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Γνωρίζετε καλά, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά την κατάρρευση του 
Ανατολικού κόσμου και του διπολισμού, το διεθνές σύστημα ασφαλείας 
εισήλθε σε μία φάση απορύθμισης, πολλαπλασιάζοντας τις εστίες έντασης 
και αυξάνοντας τους κινδύνους περιφερειακών συγκρούσεων. Ο εμφύλιος 
στην γειτονική μας Γιουγκοσλαβία και η επί τόσα έτη παράταση της 
σύγκρουσης στην Βοσνία αποτελούν την πολύ κοντινή απόδειξη αυτής της 
νέας διεθνούς πραγματικότητας.

Για την Ελλάδα, αυτό το νέο διεθνές τοπίο συνιστά μια διπλή πρόκληση: η 
χώρα μας είναι το μόνο κράτος στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, 
το οποίο διαθέτει, την γεωπολιτική θέση, την οικονομική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική δύναμη, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα, 
τους ιστορικούς δεσμούς αλλά και τις διπλωματικές δυνατότητες, που μας 
παρέχει η συμμετοχή μας ταυτοχρόνως, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν, αξιοποιώντας αυτά τα 
πλεονεκτήματα, να καταστούμε ο προνομιακός πυλώνας της στρατηγικής 
της διεύρυνσης (enlargement) της Δύσης προς την Ανατολή, που 
αντικατέστησε την στρατηγική της ανάσχεσης, που ίσχυσε σε όλο τον 
ψυχρό πόλεμο, την εποχή της αντιπαράθεσης.

Εάν όμως η Ελλάδα έχει αυτή την ιστορική ευκαιρία, ταυτοχρόνως 
αντιμετωπίζει στα Ανατολικά της μια υπαρκτή απειλή. Η Τουρκία, 
κάνοντας προφανώς λάθος ανάλυση της κατάστασης, θεωρεί ότι αυτή η 
συγκυριακή απορύθμιση των διεθνών σχέσεων, ευνοεί τις επιδιώξεις της, 
έτσι ώστε να επιτείνει την πολιτική των εκβιαστικών διεκδικήσεων έναντι 
της Ελλάδος. Η θέση μας έναντι της Τουρκίας είναι κρυστάλλινα καθαρή: 
«Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν παραχωρεί τίποτα!». Η 
Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να παραχωρήσει ή να διαπραγματευθεί τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα, δικαιώματα που απορρέουν από την ιστορική 
αλήθεια, που κατοχυρώθηκαν με το αίμα γενιών Ελλήνων και 
αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα με αναμφισβήτητες διεθνείς συνθήκες. Επ’ 
αυτού δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ άλλη γραμμή, άλλη προσέγγιση, 
άλλη αντίληψη σ’ αυτή την ελληνική κυβέρνηση αλλά και στο σύνολο της



υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Οι τρεις αξιωματικοί που έπεσαν 
στο καθήκον στην τελευταία κρίση στα Ίμια, είναι η πιο πρόσφατη 
απόδειξη της ολόπλευρης ετοιμότητας και της διάθεσης θυσίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων και του λαού.

Η λύση της κρίσης στα Ίμια, υπήρξε μια επιτυχία, διότι αποφύγαμε την 
παγίδα του εξαναγκασμού σε διαπραγματεύσεις, που κατεξοχήν θέλουμε 
να αποφύγουμε στο επίπεδο και με τον τρόπο που επιδιώκει η Τουρκία.

Το επεισόδιο στα Ίμια είναι όμως μία απόδειξη της κλιμάκωσης της 
τυχοδιωκτικής τουρκικής επιθετικότητας. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση 
μας έναντι της τουρκικής απειλής; έναντι -λοιπόν- των διεκδικήσεων της 
Τουρκίας αντιτάσσουμε την λογική της ισχυρής Ελλάδας.

Επεξεργαζόμαστε ένα σφαιρικό στρατηγικό δόγμα, που ενεργοποιεί όλα 
τα συγκριτικά στρατηγικά και διπλωματικά πλεονεκτήματα της χώρας 
μας, έτσι ώστε, σε πρώτη φάση, να αδρανοποιήσουμε την απειλή, να την 
«μαράνουμε» στην ρίζα της, στερώντας από την Τουρκία κάθε διεθνή 
νομιμότητα και άλλοθι στις ενέργειες της.

