

διατήρησης των υφιστάμενων εξοπλισμών σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον έως το 2015. Από εκεί 

κι έπειτα, μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως η κινητοποίηση των ιταλικών δυνάμεων στο πλαίσιο της 

μεταναστευτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής ιταλικής παρουσίας στην επιχείρηση 

EUNAVFOR MED SOPHIA στη Μεσόγειο, έχει αφήσει αυτήν την κατηγορία προϋπολογισμού 

ανεπηρέαστη. Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία της, η Ιταλία αποφάσισε 

πρόσφατα να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες και να επικεντρωθεί περισσότερο στην έρευνα 

και την ανάπτυξη (Marrone, 2020; Kington, 2020). Η Ισπανία παρουσιάζει τα ίδια επίπεδα ‘Άλλων 

Δαπανών’ με την Πολωνία και τη Γαλλία, με μία όμως καθοδική τάση σε αντίθεση με τις άλλες δύο 
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χώρες. Ελλάδα και Πορτογαλία δαπάνησαν περισσότερα για συντήρηση κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, μεταξύ 2009 και 2015 στην περίπτωση της Ελλάδα και μεταξύ 2009 και 2011 στην 

περίπτωση της Πορτογαλίας, με στόχο την επιμήκυνση της επιχειρησιακής ζωής του υφιστάμενου 

στρατιωτικού εξοπλισμού. Η Πολωνία δαπανά μεγάλο μέρος αυτής της κατηγορίας στη διάρκεια 

αυτών των δεκαπέντε χρόνων για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του στρατού της και τη 

διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητα, για την αύξηση της συμμετοχής του σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, καθώς και για επενδύσεις στην αναδυόμενη 

εγχώρια αμυντική βιομηχανία (Terlikowski, 2017).  

 

3. Σχήματα στρατιωτικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σε αυτήν την ενότητα θα μετατοπίσουμε την προσοχή μας στα διάφορα προγράμματα στρατιωτικής 

συνεργασίας που έχουν εξελιχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα 

προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τις Ομάδες Μάχης (Battlegroups) της ΕΕ, τις Στρατιωτικές 

Αποστολές και Επιχειρήσεις της ΕΕ και τα έργα PESCO. Κάθε υποενότητα ξεκινά με μια σύντομη 

περιγραφή των θεσμικών διατάξεων πίσω από αυτά τα προγράμματα και στη συνέχεια συζητά τον 

ρόλο των επτά χωρών σε αυτά.. 

 

3.1 Σχηματισμοί Μάχης της ΕΕ (EU Battlegroups) 

 

3.1.1 Επισκόπηση  
 
Η ιδέα των Σχηματισμών Μάχης της ΕΕ αποτελεί συνέχεια του Γενικού Στόχου (Headline Objective) 

που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο 

του 1999. Σύμφωνα με αυτόν, η ΕΕ θα έπρεπε να εξελίξει, έως το 2003, στρατιωτική δύναμη 50.000 

με 60.000 ανδρών, διαθέσιμων εντός εξήντα ημερών και με δυνατότητα παραμονής στο πεδίο έως 

και ένα έτος. Ο διευρυμένος αυτός στόχος θα επιτυγχανόταν μέσω μικρών σε μέγεθος αλλά 

ευέλικτων δυνάμεων, οι οποίες θα διατηρούσαν υψηλό βαθμό ετοιμότητας για άμεση ανάπτυξη 

κατόπιν αιτήματος (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1999). Η σημαντική αυτή εξέλιξη οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στη γαλλοβρετανική στρατιωτική συνεργασία, η οποία εγκαινιάστηκε στη συνάντηση του 

Σαιν Μαλό το 1998 και επανεπιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του Λε Τουρκέ το 2003 (Missiroli, 2003, 

p. 39). Η επιτυχία της πρώτης επιχείρησης «Artemis» στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό έθεσε τα 

θεμέλια για την εξέλιξη της ιδέας των μάχιμων μονάδων το 2004. Η βασική ιδέα είχε να κάνει με τη 

δημιουργία μικρών και ευέλικτων δυνάμεων άμεσης απόκρισης, την οποία υποστήριξαν η Γαλλία, η 

Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Lindstrom, 2007). Οι πρώτοι Σχηματισμοί Μάχης 

δημιουργήθηκαν το 2005, φτάνοντας σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα το 2007. 
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Οι Ομάδες αυτές είναι μικρές, συνήθως πολυεθνικές, στρατιωτικές μονάδες περίπου 1500 ανδρών, 

υποστηριζόμενες από επιπρόσθετες δευτερεύουσες μονάδες. Κάθε μάχιμη μονάδα διαφέρει ως 

προς τη σύνθεσή της ανάλογα με τις συμμετέχουσες χώρες και τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. 

Τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, η Σερβία, η Ουκρανία και η Βόρεια Μακεδονία, έχουν συμμετάσχει 

σε διάφορους Σχηματισμούς Μάχης. Ένα κράτος-μέλος ή μία ομάδα αυτών αναλαμβάνει την ηγεσία 

ως «επικεφαλής χώρα» και παρέχει συνήθως την επιχειρησιακή βάση στις μονάδες αυτές. Το σχήμα 

ΙΙ που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό των χωρών που έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον έναν 

τέτοιο Σχηματισμό Μάχης μεταξύ 2005 και 2020. 

Σχήμα ΙΙ: Αριθμός κρατών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον έναν Σχηματισμό Μάχης (2005-2020) 

 

Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία των Chappell (2009), EEAS (2014, 2016, 2019), EUISS (2017), 

Fiott (2019), Śmaguc (2013), Βρετανικό κοινοβούλιο (2012) 

 

Οι Σχηματισμοί Μάχης αναμένονται να παρέχουν υποστήριξη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Στρατηγικής της ΕΕ και να κινητοποιηθούν σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεως, αποτροπής 

συγκρούσεων, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις διατήρησης και επιβολής της ειρηνευτικής 

διαδικασίας (EEAS, 2017). Δύο μάχιμες μονάδες βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, εντούτοις η κινητοποίησή τους δεν είναι υποχρεωτική και οι συμμετέχουσες χώρες έχουν 

το δικαίωμα είτε να αρνηθούν την κινητοποίηση, είτε να επιλέξουν το ακριβές μέγεθος και τον 

τρόπο της ανάπτυξης των μονάδων αυτών. Ο Μηχανισμός Αθηνά καλύπτει τις κοινές δαπάνες, ως 

προς τα υπόλοιπα όμως το κόστος του προγράμματος των Ομάδων καλύπτεται από τους 

συμμετέχοντες. Τουτέστιν, το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών αναλαμβάνουν οι 

ενδιαφερόμενες χώρες, γεγονός που αποθαρρύνει χώρες με πενιχρούς οικονομικούς πόρους από το 

να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Παραδείγματος χάριν, το 2007 η Σουηδία δεν συναίνεσε 

στην κινητοποίηση της μάχιμης μονάδας της οποίας ηγείτο στο Τσαντ για οικονομικούς λόγους 

(Wade & Jones, 2008). Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ελλάδα αρνήθηκε να αναπτύξει τη μάχιμη μονάδα 

της οποίας ήταν επικεφαλής στην κρίση που ξέσπασε στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία λόγω 

της υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης της επιχείρησης για τη χώρα (Nováky N. I., 2016). 
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Για τους λόγους αυτούς, και παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι υφιστάμενες μάχιμες μονάδες 

παρέμειναν ανενεργές χωρίς να έχουν αναπτυχθεί σε κάποια αποστολή ή επιχείρηση. Αποτελούν 

μάλλον έναν «στρατό στα χαρτιά» σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, Karel 

de Gucht (Brunnstorm, 2008). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει πως η 

εστίαση του σχεδίου θα πρέπει να αλλάξει και ίσως να λειτουργήσει ως αναπληρωματικό σχέδιο και 

όχι ως αιχμή του δόρατος της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2013; 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010). Προς το παρόν, ωστόσο, η ιδέα δεν έχει εγκαταλειφθεί επίσημα και 

οι Σχηματισμοί Μάχης παραμένουν θεωρητικά σε ισχύ. Κατά συνέπεια, έχει ενδιαφέρον να 

εξετάσουμε τη συμμετοχή των επτά κρατών σε αυτές. 

 

3.1.2 Συμμετοχή των Επτά στους Σχηματισμούς Μάχης 
 
Ο Πίνακας 7 απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των Σχηματισμών Μάχης στις οποίες έχουν 

συμμετάσχει οι επτά χώρες, καθώς και τον αριθμό των Ομάδων των οποίων έχουν ηγηθεί. 

 

Πίνακας 7: Συμμετοχή στους Σχηματισμούς Μάχης της ΕΕ 2005-2020 

Κράτος-Μέλος Συνολική συμμετοχή Συμμετοχή ως επικεφαλής 

Γαλλία 16 9 

Γερμανία 13 6 

Ελλάδα 11 7 

Ιταλία 13 8 

Πολωνία 4 4 

Πορτογαλία 9 1 

Ισπανία 11 6 

Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία των Chappell (2009), EEAS (2014, 2016, 2019), EUISS (2017), 

Fiott (2019), Śmaguc (2013), Βρετανικό κοινοβούλιο (2012) 

 

Δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως η Γαλλία υπήρξε πολύ ενεργή σε αυτή την πρωτοβουλία, 

έχοντας συμμετάσχει σε 16 Σχηματισμούς Μάχης και ηγούμενη εννέα εξ αυτών. Η συμμετοχή της 

Γαλλίας εξυπηρετούσε μία διπλή λογική: πρώτον, η ευρωπαϊκή ρητορική παρουσίασε τις Ομάδες 

αυτές ως τον πυρήνα ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού στρατού. Η προοπτική αυτή έχει παραδοσιακά 

υιοθετηθεί από τις γαλλικές κυβερνήσεις και αποτελεί μόνιμο στοιχεία των γαλλικών δογμάτων 

ασφάλειας. Και στα τέσσερα εξ αυτών, όπως δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1972 και 2013, η Γαλλία 

υποστηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αμυντικής συνεργασίας (République 

française, 2013; République française, 2008; République française, 1994; République française, 

1972). Δεύτερον, οι Σχηματισμοί Μάχης θα αναπτύσσονταν κυρίως σε ευάλωτες σε κρίσεις 

περιοχές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι παραδοσιακά σημαντικές για τη γαλλική εξωτερική 

πολιτική, όπως το Μαγκρέμπ, η υποσαχάρια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Εξ άλλου, ακόμη και πριν 
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τη δημιουργία των Ομάδων, η Γαλλία είχε αδράξει την ευκαιρία να προωθήσει εθνικούς στόχους 

εξωτερικής πολιτικής υπό την κάλυψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο π.χ. η Επιχείρηση Artemis χαρακτηρίστηκε ως «γαλλική επιχείρηση με ευρωπαϊκό μανδύα», 

εξαιτίας της μεγάλης γαλλικής συμμετοχής σε αυτή (Hooman, 2007, p.. 153). Κατά συνέπεια, η 

Γαλλία έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια ως προς το σχέδιο των Ομάδων Μάχης, όχι μόνο με 

τη συμμετοχή της σε αυτές αλλά και με την επιδίωξη δημιουργίας ενός πιο ανταποδοτικού 

μηχανισμού υποστήριξης της λειτουργίας τους πέρα από τον υφιστάμενο Μηχανισμό Αθηνά 

(Journal officiel de la République française, 2013, p.. 21). 

