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Κύριοι

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσά σας και μου 

δίνεται έτσι η ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό και να μιλήσω προς τα 

στελέχη εκείνα που επανδρώνουν δύο από τους μείζονες σχηματισμούς 

των Ενόπλων Δυνάμεών μας, την 1η Στρατιά και το Αρχηγείο Τακτικής 

Αεροπορίας.

Ζούμε σε μία περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και σημαντικών 

εξελίξεων που συνοδεύονται συχνά με αβεβαιότητες και κινδύνους αλλά 

συγχρόνως και προκλήσεις, ευκαιρίες, νέες δυνατότητες.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Ελληνικός λαός επέλεξε την 

πορεία για την δημιουργία μιας σύγχρονης, μιας ισχυρής Ελλάδας, για 

την ισότιμη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Για την 

ασφάλεια, με μια πολιτική ενεργού προώθησης των εθνικών δικαίων, 

δικαιωμάτων και συμφερόντων. Επέλεξε την πορεία για την ανάπτυξη 

μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας, για ένα κοινωνικό 

κράτος, για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της διοίκησης.

Ο ελληνικός λαός μας έδωσε την εντολή να υλοποιήσουμε όλους 

αυτούς τους στόχους, που θα μας οδηγήσουν στη διασφάλιση και 

ολοκλήρωση του έργου μας:

• Για μια κοινωνία με πατριωτική συνείδηση.

• Για μια συνεκτική κοινωνία αλληλεγγύης.



• Για μια κοινωνία σκεπτόμενων ενεργών πολιτών που θα 

απελευθερώνει και θα αναδεικνύει τις ζωντανές και 

δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.

• Για μια κοινωνία της Παιδείας και του Πολιτισμού, της Ποιότητας 

της Ζωής, της κοινωνικής ευθύνης και της αξιοκρατίας.

• Για μια κοινωνία των ιδεών, των αξιών και των αρχών, που 

αποτελούν το βάθρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Η πολιτική της κυβέρνησης απαντά ταυτόχρονα στον στόχο της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, της ενεργού προώθησης των εθνικών δικαίων και 

συμφερόντων και της ανάληψης πρωταγωνιστικού ρόλου στα Βαλκάνια 

και την ευρύτερη περιοχή μας.

Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, 

ταυτίζεται με την επιτυχή πορεία της σύγκλισης, τόσο ως προς τα τυπικά 

όσο και ως προς τα ουσιαστικά κριτήρια. Έχω τονίσει επανειλημμένα, 

ότι η περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε 

καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η επιτυχής 

ανταπόκρισή μας στην σύγκλιση δεν είναι ανάγκη που προκύπτει από 

εξωτερικό καταναγκασμό. Ακόμα και εάν δεν μετείχαμε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ακόμα και εάν δεν υπήρχε το Μάαστριχτ, η πορεία της χώρας 

προς τη σύγκλιση θα ήταν επιβεβλημένη. Δεν πρόκειται για συνταγές 

των Βρυξελλών, που καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Πρόκειται για μια 

εθνική στρατηγική, που καθιστά την Ελλάδα ανταγωνιστική στο νέο 

διεθνή καταμερισμό εργασίας, που διασφαλίζει την ανάπτυξη της 

οικονομίας, που δημιουργεί τις υγιείς προϋποθέσεις για την άσκηση 

ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής.

Έχω υπογραμμίσει ότι, με ανοιχτά τα εθνικά θέματα, η 

περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε



επικίνδυνα αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική θέση της χώρας. Θα 

μείωνε καίρια τη διπλωματική μας ισχύ, την ικανότητά μας να 

επηρεάζουμε, με πολιτικά μέσα, μείζονες εθνικής σημασίας εξελίξεις.

Οι κοσμογονικές αλλαγές που σημειώθηκαν και συνεχίζονται τα 

τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ 

και του διπολισμού, διαμόρφωσαν μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Οι 

παραδοσιακές ισορροπίες διαταράχθηκαν καίρια. Μπορεί η 

ανθρωπότητα να απαλλάχθηκε, προσωρινά, από τον τρόμο του 

πυρηνικού ολοκαυτώματος, αλλά νέοι κίνδυνοι εμφανίζονται στην θέση 

των παλαιών. Το παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας βρίσκεται σε μια 

εμφανή ρευστότητα. Οι παλαιοί αυτοματισμοί του διπολισμού δεν 

αντικαταστάθηκαν από μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, αλλά από μια 

διάχυτη αταξία.