Εδώ είμαστε ισχυροί, και μπορούμε να καταστούμε προνομιακοί.. Δεν 
έχουμε αυταπάτες ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
υιοθετήσουν αυτομάτως τις θέσεις μας. Αλλά έχουμε το διεθνές δίκαιο με 
το μέρος μας. Και θα είμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων, αν 
ακούγαμε τις άναρθρες και καταστροφικές φωνές του απομονωτισμού, αν 
εγκαταλείπαμε τα διπλωματικά μας όπλα, την επιμονή στο διεθνές δίκαιο, 
το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και συμφέρον των εταίρων μας να το 
συμμεριστούν και να το κατανοήσουν.



Η ενεργός μας συμμετοχή στην διακυβερνητική διάσκεψη, η επιβολή της 
χώρας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως ενός κράτους που 
μονίμως απαιτεί ή επαιτεί, αλλά ως ενός λαού που έχει συνείδηση, λόγο 
και συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αυξάνει -εκ των πραγμάτων- τον 
ρόλο μας μέσα στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, επιτρέποντας να 
θέσουμε από καλύτερη θέση τις ειδικότερες όψεις των εθνικών μας 
προβλημάτων, που πρέπει να απασχολήσουν την ίδια την οικοδόμηση της 
Ένωσης.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με το 
ΝΑΤΟ. Χωρίς αυταπάτες, γνωρίζοντας με ακρίβεια τις δυσκολίες, 
επιχειρούμε να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο την θέση μας και τα 
πλεονεκτήματα μας, προκειμένου τα δίκαια μας να μετατραπούν σε τμήμα 
των αναγκαίων δικών τους σχεδιασμών ασφαλείας και συμφερόντων. 
Πορευόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική χωρίς αυταπάτες περί 
σωτήρων, αλλά με γνώμονα το σύνολο των συσχετισμών δύναμης και 
δικαίου, που θέλουμε να συνδυάσουμε υπό το κατευθυντήριο δόγμα της 
ισχυρής Ελλάδας.

Τούτο όμως σημαίνει μια ριζική αλλαγή, μια επανάσταση στο εσωτερικό 
της χώρας. Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ένας σαρωτικός, εκ θεμελίων, 
εκσυγχρονισμός της χώρας. Δεν υπάρχει αποδοτική εξωτερική πολιτική, 
δεν υπάρχει αποτελεσματική στρατηγική αποτροπής, εάν η χώρα δεν 
αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων, των δυνάμεων και δυνατοτήτων της με 
έναν νέο τρόπο. Χρειάζεται να δώσουμε σύγχρονο νόημα και περιεχόμενο 
στον πατριωτισμό, το μεγάλο κεφάλαιο της εθνικής και κοινωνικής 
ανασύνταξης. Πατριωτισμός σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. 
Είναι πατριωτικό καθήκον να αλλάξουμε ριζικά, κυβέρνηση, κόμματα, 
κοινωνία και κάθε πολίτης νοοτροπία και πρακτική.

Αγάπη στην πατρίδα δεν είναι μόνον να δώσουμε το αίμα μας αν χρειαστεί. 
Θα το δώσει αυτό -αν χρειαστεί- κάθε έλληνας, περήφανα, όπως γενιές 
γενιών Ελλήνων το έπραξαν.



Αγάπη όμως στην πατρίδα, πατριωτισμός σήμερα, είναι ο εκσυγχρονισμός 
της χώρας. Χρειαζόμαστε σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Χρειαζόμαστε 
σύγχρονη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε την εισαγωγή, 
σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών και της 
πληροφορικής. Χρειαζόμαστε εκσυγχρονισμό της υγείας και του κράτους 
πρόνοιας, εισαγωγή της ανταγωνιστικότητας στις δημόσιες επιχειρήσεις. 
Χρειαζόμαστε ανάπτυξη σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας. 
Χρειαζόμαστε μια οικονομία ανταγωνιστική, εξωστρεφή και όχι 
κρατικοδίαιτη. Ο εκσυγχρονισμός του κράτους αλλά και των κοινωνικών 
συμπεριφορών είναι το αιτούμενο του σημερινού πατριωτισμού. Γιατί για 
σκεφθείτε, τ ι ευχέρεια θα μας έδινε στα εξοπλιστικά μας προγράμματα, 
μόνον αν οι συμπολίτες μας ήταν συνεπείς στην απόδοση του ΦΠΑ. 1 τρις 
ετησίως είναι η φοροδιαφυγή, μόνον από το ΦΠΑ. Βεβαίως, σύντομα, θα 
ολοκληρώσουμε την μηχανοργάνωση της Εφορίας. Αλλά μαζί με τους 
μηχανισμούς του κράτους, πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες.