Η Γερμανία συμμετέχει σε 13 Σχηματισμούς Μάχης και ηγείται έξι εξ αυτών. Έχει ενδιαφέρον να 

σημειωθεί πως η Γερμανία δεν έχει σχηματίσει κάποια μονομερή μάχιμη μονάδα, σε αντιδιαστολή 

με τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά συμμετείχε πάντοτε σε πολυεθνικές 

προσπάθειες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό μάχιμων μονάδων των οποίων 

ηγείται, δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του «διστακτικού ηγέτη» που της προσδίδεται. Οι ιστορικές 

μνήμες, μια αντιμιλιταριστική κληρονομιά και η έντονη κοινωνική απροθυμία χρήσης βίας για την 

επίλυση διεθνών κρίσεων συνιστούν τους βασικούς παράγοντες της στάσης αυτής (Baumann & 

Hellman, 2001), ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνταγματικοί περιορισμοί σχετικά με την 

αποστολή γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει 

επανειλημμένα εκφραστεί υπέρ της ανάγκης της εκτελεστικής εξουσίας να ζητά την έγκριση των 

νομοθετικών αρχών πριν από οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, κάτι που δημιουργεί πολιτικές 

περιπλοκές, νομικά εμπόδια και αναπόφευκτες καθυστερήσεις. Κατά συνέπεια, παρότι η Γερμανία 

αρέσκεται να προβάλλεται ως χώρα με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και τη μετασυγκρουσιακή 

κοινωνική ανοικοδόμηση2, βρίσκεται συχνά εγκλωβισμένη μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής και των διεθνών της φιλοδοξιών (Peters, 2018). Το γεγονός 

αυτό υποβαθμίζει την αξιοπιστία των γερμανικών δεσμεύσεων στρατιωτικής ανάπτυξης. Μία τέτοια 

πρόθεση, η οποία πηγάζει από την αναγνώριση της ευθύνης της χώρας ως προς τη παγκόσμια 

γεωπολιτική σταθερότητα, επαναδιατυπώθηκε στο τελευταίο δόγμα ασφάλειας της Γερμανίας το 

2016 (Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, 2016). Εντούτοις, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται, μέχρι στιγμής 

τουλάχιστον, στη συμμετοχή της χώρας στους Σχηματισμούς Μάχης της ΕΕ. 

Η συμμετοχή της Ιταλίας στους Σχηματισμούς Μάχης είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα της 

χώρας, δεδομένου πως οι κρίσεις που καθιστούν αναγκαία την κινητοποίησή τους λαμβάνουν χώρα 

συνήθως σε γειτονικές με την Ιταλία περιοχές, όπως η Βόρεια Αφρική. Κατά συνέπεια, η Ιταλία είναι 

πολύ ενεργή τόσο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε 13 τέτοιες Ομάδες, όσο και αναφορικά με την 

ηγεσία οκτώ εξ αυτών, δύο περισσότερες από τη Γερμανία. Σε γενικές γραμμές, η Ιταλία τάσσεται 

υπέρ εύκολα αναπτυσσόμενων και ικανών μάχιμων μονάδων. Εντούτοις, η υποστήριξη στο σχέδιο 

των μάχιμων μονάδων προχωρά περαιτέρω, αναδεικνύοντας τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ιταλίας 

στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Σε ένα ανεπίσημο έγγραφο του 2016, 

η Ιταλία σημείωνε πως μία «κοινή μόνιμη Ευρωπαϊκή Πολυεθνική Δύναμη» είναι απαραίτητη, 

συνοδευόμενη από ένα νέο ευρωπαϊκό στρατιωτικό αρχηγείο (Barigazzi, 2016). 

 

                                                           
2
 Βλ. για παράδειγμα τον αριθμό των σχετικών τμημάτων και γενικών διευθύνσεων εντός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Εξωτερικών (Federal Foreign Office, 2014) 
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Οι χώρες της Ιβηρικής, Ισπανία και Πορτογαλία, έχουν επίσης ενεργή συμμετοχή στους 

Σχηματισμούς Μάχης, σε δυσανάλογο ίσως βαθμό σε σχέση με τις απειλές ασφάλειας που 

αντιμετωπίζουν. Συμμετέχουν σε 11 και 9 μονάδες αντίστοιχα, με την Ισπανία να ηγείται έξι εξ 

αυτών και την Πορτογαλία μόνο μίας. Η Ισπανία αποτελεί παραδοσιακό υποστηρικτή των 

πρωτοβουλιών Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας ως μέσο αναβάθμισης του πολιτικού 

εκτοπίσματος της χώρας εντός της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν και πρόθυμη να 

συμμετάσχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, η Πορτογαλία δεν διαθέτει το ειδικό πολιτικό βάρος και τη 

βούληση προκειμένου να αναλάβει έναν πιο ενεργητικό ρόλο. Η Πορτογαλία προσπαθεί να 

κεφαλαιοποιήσει την υπάρχουσα συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και 

Ασφάλειας με στόχο να ενισχύσει την πολιτική της θέση μεταξύ των πορτογαλόφωνων χωρών 

(Branco, 2015, p.. 83-84). Εντούτοις, προτιμά τη συμμετοχή στις μάχιμες μονάδες με περισσότερους 

τρεις εταίρους προκειμένου να αποφύγει πιθανή ισπανική κυριαρχία που θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην αποστολή των πορτογαλικών ενόπλων δυνάμεων σε περιοχές που δεν ενδιαφέρουν τη χώρα 

(De Melo Palma, 2009, p.. 12). 

Η Ελλάδα θεωρεί παλαιόθεν πως η ευρωπαϊκή αμυντική ολοκλήρωση αποτελεί σημαντικό 

πολλαπλασιαστή ισχύος και παράγοντα αποτροπής προς τον τουρκικό αναθεωρητισμό (Nestoras, 

2015, p. 61; Tsakonas & Tournikiotis, 2003). Το γεγονός αυτό εξηγεί την εντυπωσιακή συμμετοχή της 

χώρας στους Σχηματισμούς Μάχης, παρότι αυτές δεν συνεισφέρουν άμεσα στην προστασία της 

ελληνικής επικράτειας. Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε 11 Σχηματισμούς Μάχης, ενεργώντας ως 

επικεφαλής σε επτά από αυτές, και είχε δεσμεύσει κατά τα πρώτα έτη δημιουργίας των μονάδων, 

προ της οικονομικής κρίσης, μία δύναμη εφάμιλλης μιας ταξιαρχίας (Markantonatou, 2010). Για την 

Ελλάδα, οι πολιτικοί συμβολισμοί αυτής της πρωτοβουλίας ήταν σημαντικότεροι από τις 

δυνατότητές της στη διαχείριση κρίσεων και την επίλυση διεθνών διενέξεων. Τη στιγμή της 

δημιουργίας τους οι Σχηματισμοί Μάχης θεωρήθηκαν ως ένα πιθανό πρώτο βήμα στη διαδικασία 

αμυντικής ολοκλήρωσης και ως αποτέλεσμα αυτού η Ελλάδα έσπευσε να τις υποστηρίξει ως ένδειξη 

της πολιτικής ετοιμότητας της χώρας να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Υπήρξε επίσης μέσο ενίσχυσης της συνεργασίας με τους βαλκανικούς της εταίρους και επέκτασης 

της πολιτικής της επιρροής στη βαλκανική χερσόνησο μέσω της ανάληψης της ηγεσίας της μάχιμης 

μονάδας HELBROC, στην οποία συμμετέχουν έξι χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, 

Ουκρανία και Σερβία). Επιπλέον, η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία των Σχηματισμών Μάχης 

για να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ιταλία και την Ισπανία, συμμετέχοντας περιοδικά στην 

ισπανο-ιταλική μάχιμη αμφίβια μονάδα. 

Τέλος, η Πολωνία έχει συμμετάσχει σε μόλις τέσσερις Σχηματισμούς Μάχης, σε όλες όμως ως 

επικεφαλής χώρα. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή της Πολωνίας, αν και όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακή 

συνολικά, είναι εξαιρετικά στοχευμένη. Η συμμετοχή αυτή εκδηλώνεται ιδιαίτερα με τη μορφή του 

Σχηματισμού Μάχης Visegrád ή (V4 EU Battlegroup), στην οποία συμμετέχουν οι τέσσερις χώρες της 

ομάδας Visegrád (Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία) και κατά περίσταση η Ουκρανία και η 

Κροατία. Από τη στιγμή της δημιουργίας της, η μάχιμη αυτή μονάδα είναι η μοναδική στην οποία 

συμμετείχε η Πολωνία στο σχετικό πλαίσιο, με συνεισφορά προσωπικού ως και 50% και κάλυψη 

του μεγαλύτερου μέρους της οικονομικής συνεισφοράς (Fałkowski, 2017)3. Η στάση της Πολωνία 

                                                           
3
 Η Πολωνία ήταν επίσης ενεργό μέλος της μάχιμης μονάδας Weimar, η οποία δημιουργήθηκε το 2011 με τη συμμετοχή 

της Πολωνίας ως επικεφαλής και την υποστήριξη της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η μονάδα Weimar ήταν σε κατάσταση 
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μπορεί να αποδοθεί σε τρεις παράγοντες: πρώτον, οι πολιτικές φιλοδοξίες της χώρας να ηγηθεί 

πολιτικά της ομάδας Visegrád και να καθιερωθεί ως σημαίνων πολιτικός δρών στη διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεύτερον, η διστακτικότητα υποστήριξης προγραμμάτων ευρωπαϊκής 

αμυντικής ολοκλήρωσης υπό το φόβο της απομάκρυνσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και της 

υπόσκαψης της κυριαρχίας του ΝΑΤΟ σε ζητήματα ασφάλειας4. Τρίτον, η επιθυμία εξασφάλισης 

στήριξης στη μεγάλης κλίμακας διαδικασία εκσυγχρονισμού του στρατού κατά τα τελευταία είκοσι 

χρόνια, η οποία θα επωφελείτο από την αλληλεπίδραση με τους ευρωπαίους εταίρους της. Οι 

επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολωνίας βελτιώθηκαν σημαντικά μέσω της συμμετοχής στη 

μονάδα Visegrád (Paulech & Urbanovská, 2014). Επιπλέον, η στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών προς 

την Ασία ενίσχυσε το σύνδρομο ανασφάλειας της χώρας, έχοντας υποφέρει πολύ στο παρελθόν ως 

ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Κατά συνέπεια, η Πολωνία καλείται να επιτύχει μία 

ευαίσθητη ισορροπία, μην επιθυμώντας αφενός να αποστασιοποιηθεί από το ΝΑΤΟ και την 

αμερικανική ομπρέλα προστασίας, αφετέρου έχοντας ανάγκη μιας αξιόπιστης ευρωπαϊκής 

αποτροπής προς τη Ρωσία σε περίπτωση συνέχισης της στροφής των ΗΠΑ προς την Ασία (Zoltán et 

al., 2013).  