Νέες δυναμικές αναπτύσσονται, όπου όλοι αξιοποιούν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, επανασταθμίζουν συμφέροντα και ισορροπίες, 

μεγιστοποιούν τα οφέλη για τα εθνικά τους συμφέροντα. Μας 

περιβάλλει, από παντού, ένας κόσμος στον οποίο όλοι αναπτύσσουν 

δράσεις και πρωτοβουλίες με όλους.

Σ’ αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν περιθώρια για 

απομονωτισμούς, ούτε μπορεί να παίζει κανείς ατιμώρητα την 

στρουθοκάμηλο. Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα μας ανήκει ενεργός 

ρόλος. Πρέπει να μπούμε δυναμικά στην διαμόρφωση ευνοϊκών 

συμμαχιών και ευνοϊκού πλαισίου σχέσεων για την χώρα.

Βασικός άξονας, κεντρικός και ανυποχώρητος στόχος της 

πολιτικής μας είναι η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση. Η ισότιμη και εποικοδομητική συμμετοχή μας σε κάθε



διαπραγμάτευση, που διαμορφώνει τη νέα πραγματικότητα στην 

Ευρώπη.

Ειδικότερα, στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενιαίας εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα 

έχει ως αποτέλεσμα την εμπέδωση μιας βιώσιμης και ουσιαστικής 

πραγματικότητας ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στην ευρύτερη 

περιοχή. Τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να 

αναπτύξει μία Κοινή Εξωτερική Πολιτική. Το έλλειμμα αυτό είναι 

εμφανές. Η αδυναμία της Ευρώπης να παρέμβει αποτελεσματικά στην 

πρόσφατη κρίση στη Γιουγκοσλαβία, στη Μέση Ανατολή αλλά και όσον 

αφορά σε δικά μας ζητήματα όπως οι Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και το 

Κυπριακό υπογραμμίζουν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να 

αναπτύξει μία δική της συνεκτική εξωτερική πολιτική.

Η Ελλάδα υποστηρίζει την ανάγκη μιας τέτοιας πολιτικής και με 

υπόμνημά της πρότεινε μία σειρά από ιδέες για να ενισχυθεί ο διεθνής 

ρόλος της Ένωσης. Μεταξύ των προτάσεων που υποβάλαμε είναι και «η 

προστασία του απαραβίαστου της εδαφικής ακεραιότητας και των 

συνόρων της Ένωσης» η κατοχύρωση των αρχών της ειρηνικής 

διευθέτησης των διαφορών, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της 

πολιτικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της. Τις ιδέες αυτές 

προωθούμε σε όλα τα επίπεδα, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε 

διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας.

Η Ελλάδα μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζει την 

ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής και τη στενή σύνδεση της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής



Ένωσης. Σύγκλιση απόψεων διαπιστώνεται στον τομέα της ασφάλειας 

σχετικά με τις δυνατότητες παρεμβάσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή 

σε περιπτώσεις τοπικών αναφλέξεων ή κρίσεων. Χρειάζεται, ωστόσο, 

να ερευνήσουμε και άλλες δυνατότητες.

Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει γι' αυτό η συνολική μας 

πολιτική για την ασφάλεια να συμπεριλάβει τους σχεδιασμούς μας και 

τις αποφάσεις μας σε σχέση με τον αυριανό ρόλο του.

Η εξάλειψη των παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών του 

ψυχρού πολέμου ανέσυρε άλλες, εξίσου επικίνδυνες, ανέδειξε νέα 

προβλήματα και προκλήσεις. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια σημαντική 

καμπή μετεξέλιξης και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του. Τα κρίσιμα 

ζητήματα: η σχεδιαζόμενη διεύρυνση της Συμμαχίας, η ανάληψη 

αποστολών εκτός του παραδοσιακού πλαισίου συλλογικής άμυνας, η 

εσωτερική αναδιάρθρωση των στρατιωτικών δομών, η συλλογική 

προσέγγιση με τη Ρωσία και η ενεργότερη εμπλοκή της στην ευρωπαϊκή 

ασφάλεια.