Αυτό επιχειρούμε, αυτό επιδιώκουμε, αυτός είναι ο στόχος μας.

Φυσικά, ακρογωνιαίος λίθος της ισχυρής Ελλάδας, θεμέλια βάση της 
σφαιρικής στρατηγικής μας, είναι η ενδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας 
της χώρας.

Επειδή ακριβώς δεν διεκδικούμε τίποτα, το δόγμα μας είναι σαφώς η 
διατήρηση της ειρήνης. Αλλά διατήρηση της ειρήνης όταν στην αντίπαλη 
πλευρά δεν υπάρχει αντίστοιχη διάθεση, σημαίνει για μας την δημιουργία 
ισχυρής δύναμης αποτροπής.

Όταν λέμε, ότι δεν διεκδικούμε τίποτα αλλά δεν παραχωρούμε και τίποτα, 
σημαίνει ότι λαός και στρατός δημιουργούν τέτοια συνδυασμένη δύναμη 
μέσων, ώστε ο οποιοσδήποτε επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας μας, να γνωρίζει σαφώς ότι το κόστος της επιβουλής του θα είναι 
μεγαλύτερο από τα άνομα οφέλη που προσδοκεί.



Οι σημερινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τα μέσα, την γνώση και το έμψυχο 
υλικό, ώστε να αποτελούν εγγύηση της ασφάλειας των συνόρων μας.

Αλλά, γνωρίζετε καλώς, ότι και επ’ αυτού μπορούμε να κάνουμε πολλά 
περισσότερα. Ένας δυναμικός εκσυγχρονισμός, τόσο των οπλικών 
συστημάτων, όσο και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, με νέες 
λειτουργικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται ήδη στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης μου.

Συγκεκριμένα στην Κυβερνητική Επιτροπή αποφασίσαμε να εξετάσουμε το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων τους αμέσως επόμενους 
μήνες. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει πάρει εντολή να επεξεργαστεί το 
νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ένα θέμα που θέλω να κλείσω το 
δυνατόν ταχύτερο. Οι αξιωματικοί πρέπει να ασκούν το έργο τους 
απερίσπαστοι από οικονομικές φροντίδες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τούτο. Η υπεροχή μας συνολικά ως 
κράτος και ειδικότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, βρίσκεται στο ποιοτικό 
στοιχείο. Αυτό πολλαπλασιάζει την ισχύ των οπλικών συστημάτων και 
συνιστά το καίριο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Η αξιοκρατία στις 
Ένοπλες Δυνάμεις, η απερίσπαστη αφοσίωση στο έργο τους, ο σεβασμός 
του πολιτεύματος, η αποκοπή του στρατεύματος από τον κομματισμό 
είναι άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης μας και είναι το πνεύμα, το 
οποίο σας καλώ, εσείς, ως στρατιωτική ηγεσία, να εμφυσήσετε σε όλη την 
ιεραρχία.

Δίνουμε την μάχη για μια ισχυρή Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Οι Ένοπλες 
Δυνάμεις, προασπιστές της ακεραιότητας της χώρας και της ειρήνης, 
βρίσκονται και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στις προτεραιότητες της 
πολιτικής μας. Αυτή την προτεραιότητα, σας καλώ να υλοποιήσετε 
τολμηρά και με νέο πνεύμα στον τομέα σας, στο πλαίσιο αυτής της 
ολοκληρωμένης στρατηγικής, της ισχυρής και υπερήφανης Ελλάδας, μιας



χώρας που μετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ισχυρή ρόλο στα 
Βαλκάνια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ειρήνη είναι η δύναμη μας. Και η δύναμη της διατήρησης της ειρήνης 
βρίσκεται στην ισχυρή Ελλάδα. Που ήδη ανταποκρίνεται στην πρόκληση 
του συνολικού εκσυγχρονισμού της, που αποτελεί την δική μας στρατηγική 
απάντηση, σε εχθρούς και φίλους.