  

                                                                                                                                                                                     
επιφυλακής κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013, η στρατιωτική όμως συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών 
ανεστάλη έκτοτε (Janning, 2016; Koopman, 2016) 
4
 Ως απόδειξη της υπερίσχυσης του ΝΑΤΟ στη σκέψη των πολωνών ηγετών, η Πολωνία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για 

να τεθεί επικεφαλής της Κοινής Δύναμης Πολύ Υψηλής Ετοιμότητας του ΝΑΤΟ (Very High Readiness Joint Task Force) για 
το 2020, με τη συμμετοχή περίπου 3000 ανδρών (ΝΑΤΟ, 2019). 
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Γράφημα VIII: Συμμετοχή σε Σχηματισμούς Μάχης της ΕΕ 2005-2020 

 

Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία των Chappell (2009), EEAS (2014, 2016, 2019), EUISS (2017), 

Fiott (2019), Śmaguc (2013), Βρετανικό κοινοβούλιο (2012) 

 

3.2 Στρατιωτικές Αποστολές και Επιχειρήσεις της ΕΕ 

 

3.2.1 Επισκόπηση  
 
Οι στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ αποτελούν τον πυρήνα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και 

Ασφάλειας. Οι αποστολές με εκτελεστική εντολή αναλαμβάνουν δράσεις αντί των τοπικών 

κυβερνήσεων, ενώ αυτές με μη εκτελεστική εντολή συνήθως είναι εκπαιδευτικής φύσεως δίχως να 

υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία της εν λόγω χώρας (Le gleut & Conway-Mouret, 2019). Για 

παράδειγμα, η επιχείρηση EUNAVFOR MED/ Sophia διέθετε αμφότερα τα είδη εντολών, ελέγχοντας 

τα δίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων εντός των λιβυκών χωρικών υδάτων αλλά και 

εκπαιδεύοντας τις λιβυκές ναυτικές δυνάμεις (EEAS, 2020). 13 στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ έχουν 

διεξαχθεί από το 2003, έξι εξ των οποίων συνεχίζονται το 2021. 

Οι αποστολές χρηματοδοτούνται κυρίως από εθνικούς πόρους. Ο Μηχανισμός Αθηνά, ο οποίος 

προαναφέρθηκε σύντομα στην προηγούμενη ενότητα για τις μάχιμες μονάδες, καλύπτει μέρος του 

συνολικού κόστους, εστιάζοντας στις δαπάνες του αρχηγείου, τις βασικές υποδομές επί του 

εδάφους, τις ιατρικές υπηρεσίες και κάποιες διοικητικές δαπάνες5. Υπολογίζεται πως ο μηχανισμός 

καλύπτει μόνο το 5% με 15% του συνολικού κόστους μιας αποστολής, κάτι που σημαίνει πως οι 

συμμετέχουσες χώρες δέχονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση (Nováky N. I., 2016). Για 

                                                           
5
 Βλ. Παραρτήματα I, II, και III της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2015/528. 
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παράδειγμα, το συνολικό κόστος της αποστολής EUFOR TCHAD/RCA ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ, με 

μόνο 120 εκατ. να προέρχονται από τον Μηχανισμό Αθηνά (Bulut & et al., 2009). Ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός για την Ειρήνη (EPF), ο οποίος αντικαθιστά τον Μηχανισμό Αθηνά και τον Αφρικανικό 

Μηχανισμό για την Ειρήνη, είναι ένα εκτός προϋπολογισμού ταμείο αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ για 

την περίοδο 2021-2027 ή περισσότερων από 700 εκατ. τον χρόνο (Συμβούλιο της ΕΕ, 2021). Αυτό 

μεταφράζεται σε δεκαπλάσια τιμή σε σύγκριση με τον Μηχανισμό Αθηνά. To EPF θα 

χρηματοδοτηθεί μέσω συνεισφορών των κρατών-μελών της ΕΕ αναλόγως του ΑΕΠ τους, όπως και 

στον υπάρχοντα Μηχανισμό. Δεδομένου του μεγαλύτερου προϋπολογισμού και του γεγονότος πως 

θα καλύψει περισσότερους τομείς δαπανών σε σχέση με τους προκατόχους του, αναμένεται να 

επιτρέψει την υποστήριξη περισσότερων αποστολών τα επόμενα χρόνια (EEAS, 2020; EEAS, 2018). 

 

3.2.2 Συμμετοχή στις Στρατιωτικές Αποστολές της ΕΕ 
 
Η συμμετοχή στις αποστολές της ΕΕ αποτελεί ζήτημα προτεραιοτήτων και δυνατοτήτων της 

εξωτερικής πολιτικής των κρατών-μελών, ελλείψει μιας ευρωπαϊκής συγκεντρωτικής δομής 

ενόπλων δυνάμεων. Αυτό αντανακλάται στο μέγεθος των δυνάμεων κάθε κράτους-μέλους που 

συμμετέχει σε κάθε αποστολή. Η στρατιωτική ιεραρχία, συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής 

της αποστολής, ορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από διεξοδικές συζητήσεις μεταξύ 

των χωρών που ενδιαφέρονται για την αποστολή. 

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει μια επισκόπηση της συνεισφοράς των επτά κρατών-μελών στις 12 

στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ. Δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση ολοκληρωμένων και αξιόπιστων 

δεδομένων για την επιχείρηση EUNAVFOR MED/ Irini και για τις επτά χώρες, για αυτόν τον λόγο η 

αποστολή αυτή δεν εμφανίζεται στον πίνακα. 
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Πίνακας 8: Συνεισφορά κρατών-μελών σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ 

 

Πηγή: EU Global Engagement Database 2.0, European University Institute, Global Governance Programme 

Σχήμα ΙΙΙ: Συνεισφορά κρατών-μελών σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ 

 

Πηγή: EU Global Engagement Database 2.0, European University Institute, Global Governance Programme 

Με μία γρήγορη ματιά η Γαλλία είναι μακράν η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις 

αποστολές. Η Γαλλία συμμετείχε σε όλες τις αποστολές, με ισχυρότατη παρουσία στις αποστολές 
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στο Κογκό, το Τσαντ, το Μαλί και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, περιοχές υψηλού 

ενδιαφέροντος για τη χώρα.6 Συνολικά η Γαλλία συνεισέφερε περίπου το 85% των ευρωπαϊκών 

στρατιωτικών δυνάμεων σε αυτές τις αποστολές, καθώς και μεγάλο αριθμό διοικητών, όπως 

καταδεικνύεται στον Πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9: Συνολικός αριθμός Διοικητών και Γάλλων Διοικητών σε αποστολές της ΕΕ στην 

Κεντρική και Δυτική Αφρική 

Αποστολή/ Επιχείρηση Συνολικός Αριθμός Διοικητών* Αριθμός Γάλλων Διοικητών 

EU Military Mission ARTEMIS 2 2 

EUFOR RD Congo 2 1 

EUFOR TCHAD/RCA 2 1 

EUTM Mali 13 3 

EUFOR RCA Bangui 3 3 

EUMAM RCA 1 1 

EUTM RCA 6 2 

* Οι διοικητές περιλαμβάνουν τους Διοικητές των Αποστολών και τους Διοικητές των Δυνάμεων. 

Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων κειμένων Κοινών Δράσεων του Συμβουλίου 

 

Η Γαλλία είναι επίσης ένας από τους κύριους χρηματοδότες του Μηχανισμού Αθηνά, με ποσοστό 

15% επί του συνολικού προϋπολογισμού του, και για τον λόγο αυτό ασκεί συνεχώς πίεση σε άλλες 

χώρες της ΕΕ ώστε να αυξήσουν τη συνεισφορά τους (Fiott, 2019). Η Γαλλία υποστηρίζει πως η αρχή 

του καταμερισμού των βαρών θα πρέπει να εφαρμόζεται και χώρες που συνεισφέρουν σημαντικά 

με προσωπικό θα έπρεπε να προφέρουν μικρότερη χρηματοδότηση στον Μηχανισμό (Terpan, 

2015). Η Γαλλία ήταν αμετακίνητη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη 

δημιουργία του Μηχανισμού το 2003 σχετικά με την συμπερίληψη ενός όρου αναθεώρησης της 

λειτουργίας του σε πολύ συχνή βάση. Ο στόχος ήταν η δημιουργία αρχικά του Μηχανισμού και στη 

συνέχεια η σταδιακή εξέλιξή του προς μια κατεύθυνση που θα ευθυγραμμιζόταν με τις γαλλικές 

θέσεις (Nováky N. I., 2016). Η προσέγγιση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ηνωμένου 

Βασιλείου, και εν τέλει δρομολογήθηκε μόνο μετά το Brexit, καταλήγοντας στο EPF. 

Η σημασία της Γερμανία είναι υψηλή καθώς συνεισφέρει με το ένα πέμπτο του συνολικού 

προϋπολογισμού του Μηχανισμού Αθηνά. Το 2020 η Γερμανική Προεδρία συντόνισε την 

αναβάθμιση στο EPF, πλησιάζοντας τις γαλλικές θέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των 

στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ (Morcos & Ruy, 2021). Σε αντίθεση με την οικονομική συνεισφορά, 

εντούτοις, η συνεισφορά σε προσωπικό της Γερμανίας είναι μικρότερη από το 10% του συνολικού 

αριθμού των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν στις αποστολές της ΕΕ. Το γεγονός αυτό 

μαρτυρεί τη γερμανική διστακτικότητα αποστολής δυνάμεων στο εξωτερικό για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στη συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Γερμανίας στις Ομάδες Μάχης της ΕΕ στην 

προηγούμενη ενότητα. Η συμμετοχή της Γερμανίας εστιάζει κυρίως στα Βαλκάνια (ιδιαίτερα στη 

EUFOR ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη) και την ασφάλεια κύριων θαλάσσιων οδών, συνεισφέροντας 

                                                           
6
 Η Γαλλία έχει συνεισφέρει το 90% των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Αποστολή της ΕΕ ARTEMIS, 47% στη EUFOR RD 

Congo, 65% στη EUFOR TCHAD/RCA, 45% στη EUTM Mali. 62% στη EUTM RCA, 47% στη EUFOR RCA Bangui και 34% στη 
UMAM RCA. 
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με το 25% των στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ στην EU NAVFOR ATALANTA/ Somalia και το 11% 

στην EUTM Somalia. Εντούτοις, η αποστολή στην οποία η Γερμανία έχει συνεισφέρει περισσότερο 

είναι η EUFOR RD Congo, η οποία ξεκίνησε το 2006. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας 

επεδίωξε τη σταθεροποίηση του Κογκό προκειμένου να περιορίσει τις μαζικές ροές προσφύγων που 

προκάλεσε η κρίση (Bordonaro, 2006). Τη διοίκηση της αποστολής ανέλαβε Γερμανός στρατηγός 

παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας (The New Humanitarian, 2006). 