Διατρέχουμε μία περίοδο, όπου, όσο ποτέ άλλοτε, πάγιες αξίες, 

εθνικοί στόχοι, πολιτικές διεθνών οργανισμών, εθνικά και πολυεθνικά 

οικονομικά συμφέροντα, οι δυναμικές της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας, συγκλίνουν σ' ένα κοινό παρονομαστή. Στην ειρήνη και την 

σταθερότητα, ως προϋπόθεση επίτευξης και μεγιστοποίησης των 

ωφελημάτων τους για τους λαούς της Ευρώπης. Ιδιαίτερα στην 

Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο.

Πρέπει, γι' αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να συναρθρώσουμε 

μια συνολική πολιτική που θα έχει ως στόχο την πολιτική της ειρήνης, 

της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, στη βάση
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των κανόνων του διεθνούς δικαίου και με περαιτέρω ενίσχυση των 

δικαιοδοτικών του οργάνων.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει θετικά την διαδικασία της διεύρυνσης 

του ΝΑΤΟ, την οποία θα επιθυμούσε να δει να κατευθύνεται και προς 

τον χώρο των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε την 

ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της στρατιωτικής συνεργασίας με 

τις χώρες - εταίρους «Σύμπραξης για την Ειρήνη», αναγνωρίζοντας 

συγχρόνως το ιδιαίτερο ειδικό βάρος της Ρωσίας, αλλά και της 

Ουκρανίας, για τα ευρωπαϊκά θέματα ασφαλείας, αποβλέποντας στη 

σύναψη ειδικών σχέσεων με τις δύο αυτές χώρες.

Η εμπειρία των υπό νατοϊκή διοίκηση επιχειρήσεων IFOR / SFOR 

στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην οποία η χώρα μας συμμετέχει ενεργά 

με την υποστήριξη των μεταφορών, καθώς και τη διάθεση αεροπορικών 

και ναυτικών μέσων, κρίνεται θετική και έδωσε τη δυνατότητα 

προσέγγισης και πρακτικής συνεργασίας των δυνάμεων των πρώην 

αντιπάλων συνασπισμών σε κοινή, διεθνή, ειρηνευτική αποστολή. 

Ταυτόχρονα, άνοιξε νέους ορίζοντες για τις επιχειρησιακές δυνατότητες 

του ΝΑΤΟ, πέραν της παραδοσιακής αποστολής του, στο πλαίσιο των 

αποφάσεων του ΟΗΕ και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των εσωτερικών προσαρμογών 

των δομών της Συμμαχίας, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, 

λαμβάνοντας υπόψη επιχειρησιακά και πολιτικά κριτήρια. Στο πλαίσιο 

της διαδικασίας αυτής αποσκοπούμε στην υιοθέτηση ρυθμίσεων που θα 

εξασφαλίσουν πλήρως την ισότιμη συμμετοχή μας στον τομέα αυτό. Οι 

νέοι θεσμοί, όπως το CJTF, η αναδιάρθρωση των δομών διοικήσεως και 

η συνεργασία με την ΔΕΕ, αποβλέπουν στην ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα του νέου ΝΑΤΟ.



Η Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά και σε όλα τα επίπεδα στην 

επεξεργασία των θέσεων αυτών, αποσκοπώντας στην πλήρη 

συμμετοχή της στην υπό μετεξέλιξη Συμμαχία, η οποία αποβλέπει 

πλέον στην εμπέδωση ενός νέου δόγματος δράσης και στην 

αντιμετώπιση της αστάθειας των διαφαινομένων νέων εστιών έντασης 

που δυνατόν να απειλήσουν την ασφάλεια των κρατών - μελών.

ΝΑΤΟ, ΔΕΕ και Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) πρέπει να δώσουν συνολικά μια πειστική 

απάντηση για την ασφάλεια και την ειρήνη μέσα κι έξω από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές. Αν δημιουργήσουμε τις 

προϋποθέσεις να γίνουν οι θέσεις μας σεβαστές, θα πετύχουμε.