Η Ιταλία και η Ισπανία ακολουθούν τη Γαλλία και τη Γερμανία, συνεισφέροντας κυρίως στις ναυτικές 

αποστολές όπως η EUNAVFOR ATALANTA/Somalia and EUNAVFOR MED SOPHIA. Η Ισπανία διαθέτει 

ευρεία παρουσία σχεδόν σε όλες τις στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, ενώ η Ιταλία δείχνει μικρό 

ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές αποστολές στην Αφρική, με το ενδιαφέρον της να 

επικεντρώνεται περισσότερο στα Βαλκάνια και τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια και μετά την προσφυγική κρίση. Παρότι, όπως προαναφέρθηκε, η Ισπανία υπήρξε 

ανέκαθεν θετικά διακείμενη προς τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις, έγινε 

ακόμη πιο δυναμική μετά το Brexit. Για παράδειγμα, η Ισπανία επιδίωξε έντονα την μεταφορά του 

Επιχειρησιακού Αρχηγείου της ΕΕ για την επιχείρηση ATALANTA από το Northwood του Ηνωμένου 

Βασιλείου στη Rota (González, 2018). Σε γενικές γραμμές, η Ισπανία επιθυμεί να εδραιώσει την 

παρουσία της και την επιρροή της στη γειτονική της περιοχή και να προστατεύσει τα οικονομικά της 

συμφέροντα με ιδιαίτερη εστίαση στην Αφρική (Gobierno de España, 2021, p.. 1)7. 

Σε αντίθεση με την Ισπανία, η Ιταλία επικεντρώνεται περισσότερο στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και 

τη Σομαλία, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η Ρώμη πιέζει ενεργά για την προώθηση της 

σταθερότητας στη Λιβύη μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ (SOPHIA και IRINI) και την 

αποφυγή μαζικών μεταναστευτικών ροών (Boșilcă, Stenberg, & Riddervold, 2020). Το ενδιαφέρον 

της Ρώμης για τη Μεσόγειο αποδεικνύεται και από την επιθυμία της και την προσπάθειά της να 

σταθεροποιήσει την «Οδό της Κεντρικής Μεσογείου» μέσω της δημιουργίας ναυτικών επιχειρήσεων 

της ΕΕ (Nováky, The road to Sophia: Explaining the EU’s naval operation in the Mediterranean, 2018, 

p.. 198). Επιπροσθέτως, η Ιταλία δίνει έμφαση στη σημασία της λεκάνης της Μεσογείου για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο «Στρατιωτικό Κείμενο για τη Μεσόγειο» που εξέδωσε, στο οποίο ο Angelino 

Alfano, ο τότε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πως «η μοίρα της Ευρώπης είναι γραμμένη στη 

Μεσόγειο» (Farnesina, 2017, p.. 2). 

Η συνεισφορά της Ελλάδας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ είναι μάλλον μικρή, αν 

αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τη στρατιωτική δαπάνη της 

χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εντούτοις, η χρονική περίοδος της ανάλυσης συμπίπτει με την 

οικονομική περιπέτεια της χώρας. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία υπαρξιακή απειλή 

ασφάλειας από την Τουρκία, η οποία περιορίζει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα της χώρας να 

συνεισφέρει με πιο ουσιαστικό τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Η συμμετοχή της 

Ελλάδας επικεντρώθηκε στα Βαλκάνια και τη ναυτική επιχείρηση κατά της πειρατείας στη Σομαλία. 

Το πρώτο στοιχείο αναδεικνύει τις ανησυχίες της χώρας σχετικά με τη σταθερότητα στην περιοχή 

                                                           
7
 Τον Μάρτιο του 2021 η Ισπανία παρουσίαζε την εξωτερική της δράση στην Αφρική έως το 2023. Ένας από τους στόχους 

που περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο είναι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης στην Αφρική 
μέσων της «…ενίσχυσης της συμμετοχής της Ισπανίας σε πρωτοβουλίες της ΕΕ στην υποσαχάρια Αφρική» (η έμφαση του 
γράφοντος) (Gobierno de España, 2021, p. 1) 
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βόρεια των συνόρων της, ενώ το δεύτερο τα οικονομικά συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας 

(Economides, 2013, p. 153). 

Η Πορτογαλία διακρίνεται για τη μάλλον περιορισμένη συμμετοχή της, με μόλις τις μισές δυνάμεις 

σε σχέση με την Ελλάδα. Η παρουσία της επικεντρώνεται σε δύο κυρίως επιχειρήσεις, την 

υφιστάμενη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την ολοκληρωθείσα στο Κογκό (2006). Εντούτοις, το 

ποσοστό της συμμετοχής του προσωπικού της επί του συνολικού της ΕΕ και στις δύο επιχειρήσεις 

είναι πολύ μικρό, μόλις 3,5% και 2,5% αντίστοιχα. 

Η Πολωνία έχει μάλλον μικρή οικονομική συνεισφορά στον Μηχανισμό Αθηνά με περίπου 3%, η 

συμμετοχή του προσωπικού της όμως είναι αρκετά μεγαλύτερη. Στη διάρκεια της Πολωνικής 

Προεδρίας το 2011, η χώρα έφερε στο προσκήνιο ζητήματα άμυνας και ασφάλειας υπό την αίρεση 

της κυριαρχίας του ΝΑΤΟ (Republic of Poland, 2012). Η Πολωνία υποστήριξε μία ευρύτερη κατανομή 

των βαρών εντός του Μηχανισμού, η οποία θα περιλάμβανε τα έξοδα μεταφοράς των 

απεσταλμένων μονάδων (Major & Wassenberg, 2011), γεγονός που μαρτυρά τη συνολική θετική 

στάση προς ενισχυμένη στρατιωτική ολοκλήρωση, εφόσον αυτή δεν υπονομεύει το ΝΑΤΟ. 

Σε επίπεδο προσωπικού, η Πολωνία συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ πριν ακόμη 

γίνει επίσημα μέλος, με πολωνικά στρατεύματα να συμμετέχουν στην στρατιωτική αποστολή της ΕΕ 

CONCORDIA και έναν χρόνο μετά στη EUFOR ALTHEA/BiH (Polish Ministry of National Defence, 

2020). Η Πολωνία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια, κυρίως λόγω της 

αποσταθεροποιητικής δυναμικής της περιοχής, η οποία θα μπορούσε να συμπαρασύρει όλες της 

χώρες της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένης, με δυσάρεστες 

συνέπειες για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (Hadzovic, 2020). Ταυτόχρονα, μια τόσο ενεργή ανάμιξη στα 

Βαλκάνια μαρτυρά τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες της Πολωνίας, ιδιαίτερα ενόψει της 

περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Πολωνία είναι επίσης πολύ 

ενεργή στην Αφρική, με τα τρία τέταρτα των πολωνικών στρατευμάτων να έχουν αναπτυχθεί σε 

στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στην ήπειρο. Πρόκειται για μία συνειδητή απόφαση της Πολωνίας, η 

οποία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική επιλογή της χώρας να επεκτείνει την παρουσία της στην 

αφρικανική ήπειρο, συμπεριλαμβανομένων ισχυρότερης οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας 

με πολλές αφρικανικές χώρες στο πλαίσιο της «Συνόδου Πολωνίας-Αφρικής» (Radio Poland, 2018; 

The Chancellery of the Prime Minister, 2013). 

 

3.3 Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PΕSCO) 

 

3.3.1 Επισκόπηση  
 
Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) εισήγαγε την προοπτική διαφοροποιημένης 

ολοκλήρωσης στην ευρωπαϊκή άμυνα. Η συμμετοχή σε αυτή είναι προαιρετική, άπαξ όμως 

συμφωνηθεί τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη δεσμεύονται ως προς τους συγκεκριμένους στόχους της. 

Η απόφαση δημιουργίας ενός έργου PESCO λαμβάνεται ομόφωνα στο Συμβούλιο Εξωτερικών 

Υποθέσεων. Τα έργα δύνανται να προωθήσουν την αμυντική συνεργασία σε επτά κυρίως τομείς, 
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συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και των κοινών εγκαταστάσεων, εξοπλισμών και 

συστημάτων για χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, εξέλιξης κοινών δυνατοτήτων και 

ηλεκτρονικών και διαστημικών δραστηριοτήτων (PESCO Secretariat, 2020). Κάθε έργο συντονίζεται 

από μία επικεφαλής χώρα και είναι ανοικτό προς συμμετοχή για πρόσθετα κράτη-μέλη. Τα έργα 

PESCO μπορούν να λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας σε σχέση 

με άλλα προγράμματα συνεργασίας (European Defence Agency, 2020). Το οικονομικό αυτό κίνητρο 

συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των κρατών-μελών, 

η οποία παραμένει δέσμια του επιπέδου χρηματοδότησης από το εν λόγω Ταμείο. Η ευρεία, ίσως 

και ουτοπική, πρόταση για την έκδοση αμυντικών ομολόγων θα αύξανε εκθετικά τους οικονομικούς 

πόρους του Ταμείου και θα ενίσχυε τη διαδικασία ενοποίησης της αμυντικής βιομηχανίας (Brichet & 

et al., 2021, p. 6). 

Η ιδέα της PESCO ήταν φιλόδοξη και με πολλές προοπτικές, δεν κατάφερε όμως να ανταποκριθεί 

πλήρως στις προσδοκίες κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης (Dossi, 2019). Ένας επιπλέον λόγος 

για αυτή την αδράνεια ήταν η απόκλιση απόψεων εντός των εθνικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα 

μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών που υποστήριζαν το εγχείρημα για πολιτικούς λόγους και των 

υπουργείων Άμυνας που επέδειξαν μία λιγότερο υποστηρικτική στάση (Fiott, Missiroli, & Tardy, 

2017, p. 20). Για σχεδόν μία δεκαετία παρέμεινε η «Ωραία Κοιμομένη» της ευρωπαϊκής αμυντικής 

ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 

(Juncker, 2017). Η αφύπνισή της οφείλει πολλά στην ανάγκη μιας σημαντικής πολιτικής τόνωσης στη 

διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη μετά-Brexit εποχή. Η ενεργοποίηση του προγράμματος 

PESCO το 2017 συνδέθηκε με τη Παγκόσμια Στρατηγική και το κάλεσμα για μια πιο δυναμική διεθνή 

παρουσία της ΕΕ. 25 κράτη-μέλη επέλεξαν να συμμετάσχουν, με τα πρώτα 17 έργα να εγκρίνονται 

το 2019, φτάνοντας σταδιακά τα τρέχοντα 46 έργα8. 

Το Σχήμα 4 παρέχει μια επισκόπηση των διμερών δικτύων συνεργασίας που έχουν διαμορφωθεί στο 

πλαίσιο των έργων PESCO. Με μια γρήγορη ματιά είναι εύκολο να εντοπιστούν οι πιο ενεργοί 

συμμετέχοντες, αλλά και οι πιο συχνές συνεργασίες. Η Γαλλία συνεργάζεται με την Ιταλία σε 16 

έργα και με την Ισπανία σε 19, ενώ συνεργάζεται με τη Γερμανία σε 14. Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν 

αναπτύξει μια στενή συνεργασία με κοινή συμμετοχή σε 14 έργα. Για τη Γερμανία, η Ισπανία είναι ο 

δεύτερος σε προτίμηση εταίρος με 13 συνεργασίες, μόλις μία λιγότερη από τα κοινά έργα με τη 

Γαλλία. Ο κύριος εταίρος της Ελλάδας είναι η Ιταλία, ακολουθούμενη (μετά την Κύπρο) από την 

Ισπανία, την Πορτογαλία και μετά από τη Γαλλία. Οι τέσσερις κύριοι εταίροι της Πορτογαλίας είναι η 

Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, διακρίνεται μία ισχυρή ομάδα 

συνεργασίας του Νότου. Η Πολωνία διακρίνεται από ένα πιο ισορροπημένο μοτίβο συνεργασιών, 

συμπράττοντας σχεδόν εξίσου με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την 

Ισπανία, την Ουγγαρία και άλλους. 

                                                           
8
 47 έργα έχουν συμφωνηθεί αλλά η Γραμματεία της PESCO ενημέρωσε το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020 πως το 

έργο «European Union Training Mission Competence Centre (EU TMCC)» θα τερματιστεί ύστερη από απόφαση των μελών 
του. 
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Σχήμα ΙV: Διμερής Συνεργασία σε Έργα PESCO 

 

Πηγή: European Union Institute for Security Studies, Yearbook of European Security 2020 

3.3.2 Συμμετοχή σε έργα PESCO 
 
Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τη συνολική συμμετοχή των επτά χωρών σε έργα PESCO, τη συμμετοχή 

τους ως επικεφαλής χώρες, καθώς και την εμπλοκή τους σε «αναδυόμενα έργα» με αυξητική τάση. 

Η τελευταία ομάδα έργων είναι και η πιο ώριμη και αναμένεται να καταστεί πλήρως λειτουργική 

έως το 2025 (Council of the EU, 2020). Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει τον αριθμό των έργων σε κάθε μία 

από τις επτά περιοχές που καλύπτει η PESCO και τη συμμετοχή των επτά σε κάθε μία εξ αυτών. 
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Πίνακας 10: Συμμετοχή σε έργα PESCO 

Κράτος-μέλος 
Συνολικές 

συμμετοχές 
Συμμετοχές ως 

επικεφαλής χώρα 

Συμμετοχή σε 
αναδυόμενα 

προγράμματα 

Συμμετοχή ως 
επικεφαλής σε 
αναδυόμενα 

προγράμματα 

Γαλλία 30 10 18 5 

Γερμανία 17 6 11 4 

Ελλάδα 15 5 10 5 

Ιταλία 24 9 12 1 

Πολωνία 12 1 9 0 

Πορτογαλία 10 2 8 1 

Ισπανία 24 2 13 1 

Πηγή: PESCO (2020), Council of the EU (2020) 

 

Γράφημα IX: Συμμετοχή σε έργα PESCO 

 

Πηγή: PESCO (2020), Συμβούλιο της ΕΕ (2020) 
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Τομείς Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

 
Συνολικά 

έργα 
Επικεφαλής 

Συνολικά 
έργα 

Επικεφαλής 
Συνολικά 

έργα 
Επικεφαλής 

Συνολικά 
έργα 

Επικεφαλής 
Συνολικά 

έργα 
Επικεφαλής 

Συνολικά 
έργα 

Επικεφαλής 
Συνολικά 

έργα 
Επικεφαλής 

Training, 
Facilities (9) 

3 1 1 0 3 2 2 1 2 1 1 1 2 0 

Land, 
Formations, 
Systems (6) 

3 1 2 1 2 0 4 2 1 0 0 0 3 0 

Maritime (6) 4 0 0 0 5 1 3 2 2 0 3 1 3 0 

Air, Systems 
(4) 

4 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 

Enabling, Joint 
(11) 

11 5 6 3 3 0 7 1 4 0 3 0 8 0 

Cyber, C4ISR 
(8) 

3 1 4 1 2 2 4 1 2 0 3 0 4 1 

Space (2) 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 

SUM 30 10 17 6 15 5 24 9 12 1 10 2 24 2 

Πίνακας 11: Συμμετοχή χωρών σε έργα PESCO ανά τομέα 

Πηγή :  Συλλογή στοιχείων των γραφόντων
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Η Γαλλία είναι μακράν η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα PESCO, έχοντας πάρει μέρος 

σε 30 από τα 46 και ηγούμενη 10 εξ αυτών. Τα έργα αυτά καλύπτουν και τους επτά τομείς, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 11, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων. Το γεγονός 

αυτό κρίνεται λογικό δεδομένης της επιδίωξης της Γαλλίας για τη στρατηγική αυτονομία της 

Ευρώπης και την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα αυτό ούτως ώστε να προληφθεί ένα 

νέο χάσμα «προσδοκιών-δυνατοτήτων». Στην κατεύθυνση αυτή, η Γαλλία είναι η επικεφαλής χώρα 

σε έργα όπως οι «Δυνατότητες Πολεμικής Συνεργασίας της ΕΕ (EcoWAR)», τα οποία εστιάζουν στον 

διαμοιρασμό στρατιωτικών βάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων και την από κοινού 

προετοιμασία των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών ασφάλειας (PESCO 

Secretariat, 2019). 

Εντούτοις, η Γαλλία δεν είναι εντελώς ικανοποιημένη με την τρέχουσα λειτουργία και την εξέλιξη 

της PESCO. Σύμφωνα με τη γαλλική οπτική, η συνεργασία δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους 

αλλά να περιορίζεται σε κράτη-μέλη με υψηλές τεχνολογικές και στρατιωτικές δυνατότητες 

(Keohane, 2018). Αυτή η πιο ελιτιστική προσέγγιση θα οδηγήσει στον πυρήνα ενός ευρωπαϊκού 

στρατού. Αντιθέτως, η γερμανική πλευρά ανησυχούσε για τον αρνητικό αντίκτυπο της 

διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης με αποκλεισμούς, η οποία θα στερούσε τη συμμετοχή σε χώρες 

πρόθυμες, αλλά όχι ικανές να συμμετάσχουν (Gotkowska, 2018, p.. 8-9). Υπό αυτή την έννοια, η 

Γαλλία επικεντρώνεται περισσότερο στην επιχειρησιακή διάσταση της PESCO, ενώ η Γερμανία δίνει 

έμφαση στους πολιτικούς της συμβολισμούς (Pestarino, 2019). Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο 

χωρών οδήγησε στον συμβιβασμό «…μιας συμμετοχικής και φιλόδοξης PESCO», όπως καταγράφηκε 

στην κοινή επιστολή προς την τότε Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, την οποία 

συνυπέγραψαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η διατύπωση αυτή προήλθε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2017 και την Απόφαση του Συμβουλίου (CFSP) 2017/2315, η 

οποία έθεσε την PESCO σε κίνηση. Ο συνδυασμός των λέξεων «συμμετοχική» και «φιλόδοξη» 

αντικατοπτρίζει τον πολιτικό συμβιβασμό και των δύο μερών προκειμένου να καταστεί η PESCO 

λειτουργική (Blockmans, 2018, p. 1812). 

Ο δρόμος που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής δεν ικανοποιεί τη Γαλλία, η οποία έχει εκφράσει 

ανησυχίες σχετικά με την ετερογένεια των συμμετεχόντων κρατών-μελών και το προς το παρόν 

δυσλειτουργικό modus operandi της PESCO, το οποίο σχεδόν εκμηδενίζει την προστιθέμενη αξία του 

εγχειρήματος. Οι ανησυχίες αυτές εκφράστηκαν επίσημα στην αναφορά περί «…κενών μεθόδων και 

μη ρεαλιστικών σχεδίων», στοιχεία που δύνανται να υπονομεύσουν τη δυναμική της αμυντικής 

ολοκλήρωσης (République française, 2017, p. 15). Για αυτόν τον λόγο, η Γαλλία παρουσίασε το 2018 

την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επέμβασης (EII)9, η οποία αναπτύσσεται εκτός του πλαισίου της ΕΕ και 

αποτελείται από 13 κράτη-μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία. Παρότι η γαλλική πλευρά (και η Ύπατη 

Εκπρόσωπος) έχουν δηλώσει πως αυτή η πρωτοβουλία δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την 

PESCO αλλά μάλλον συμπληρωματικά, το πολιτικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Γαλλία αναζητά ένα 

                                                           
9
 Η ΕΙΙ ή ΕΙ2 αποτελεί ένα ευέλικτο και μη δεσμευτικό φόρουμ υπό γαλλική ηγεσία, στο οποίο συμμετέχουν 13 ευρωπαϊκές 

πρόθυμες, ικανές και έμπειρες στη διαχείριση κρίσεων χώρες (Sweeney & Winn, 2020, p. 227). Στόχος της είναι η 
διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων ασφάλειας με την εμπλοκή στρατιωτικών δυνατοτήτων και ενόπλων δυνάμεων 
των συμμετεχόντων κρατών-μελών. Εντούτοις, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο κατά πόσο αυτή η πρωτοβουλία παρέχει 
προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς είναι αβέβαιο αν όλοι οι συμμετέχοντες δύνανται να αναλάβουν 
μεγάλου εύρους στρατιωτικές επιχειρήσεις ή αντιθέτως προτιμούν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην περιοχή της 
υποσαχάριας Αφρικής, εξυπηρετώντας μόνο τις ανάγκες και τα συμφέροντας της Γαλλίας (Nováky, 2018). 
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πιο περιορισμένο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλόδοξο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας και η 

PESCO δεν ανταποκρίνεται προς το παρόν στις προσδοκίες της (Koenig, 2018). 

Η συμμετοχή της Γερμανίας στα έργα PESCO δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, έχοντας συμμετάσχει 

σε 17 συνολικά και ηγούμενη μόλις έξι εξ αυτών. Η Γερμανία προτιμά έργα με λιγότερο ξεκάθαρη 

στρατιωτική ταυτότητα, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ιατρική Διοίκηση, η Δομή Υποστήριξης 

Γεωμετεωρολογικού και Ωκεανογραφικού Συντονισμού (GeoMETOC), το Κέντρο Συντονισμού 

Κυβερνοχώρου και Πληροφοριών (CIDCC) και το Δίκτυο Εφοδιαστικών Κόμβων στην Ευρώπη και 

Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Bundesministerium der Verteidigung, 2020; PESCO Secretariat, 2020). 

Ταυτόχρονα αναγνωρίζει την πολιτική και οικονομική προστιθέμενη αξία της PESCO στη διαδικασία 

ενοποίησης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας (Major & Mölling, 2019). Εντούτοις, το γεγονός 

αυτό δεν εμποδίζει τη Γερμανία να επιζητά άλλες, διμερείς ή πολυμερείς, στρατιωτικές συνεργασίες 

εκτός πλαισίου PESCO, όπως για παράδειγμα η γαλλογερμανική συμφωνία για κοινή μονάδα 

αερομεταφορών, και η πολύ πρόσφατη τριμερής συμφωνία με Ισπανία και Γαλλία για την εξέλιξη 

της έκτης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών (Terlikowski, 2020; Vogel, 2021). Επιπλέον, η Γερμανία 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ομαλές σχέσεις με το ΝΑΤΟ και τη συμβιωτική εξέλιξη της PESCO με τις 

δομές και τα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί προώθησε το άνοιγμα έργων 

της PESCO προς εταίρους του ΝΑΤΟ υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, μία υπόθεση που 

ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2020. 