Παράλληλα προς αυτούς τους στόχους :

• Αναλάβαμε ήδη πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική 

Μεσόγειο.

• Αναλάβαμε ήδη και προχωρούμε πρωτοβουλίες με τους εταίρους και 

συμμάχους μας, όπου ανακύπτουν περιοχές με κοινά συμφέροντα 

δράσης ή συντονισμού.

• Έχουμε παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς με θέσεις, με συνέχεια 

δράσεων, που συντάσσουν δίπλα μας όλο και περισσότερες 

δυνάμεις.

• Εμμένουμε σε ένα σύστημα διεθνών σχέσεων που βασίζεται, 

λειτουργεί και σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.



• Αναπτύσσουμε πολιτικές, που ενισχύουν την αποτρεπτική ικανότητα 

της Ελλάδας απέναντι σε εξωτερικές επιβουλές, με έμφαση στην 

αμυντική πολιτική, στην οικονομική ισχύ και στην ενίσχυση των 

κοινωνικών θεσμών και της πολιτιστικής δημιουργικότητας, ώστε να 

αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα, η διεθνής θέση της χώρας.

• Μετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση του νέου ρόλου και της δομής 

του ΝΑΤΟ

Ειδικότερα για τα Βαλκάνια έχουμε για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη

στρατηγική μέσα από την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται σε παράγοντα

ειρήνης, σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας στην μείζονα περιοχή.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

• Την πρόταση πολιτικής συνεργασίας σε ένα ολοκληρωμένο «Πακέτο 

Ασφάλειας, Φιλίας και Ισότιμης Συνεργασίας». Την στήριξή τους στην 

προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την Ευρώπη, να ενταχθούν στους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς

• Τη συνεργασία και συνεισφορά της χώρας μας για τον δημοκρατικό 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στις 

βαλκανικές χώρες.

• Την προώθηση διμερούς και πολυμερούς διαλόγου, για τη δημιουργία 

ενός πιο συνεκτικού Οικονομικού Χώρου Συνεργασίας, που θα 

λειτουργούσε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγχρόνως, την ανάληψη πρωτοβουλιών στον ιδιωτικό τομέα και την 

σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με τις γείτονες 

φίλες χώρες.



Βρισκόμαστε σε μια πλήρη ανάπτυξη βελτίωσης των σχέσεων με 

όλες τις Βαλκανικές χώρες παρά τις αντικειμενικές δυσχέρειες εκεί που 

υπάρχουν και που συνδέονται αλλού με την πολιτική ρευστότητα και 

αλλού με την οικονομική πραγματικότητα των γειτόνων μας.

Ενώ η χώρα μετέχει στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης, ενώ διευρύνει τις προοπτικές της στα Βαλκάνια και τη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την τουρκική 

επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Κύπρο. Είμαστε η μόνη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει μια απροσχημάτιστη απειλή 

στα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα και στην εδαφική ακεραιότητά της.

Η Τουρκία έχει μεταβληθεί στον μεγαλύτερο παράγοντα 

αποσταθεροποίησης στο Αιγαίο, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, 

τον Καύκασο και την Μέση Ανατολή. Τα ανιστόρητα οράματα της 

αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι η εφεύρεση του 

τουρκικού κατεστημένου για να εκτονώσει τα οξυμένα εσωτερικά 

προβλήματα της γείτονος χώρας και να αποκτήσει αυξημένο ρόλο στην 

περιοχή, με όλες τις δυνάμεις. Έχουμε αναλάβει συστηματική εκστρατεία 

ενημέρωσης σε διεθνές επίπεδο, ώστε να κατανοηθεί, ότι δεν υπάρχουν 

διμερείς διαφορές, όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα, αλλά μια ωμή 

προσπάθεια αναθεώρησης των διεθνών συνθηκών, που προσδιορίζουν 

το status quo όλης της περιοχής. Η σημερινή τουρκική πολιτική δεν είναι 

επικίνδυνη μόνον για την Ελλάδα, αλλά για όλη την ασφάλεια και την 

ισορροπία της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό αρχίζει να γίνεται 

κατανοητό σε όλο και περισσότερες χώρες.