Η Ιταλία και η Ισπανία είναι δύο χώρες που ακολουθούν τη Γαλλία αναφορικά με τη συμμετοχή τους 

σε έργα PESCO, έχοντας συμμετάσχει σε 24 έργα έκαστη. Η Ιταλία έχει επιπλέον εκδηλώσει 

επιθυμία ανάληψης ηγεσίας, με την Ισπανία να εμφανίζεται πιο διστακτική σε αυτό το κομμάτι. Η 

Ιταλία επικεντρώνεται σε έργα στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης που μπορούν να οδηγήσουν σε 

οικονομίες κλίμακος σχετικά με την παραγωγή ανταγωνιστικών οπλικών συστημάτων με προοπτικές 

εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά (Marrone, 2018, p. 4). Η οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Άμυνας είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η Ιταλία προτιμά τη 

συνεργασία με μικρές ομάδες χωρών ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ομοιογένειας 

και διαλειτουργικότητας των υπό εξέλιξη συστημάτων. Σύμφωνα με την Ιταλία, το EDF θα πρέπει να 

αποσκοπεί στη χρηματοδότηση φιλόδοξων έργων, των οποίων η υλοποίηση σε εθνικό ή διμερές 

πλαίσιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Κορβέτα (EPC) (Marrone, 

2019, p. 5). Η δέσμευση της Ιταλίας εντός της PESCO δεν σημαίνει πως γυρίζει την πλάτη της στο 

ΝΑΤΟ. Η Ιταλία θεωρεί πως η εξέλιξη της PESCO δεν λειτουργεί εις βάρος της διατλαντικής 

αμυντικής συνεργασίας και υποστηρίζει σθεναρά τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην PESCO, όπως και 

τη βιομηχανική συνεργασία (Maulny & Di Bernardini, 2019). 

Εξ αρχής η Ισπανία ήταν από τους κυριότερους υποστηρικτές της αφύπνισης της PESCO και 

συνυπέγραψε (μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία) την επιστολή προς την τότε Ύπατη 

Εκπρόσωπο της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία έδωσε το έναυσμα για τη σχετική συζήτηση 

(Zandee, 2018, p. 2). Η δέσμευσή της επανεπιβεβαιώθηκε τον Μάιο του 2020 με την επιστολή που 

συνυπέγραψαν οι υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, στην 

οποία ζητούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της PESCO, της CARD και του EDF (Parly & et al., 

2020). Τη συνεχή υποστήριξη προς αυτού του είδους στρατιωτικές συνεργασίες επιβεβαίωσε και η 

σημαντική ισπανική συμμετοχή σε έργα PESCO, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στη ανάπτυξη 
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κοινών δυνατοτήτων. Σε γενικές γραμμές η Ισπανία προκρίνει κοινά έργα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και διαπιστώνει πως εκμεταλλευόμενη τις 

ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες, η εθνική της Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση 

(DTIB) θα είναι σε θέση να συμμετέχει επί (σχεδόν) ίσοις όροις στην αναδυόμενη, μελλοντική 

ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση (Arteaga, 2018). 

Η Ελλάδα καταγράφει μικρότερη συμμετοχή σε συνολικούς αριθμούς, ηγείται όμως το ένα τρίτο 

των έργων στα οποία συμμετέχει. Έμφαση δίδεται σε προγράμματα ναυτικής συνεργασίας 

(Αναβάθμιση Ναυτικής Παρακολούθησης, «Divepack», Ευρωπαϊκή Κορβέτα, «HARMSPRO» και 

«MAS MCM»), χωρίς να συμμετέχει -τουλάχιστον ενεργά- σε αντίστοιχα αεροπορικά και διαστημικά 

προγράμματα. Το γεγονός αυτό κρίνεται λογικό δεδομένων της μακράς ναυτικής παράδοσης της 

χώρας, της γεωγραφικής της θέσης και φυσικά των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων της 

εγχώριας εφοπλιστικής κοινότητας για διασφάλιση των κύριων ναυτικών οδών του παγκόσμιου 

εμπορίου. Εντούτοις, η ελληνική αμυντική βιομηχανία παραμένει εδώ και καιρό σε κατάσταση 

κρίσης, με μικρές δυνατότητες εκμετάλλευσης της οικονομικής στήριξης του EDF (Efstathiou, 2018). 

Η Ελλάδα αμφιταλαντεύεται σε σχέση με τη συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ σε έργα της PESCO, 

καλωσορίζοντας ενδεχόμενη αμερικανική παρουσία αλλά όχι και την τουρκική (Maulny & Di 

Bernardini, 2019). Κατά συνέπεια, η Ελλάδα έμεινε αρκετά ικανοποιημένη από την απόφαση του 

Συμβουλίου το 2020, σύμφωνα με την οποία τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ύστερα 

από πρόσκληση όλων των συμμετεχόντων σε ένα έργο και μετά από μία κατά περίπτωση απόφαση 

ύστερα από σχετική αξιολόγηση με ομοφωνία. 

Η Πορτογαλία συμμετέχει σε ένα σχετικά μικρό αριθμό έργων, μόλις δέκα, αποσκοπώντας στην 

ανάπτυξη μιας ισχυρότερης εγχώριας βιομηχανικής βάσης που θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης του Ταμείου Άμυνας. Τα έργα PESCO θα μπορούσαν επίσης να 

αποτελέσουν ευκαιρία για την Πορτογαλία να αναδειχθεί στην γεωγραφική της περιφέρεια και να 

ενισχύσει τον πολιτικό της ρόλο στον πυρήνα της ΕΕ (Möller, 2018). Επιπλέον, και ενώ η ανάδειξη 

της ΕΕ σε σημαντικό δρώντα ασφάλειας, δευτερευόντως και σε άμυνας, συμβαδίζει με τα 

συμφέροντα της Πορτογαλίας, η Λισαβόνα δεν επιθυμεί την υπονόμευση των δομών του ΝΑΤΟ, 

προς τις οποίες παραμένει δεσμευμένη. Για τον λόγο αυτό προωθεί και συνυπογράφει μία 

συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών (Silva, 2018, pp. 3-4). 

Η Πολωνία έχει μία μάλλον περιορισμένη παρουσία στην PESCO με 12 συμμετοχές και μόλις μία ως 

επικεφαλής χώρα. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για έργα ενεργοποίησης δυνατοτήτων, όπως «η 

Στρατιωτική Κινητικότητα» (ή «Στρατιωτικό Σένγκεν») (Herszenhorn, 2017). Ένα παρόμοιο 

πρόγραμμα του ΝΑΤΟ αντιμετώπισε πολλά νομικά εμπόδια και δεν προχώρησε πολύ. Το αντίστοιχο 

της ΕΕ σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο και αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα κατά του ισχυρισμού 

πως τα έργα της PESCO υπονομεύουν το ΝΑΤΟ. Η Πολωνία έχει υιοθετήσει αυτή τη ρητορική για να 

καταρρίψει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την αφοσίωσή της στο ΝΑΤΟ (Terlikowski, 2018). Η 

συμμετοχή της Πολωνίας επιβεβαιώθηκε μόνο ύστερα από επίσημη επιστολή των υπουργών 

Εξωτερικών και Άμυνας της Πολωνίας προς την Ύπατη Εκπρόσωπο, στην οποία επεσήμανε την 

κυριαρχία του ΝΑΤΟ και κάλεσε την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ανατολική 

Ευρώπη (Blockmans & Macchiarini Crosson, 2019). Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της έλλειψης 

ενθουσιασμού από πλευράς Πολωνίας για το εγχείρημα της PESCO.  
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4. Συγκριτική Ανάλυση  

4.1 “Ας μιλήσουν τα όπλα, κύριοι”  

 

Για τους επτά προστάτες του ανυπεράσπιστου χωριού της ταινίας «Και οι επτά ήταν υπέροχοι», οι 

οποίοι ήταν συνηθισμένοι στη χρήση όπλων για την επίλυση των διαφορών τους, η ισχύς τους 

εξαρτάτο από τα όπλα τους. Η συνεργασία τους προκάλεσε τον πολλαπλασιασμό της ισχύος τους, 

κάτι που εν τέλει οδήγησε στην κάθαρση που επιζητούσαν. Η αφορμή για την κινητοποίηση και τη 

σύμπραξη τόσο διαφορετικών προσωπικοτήτων ήταν η ανεύρεση ενός κοινού κινήτρου για όλους, 

έστω και για διαφορετικούς λόγους. Μόνο τότε στάθηκε δυνατός ο συνδυασμός των ικανοτήτων 

τους και η απαλλαγή των ταλαίπωρων χωρικών από τον δυνάστη τους. 

Είναι γεγονός πως η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν κάποιον δυνάστη που να στερεί από τους 

λαούς της Ευρώπης τα αγαθά και τις ζωές τους. Παρότι υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για τον ρόλο 

αυτό στην περιφέρεια της Ευρώπης, τα κράτη-μέλη είναι ακόμη σε θέση να τους κρατούν σε 

απόσταση. Για πόσο καιρό όμως θα τα καταφέρνουν δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά, με 

υφιστάμενες ή μελλοντικές αναθεωρητικές δυνάμεις να προκαλούν μεγαλύτερη ανασφάλεια. Κατά 

συνέπεια, το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η ΕΕ θα επενδύσει στον τομέα της άμυνας 

και ασφάλειας, κτίζοντας μία σοβαρή και αποτρεπτική στρατιωτική ταυτότητα. Ποια θα είναι τα 

μέλη των «Υπέροχων Επτά» της ΕΕ και ποια χώρα θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην διαμόρφωση 

αυτής της ομάδας; 

Η εργασία μας εξετάζει επτά χώρες χωρίς να υποστηρίζει πως αυτές είναι οι μοναδικές υποψήφιες 

για το ρόλο αυτό. Επικεντρωθήκαμε στον γαλλογερμανικό άξονα για προφανείς λόγους πολιτικής 

ηγεσίας, τους τέσσερις της Μεσογείου (Med-4) λόγω της γειτνίασής τους με κύριες πηγές 

περιφερειακής αστάθειας, και την Πολωνία ως πολιτικά φιλόδοξο κράτος-μέλος από την Ανατολική 

Ευρώπη, με αρκετά αποκλίνουσα οπτική σχετικά με το τι συνιστά απειλή για την ασφάλεια της 

Ευρώπης. Αναλύσαμε τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των επτά αυτών χωρών, καθώς και τη 

συμμετοχή τους σε υφιστάμενα προγράμματα εντός του πλαισίου της ΕΕ. Το πρώτο σκέλος 

παρουσιάζει τους διαθέσιμους πόρους και τις προτεραιότητες των δαπανών, ενώ το δεύτερο 

αντανακλά τις προθέσεις τους σχετικά με επενδύσεις ή ακόμα στενότερη συνεργασία. Ο Πίνακας 12 

παρουσιάζει μία συνολική επισκόπηση των εμπειρικών ευρημάτων που συζητήθηκαν στις σχετικές 

ενότητες.  
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Πίνακας 12: Σύνοψη των Εμπειρικών Ευρημάτων 

Παράμετροι 

CSDP  
Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Στρατιωτικές 

δαπάνες (%ΑΕΠ) 
1,92% 1,23% 2,63% 1,43% 1,92% 1,92% 1,31% 

Συμμετοχή σε 

Μάχιμες 

Μονάδες EUBGs 

16 13 11 13 4 9 11 

Συνεισφορά με 

προσωπικό σε 

στρατιωτικές 

αποστολές και 

επιχειρήσεις της 

ΕΕ 

 

6.010 1.687 268 1.310 750 146 1.016 

Συμμετοχές 

PESCO 
30 17 15 24 12 10 24 

Πηγή: Συλλογή στοιχείων των συγγραφέων από διάφορες πηγές 

 

4.2 Περί αμυντικών προϋπολογισμών: o ‘Δαπανηρός Επιβολέας’, ο ‘Απρόθυμος 

Επενδυτής’, ο ‘Ακριβός Συνοριοφύλακας’ και οι Άλλοι 

 

Η Γαλλία καταβάλλει τις μεγαλύτερες δαπάνες για την άμυνα, όχι μόνο εξαιτίας του μεγάλου 

μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών της, αλλά και της συμμετοχής της σε διάφορες στρατιωτικές 

επιχειρήσεις τόσο εντός, όσο και εκτός του πλαισίου της ΕΕ. Ιδιαίτερα μετά το Brexit, η Γαλλία είναι 

η μόνη χώρα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «επιβολέας», τόσο χάρη στις στρατιωτικές της 

δυνατότητες, όσο και στην προθυμία της να τις αναπτύξει και τις χρησιμοποιήσει. Το γεγονός αυτό 

δεν σχετίζεται μόνο με την ιδιαίτερη θέση της ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών και το πυρηνικό της οπλοστάσιο, αλλά και με τις γεωπολιτικές προθέσεις της 

χώρας και τις φιλοδοξίες της να αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη. Αντιθέτως, η Γερμανία είναι η 

χώρα με τις χαμηλότερες επενδύσεις στην άμυνά της και κινείται πολύ αργά προς την κάλυψη του 

ορίου του 2% που έχει επιβάλει το ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως η 

Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σε επίπεδο αμυντικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του 

συνολικού προϋπολογισμού της χώρας. Η επισφαλής θέση της χώρας, ούσα εκτεθειμένη σε 

πολλαπλές απειλές ασφάλειας που κυμαίνονται από τις παραδοσιακές διαμάχες με την Τουρκία 

μέχρι απειλές πιο υβριδικού τύπου, όπως οι ανεξέλεγκτες ροές μεταναστών, επιβάλλουν υψηλές 

επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις. Ο ρόλος του φύλακα των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης 

συνεπάγεται άλλωστε μεγάλο κόστος. Η διαπίστωση αυτή αφορά όλες τις χώρες, είτε στα νότια, είτε 

στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ και θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από όλους τους ευρωπαίους 

εταίρους σε περίπτωση δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού συστήματος. Η Πολωνία 

βρίσκεται επίσης στην κορυφή αυτής της λίστας, κοντά στη Γαλλία και πίσω μόνο από την Ελλάδα, 

γεγονός που σχετίζεται επίσης άμεσα με το δικό της περιβάλλον ασφάλειας. 
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Η κατάτμηση των αμυντικών προϋπολογισμών των επτά χωρών επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Οι Med-4 δαπανούν μακράν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε 

έξοδα προσωπικού. Είναι αλήθεια πως η τάση αυτή υποστηρίζεται από την ανάγκη για έναν μεγάλο 

στρατό που θα μπορεί να αντιμετωπίζει πραγματικές προκλήσεις για την ασφάλεια, όπως στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Εντούτοις, είναι επίσης ενδεικτικό του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης 

του Νότου, όπου ο δημόσιος τομέας αποτελεί έναν από τους κύριους εργοδότες, όπως διαφαίνεται 

και από το παράδειγμα της Ιταλίας. Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός πως όλες οι χώρες με 

μεγάλους στρατούς έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται εν μέσω διαδικασιών μείωσης του 

προσωπικού τους, υποστηρίζοντας την τάση για μικρότερες, πιο επαγγελματικές και πιο 

εξειδικευμένες ένοπλες δυνάμεις. Τα παραπάνω ισχύουν όχι μόνο για τους Med-4 αλλά και τη 

Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Η Γαλλία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις υποδομές και τους 

εξοπλισμούς, το ίδιο και η Πολωνία και σε μικρότερο βαθμό η Ισπανία. Η Πολωνία έχει αφιερώσει 

πολλούς πόρους στον εκσυγχρονισμό των απαρχαιωμένων ενόπλων δυνάμεών της, μια διαδικασία 

που διήρκεσε καθ’ όλη της διάρκεια της δεκαετίας του 2000. Για τις χώρες του Νότου, και ιδιαίτερα 

την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης είναι κάτι 

παραπάνω από αισθητός, με όλες τις χώρες να περικόπτουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες 

κατά τη διάρκεια της κρίσης και να τις επαναφέρουν πολύ σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα. Τέλος, 

η Γαλλία και η Γερμανία χαρακτηρίζονται από μία ενδιαφέρουσα τάση στην κατηγορία των «άλλων 

δαπανών» του προϋπολογισμού, κάτι που στην περίπτωση της Γαλλίας αποδίδεται στο λειτουργικό 

κόστος των πιο πολυάριθμων και εκτεταμένων στρατιωτικών αποστολών της Γαλλίας μετά το 2014. 

 

4.3 Περί αμυντικής συνεργασίας: Ο ‘Ανικανοποίητος Ηγέτης’, ο ‘Διστακτικός 

Συνεργάτης’, οι ‘Φιλόδοξοι Εταίροι’, ο ‘Αιτών Ασφάλεια’ και ο 

‘Αμφιλεγόμενος Πρωτοεμφανιζόμενος’ 

 

Αν η διαδικασία αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ ήταν επανέκδοση της ταινίας «Και οι Επτά Ήταν 

Υπέροχοι», αν και με διαφορετικό σενάριο, οι βασικοί χαρακτήρες θα διέθεταν ορισμένα πολύ 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Η Γαλλία θα έπαιζε τον ρόλο του «ανικανοποίητου ηγέτη», αφήνοντας 

στη Γερμανία τον ρόλο του «διστακτικού εταίρου» και στην Ελλάδα τον ρόλο του «αιτούντος 

ασφάλειας». Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία θα μπορούσαν να σχηματίσουν την ομάδα των 

«φιλόδοξων εταίρων», τρεις σύμμαχοι για διαφορετικούς λόγους αλλά με κάποιο βαθμό μεταξύ 

τους συντονισμού, ιδιαίτερα οι δύο πρώτες. Η Πολωνία θα μπορούσε να αναλάβει επίσης τον ρόλο 

του «αμφιλεγόμενου πρωτοεμφανιζόμενου», ισορροπώντας με μαεστρία μεταξύ Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ΝΑΤΟ. Η Πορτογαλία θα έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο, απρόθυμη να συνδεθεί πλήρως με 

τον «διάσημο» γείτονά της, την Ισπανία. 

Αναλύοντας τη συμμετοχή των επτά κρατών στα υφιστάμενα προγράμματα στρατιωτικής 

συνεργασίας, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικούς άξονες που επιτρέπουν τον σχηματισμό 

εναλλακτικών ομάδων: πολιτικές φιλοδοξίες σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οικονομική 

κατάσταση, γεωγραφία και σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Οι ομάδες μπορεί να αλληλοκαλύπτονται και το 
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κίνητρο μιας χώρας να συμμετάσχει σε τέτοια κοινά στρατιωτικά προγράμματα συχνά κατατάσσεται 

σε περισσότερους του ενός άξονες. 

Ξεκινώντας από τις πολιτικές φιλοδοξίες, η αμυντικές ολοκλήρωση κινείται παράλληλα με την 

πολιτική ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει πως η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας 

περιλαμβάνει και προϋποθέτει ένα υψηλό επίπεδο σύγκλισης αναφορικά με τον διαμοιρασμό της 

εθνικής κυριαρχίας σε αυτό το κρίσιμο πεδίο. Εντούτοις, η αυξημένη συμμετοχή στα υφιστάμενα 

στρατιωτικά προγράμματα μπορεί να έχει και αντίστροφη ανάγνωση, σύμφωνα με την οποία η 

στρατιωτική συνεργασία δεν ακολουθεί την πολιτική ολοκλήρωση αλλά είναι μάλλον ένδειξη 

στήριξης προς αυτή. Ειδικότερα, η συμμετοχή καταδεικνύει την πρόθεση ορισμένων κρατών-μελών 

να θεωρηθούν πως ανήκουν στην πολιτική εμπροσθοφυλακή της διαδικασίας ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Η Γερμανία συμμετείχε στα προηγούμενα προγράμματα, μάλλον όμως διστακτικά 

δεδομένου ότι η αμυντική ολοκλήρωση δεν αποτελεί μέρος της παραδοσιακής ατζέντας της χώρας. 

Για κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία, η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα 

είναι απόδειξη της θέσης τους και ένδειξη της βούλησής τους να ανήκουν στον εσωτερικό πολιτικό 

κύκλο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν επίσης εκφράσει 

έντονο ενδιαφέρον για τα οικονομικά θεμέλια της PESCO ούτως ώστε να ενισχύσουν τις δικές τους 

αμυντικές βιομηχανίες. Επιπλέον, η Πολωνία ως σχετικά νεοεισελθούσα χώρα και η Ελλάδα ύστερα 

από μία μακρά, σκοτεινή και ταραχώδη περίοδο στις σχέσεις της με την ΕΕ την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, επιδεικνύουν τα ευρωπαϊκά τους διαπιστευτήρια μέσω της ρητορικής 

δέσμευσης και της ενεργούς συμμετοχής στα σχετικά προγράμματα. Η Πολωνία επιθυμεί την 

αναβάθμιση της πολιτικής της θέσης ως προς το εσωτερικό κοινό της και της 

(αυτοπροσλαμβανόμενης) πολιτικής της σημασίας. Ως χώρα μεσαίου βεληνεκούς, η Ελλάδα 

ενδιαφέρεται να αποφύγει την υστέρηση ή την αποτυχία εκμετάλλευσης των πολλαπλασιαστικών 

οφελών που προκύπτουν από την ενισχυμένη συνεργασία σε περίπτωση που η προσέγγιση 

αποκλεισμού της Γαλλίας επικρατήσει. Η συμμετοχή της Πορτογαλίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην ευρεία πολιτική υποστήριξή της προς τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την 

επιθυμία της να βρεθεί στον πυρήνα της. 

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει άμεσα 

την επιθυμία και την ικανότητα μιας χώρας να συμμετάσχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής 

στρατιωτικής συνεργασίας. Οι οικονομικοί περιορισμοί στις πληγείσες από την ύφεση χώρες, όπως 

αυτές του Νότου, καθιστούν δύσκολη τη συμμετοχή σε στρατιωτικές δραστηριότητες μεγάλης 

κλίμακας. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ανασταλτικά για στενότερη συνεργασία στον τομέα της 

ασφάλειας, καθώς τα πρόθυμα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση για περαιτέρω 

βήματα αμυντικής ολοκλήρωσης δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις και 

υποσχέσεις τους (Nováky N. , 2020). 

Αναφορικά με τον τρίτο άξονα, η γεωγραφία αποτελεί αναπόδραστο παράγοντα. Ως παγκόσμια 

δύναμη με συμφέροντα που εκτείνονται πολύ μακρύτερα από την ευρωπαϊκή ήπειρο, η Γαλλία 

δράττεται της ευκαιρίας να προβάλει την ισχύ της, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την όποια κριτική 

περί νεο-αποικιοκρατίας. Το γεγονός αυτό είναι εμφανές στην εκτεταμένη παρουσία γαλλικών 

στρατευμάτων στις ευρωπαϊκές στρατιωτικές αποστολές σε όλη τη γαλλόφωνο ζώνη, δίχως να 

παραγνωρίζονται τα συμφέροντα της χώρας στη λεκάνη της Μεσογείου. Παρομοίως, τα κράτη-μέλη 
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της ΕΕ που περιβάλλονται ή βρίσκονται κοντά σε πηγές ή περιοχές αστάθειας είναι πιο πρόθυμα να 

συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μοιάζει να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες ασφάλειάς 

τους. Οι Med-4 είναι πολλοί ενεργοί σε τέτοια προγράμματα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Η Ελλάδα 

ανησυχεί επιπλέον για την Τουρκία, εκτιμώντας κατά συνέπεια οποιαδήποτε πρωτοβουλία 

ενίσχυσης της ασφάλειας. Παρότι αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις ασφάλειας, η Πολωνία 

είναι επίσης υπέρ τέτοιων προγραμμάτων εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σχέση της χώρας με το 

ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. 

Το τελευταίο σημείο μεταφέρει τη συζήτηση στο ΝΑΤΟ και τη σχέση των ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών με το συλλογικό αμυντικό σύστημα υπό την οργάνωση των ΗΠΑ. Τόσο η Πολωνία, 

όσο και η Ελλάδα έχουν εμπλακεί σε ευαίσθητες ασκήσεις ισορροπίας εξαιτίας της σημασίας του 

αμερικανικού παράγοντα για την ασφάλειά τους. Εντούτοις, η Ελλάδα συμμετέχει περισσότερο στα 

προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας σε σχέση με την Πολωνία εξαιτίας του πολιτικού τους 

συμβολισμού. Η Πορτογαλία προσπαθεί επίσης να ισορροπήσει μεταξύ του μακρόχρονου 

ατλαντικού της προσανατολισμού και της αφοσίωσης στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως η χώρα είναι πρόθυμη να αναδείξει τον 

συμπληρωματικό χαρακτήρα και τη δυνατότητα συμβιωτικής σχέσης μεταξύ των προγραμμάτων 

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η Γερμανία υιοθετεί μία πολύ προσεκτική στάση χωρίς καμία πρόθεση 

μεταβολής της υπάρχουσας κατάστασης. Αφενός δεν προτίθεται να αποξενώσει τις ΗΠΑ, αφετέρου 

πρέπει να ικανοποιήσει και το όραμα της Γαλλίας για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Σε 

συνδυασμό με τους παραδοσιακούς περιορισμούς και δισταγμούς της χώρας, οι δύο αυτοί 

παράγοντες εξηγούν την πολύ περιορισμένη συμμετοχή της Γερμανίας στα στρατιωτικά 

προγράμματα. Η Ισπανία και η Ιταλία εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να παρέχουν μεγαλύτερο 

έρεισμα στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας. Εντούτοις, οι 

πραγματικές τους προθέσεις θα αποκαλυφθούν μόνο στην επόμενη μεγάλη κρίση. 

 

5. Συμπεράσματα: «Βιολιστές στη Στέγη» και Αμυντική Ολοκλήρωση 
της ΕΕ 

 

Στο κλασικό μιούζικαλ «Ο Βιολιστής στη Στέγη», ο βασικός χαρακτήρας μιλά για τον δια βίου αγώνα 

εξισορρόπησης μεταξύ αντικρουόμενων αναγκών και επιθυμιών. Όλα τα μέλη της ομάδας των Επτά 

είναι σε κάποιο βαθμό «βιολιστές στη στέγη» στη διαδικασία ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης. 

Ορισμένα εξ αυτών προσπαθούν να επιτύχουν το κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής για την 

αναβάθμιση της πολιτικής τους θέσης στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης χωρίς υπερβολικές 

δεσμεύσεις. Άλλα πάλι προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των 

εσωτερικών τους ανησυχιών ασφάλειας, στις οποίες ανταποκρίνεται προς το παρόν καλύτερα το 

ΝΑΤΟ. Στην πράξη αυτό σημαίνει τον ενστερνισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης χωρίς 

την αποξένωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να 

πορευθούν μεταξύ της Σκύλλας της δημοσιονομικής προσαρμογής και της Χάρυβδης μιας 

ταραχώδους περιοχής που απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις σε όπλα παρά σε κοινωνική πρόνοια. 

Ακόμη και η ένθερμη υποστηρίκτρια της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης Γαλλία αντιμετωπίζει 
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σημαντικά διλήμματα δεδομένου ότι τα υφιστάμενα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας δεν 

εξελίσσονται μέχρι στιγμής σε πλήρη συμφωνία με τους όρους και τις απόψεις της. 

Έχοντας κατά νου αυτή την αναζήτηση ισορροπίας, πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε τη συνολική 

εμπλοκή των επτά χωρών στη διαδικασία ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης; Η Γαλλία είναι ο 

αδιαμφισβήτητος ηγέτης της διαδικασίας, παρότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη από τον ρυθμό 

και τη μορφή της. Πιο ευέλικτα και λειτουργικά προγράμματα θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, 

όπως ανέδειξε και η γαλλικής έμπνευσης Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης το 2018. Το κύριο 

ερώτημα για τη μελλοντική εξέλιξη της διαδικασίας είναι το κατά πόσο η Γαλλία βρίσκεται πράγματι 

σε αναζήτηση αξιόπιστων εναλλακτικών ή τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται κυρίως για να 

ασκήσουν πίεση στους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να υιοθετήσουν τις γαλλικές απόψεις και 

τους όρους σχετικά με την αμυντική ολοκλήρωση. 

Η Γερμανία υπολείπεται των άλλων κρατών-μελών σε σύγκριση με την οικονομική και πολιτική 

θέση και ισχύ της χώρας. Κάτι τέτοιο δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένων των πολλών αντιφατικών 

ανησυχιών της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Η Γερμανία είναι μία από τις αδιαμφισβήτητες 

ηγέτιδες χώρες της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο σε οικονομικούς, όσο και σε 

πολιτικούς όρους, κατά συνέπεια είναι λογικό να αναμένει κανείς από τη χώρα να προωθήσει την 

αμυντική ολοκλήρωση σε συνεργασία με τη Γαλλία. Εντούτοις, η ασφάλεια της Γερμανίας είναι 

ταυτόχρονα συνδεδεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνεπώς, αφενός η Γερμανία 

δεσμεύεται σε ρητορικό επίπεδο για στενότερη ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία ώστε να μην 

διαταράξει τον γαλλογερμανικό άξονα, αφετέρου πρέπει να διασκεδάσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ 

σχετικά με πιθανή αυτονόμηση των ευρωπαϊκών αμυντικών πρωτοβουλιών. Η μεγάλη ισχύς 

συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη και η Γερμανία δεν μπορεί να ισορροπεί μεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων εις το διηνεκές. Το κύριο ερώτημα για τη Γερμανία είναι κατά πόσο έχει έρθει η 

στιγμή για την επιλογή πλευράς ή η χώρα έχει ακόμα το περιθώριο να παραμένει παθητική μπροστά 

σε αυτό που δύναται να αναδειχθεί ως το νέο κυρίαρχο αφήγημα της διαδικασίας ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. 

Οι τέσσερις της Μεσογείου διακρίνονται για τη γεωγραφική τους γειτνίαση με περιοχές μεγάλης 

αστάθειας. Μοιράζονται επίσης κοινή οπτική σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής 

διάστασης της διαδικασίας ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής και της 

πολιτικής ασφάλειας. Για την Ιταλία και την Ισπανία, η ενεργή συμμετοχή συνεπάγεται ένα 

ξεκάθαρο μήνυμα της φιλοδοξίας τους να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας, ενώ για 

την Ελλάδα και την Πορτογαλία αποτελεί ένδειξη της πρόθεσής τους να βρεθούν στον πυρήνα των 

κρατών-μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα είναι επίσης μία από τις λίγες χώρες τις ΕΕ που αντιμετωπίζουν μία 

ξεκάθαρη πρόκληση ασφάλειας από γειτονικό κράτος. Το γεγονός αυτό ενισχύει περαιτέρω τη 

στήριξη της Ελλάδα προς τέτοιου είδους στρατιωτικά προγράμματα, όχι λόγω της παρούσας 

δυνατότητάς τους να δώσουν απαντήσεις στις ανησυχίες ασφάλειας της χώρας, αλλά κυρίως λόγω 

της μελλοντικής προοπτικής τους. Εντούτοις, όλες οι προαναφερθείσες χώρες είναι και μέλη του 

ΝΑΤΟ και δεν είναι διατεθειμένες να εγκαταλείψουν την αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Με 

άλλα λόγια, στο θέμα αυτό, οι Med-4 αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημμα με τη Γερμανία. Το βασικό 

τους μέλημα αυτή τη στιγμή είναι μέχρι ποιο βαθμό θα ανεχθεί το ΝΑΤΟ την «αμυντική 

ολοκλήρωση της ΕΕ» δίχως να αναγκαστούν να διαλέξουν πλευρά. Προκειμένου να καταστεί η 
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πρώτη επιλογή βιώσιμη και ουσιαστική απαιτείται ένα άλμα ως προς τον διαμοιρασμό της 

κυριαρχίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Συνεπώς, το ερώτημα που προκύπτει είναι 

πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι Med-4 προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, 

και οι τέσσερις μεσογειακές χώρες έχουν διέλθει μίας επώδυνης διαδικασίας δημοσιονομικής 

προσαρμογής και παρότι η χειρότερη φάση φαίνεται να έχει παρέλθει, τα σημάδια της παραμένουν 

ορατά. Κατά συνέπεια, εκτός από τις πολιτικές εκτιμήσεις και τις εκτιμήσεις ασφάλειας, η ανάγκη 

δημοσιονομικής πειθαρχίας θέτει επίσης τα όρια της δέσμευσης των Med-4 στην ευρωπαϊκή 

αμυντική ολοκλήρωση. Τέλος, η Πολωνία θέτει ξεκάθαρα σε προτεραιότητα το ΝΑΤΟ έναντι της ΕΕ 

στο κομμάτι της ασφάλειας, δεν έχει όμως την πρόθεση να παραμείνει εκτός των προγραμμάτων 

στρατιωτικής συνεργασίας της ΕΕ. Η συμμετοχή της σε αυτά είναι πού εστιασμένη, επενδύοντας στο 

δίκτυό της με τις γειτονικές της χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας 

τοιουτοτρόπως τις φιλοδοξίες της χώρας περί περιφερειακής πολιτικής ηγεσίας. 
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