Ποιες είναι οι θέσεις μας :

Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφές. Το προσδιορίζει η 

ιστορία χιλιάδων χρόνων. Το προσδιορίζουν με ακρίβεια οι διεθνείς



συνθήκες. Η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας δεν 

τίθενται ούτε σε αμφισβήτηση, ούτε σε διαπραγμάτευση. Εάν η Τουρκία 

θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχει ανοιχτή η θύρα του Διεθνούς 

Δικαστηρίου της Χάγης, στο οποίο μπορεί να προσφύγει. Διάλογος 

ελληνοτουρκικός, για τα θέματα της κυριαρχίας και των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων μας δεν είναι νοητό να υπάρξει.

Θέση μας είναι ότι το γενικότερο συμφέρον σταθερότητας στην 

περιοχή, αλλά και το ειδικότερο συμφέρον Ελλάδας και Τουρκίας, 

επιβάλλουν να αναπτυχθεί κλίμα καλής θέλησης, καλής γειτονίας και 

επωφελούς συνεργασίας των δύο χωρών. Έχουμε επανειλημμένα 

καλέσει την Τουρκία να επιδείξει ανάλογο πνεύμα καλής θέλησης και 

ελπίζουμε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων θα οδηγήσει να υπερισχύσει η 

λογική και στην άλλη πλευρά. Έως ότου, όμως, υπάρξουν απτές 

αποδείξεις, ότι στην Άγκυρα επικρατεί η κοινή λογική και ο σεβασμός 

του διεθνούς δικαίου, η γραμμή μας είναι σταθερή: το σύνολο των 

διπλωματικών και αμυντικών μας μέσων κατευθύνεται στην διασφάλιση 

της εθνικής ακεραιότητας και στην αποθάρρυνση της τουρκικής 

επιβουλής, με μια ισχυρή δύναμη αποτροπής.

Υποστηρίζουμε σταθερά την ειρήνη στην περιοχή, αλλά 

εφαρμόζουμε μια πολιτική που συνδυάζει την διπλωματική εγρήγορση 

με την αποτρεπτική ικανότητα, τη σύνεση με την αποφασιστικότητα, τα 

σωστά επιχειρήματα με την διαρκή παρουσία. Ιδιαίτερα, στην παρούσα 

φάση, όπου το . πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία χαρακτηρίζεται από 

αντιφατικές πολιτικές, περισσότερους τους ενός πόλους εξουσίας, 

αβεβαιότητα στις προοπτικές, εμείς πρέπει να επιδιώκουμε ομοψυχία, 

ψυχραιμία και συνέπεια στις ξεκάθαρες γραμμές της πολιτικής μας.

Το Κυπριακό είναι για μας πρόβλημα πρώτιστης προτεραιότητας. 

Πρόβλημα διεθνές, εισβολής και κατοχής ανεξάρτητου κράτους από την
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Τουρκία. Σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση, 

εξακολουθούμε τις ενέργειες για ειρηνική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του, 

στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Παράλληλα συνεχίζουμε να 

προωθούμε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα έχουμε μπροστά μας μια περίοδο κινητικότητας, 

πρωτοβουλιών, εποικοδομητικών προτάσεων αλλά και προτάσεων 

ασυμβίβαστων με τις εθνικές μας επιλογές και πολιτικές. Εμείς θα 

συνεχίσουμε την πολιτική μας με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, 

ανταποκρινόμενοι εποικοδομητικά σε προτάσεις που προάγουν την 

ειρήνη, την ασφάλεια και τα εθνικά μας συμφέροντα, αποκρούοντας 

αταλάντευτα προτάσεις ασυμβίβαστες με αυτά. Με ομοψυχία μπορούμε 

να περάσουμε ένα - ένα τα όποια εμπόδια εμφανιστούν και θα τα 

ξεπεράσουμε.

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 ήμασταν 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.

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.



Αυτό όμως απαιτεί συγχρόνως και 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. Αλλά μαζί 

με τους μηχανισμούς του κράτους, πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες.

Αυτό επιχειρούμε, αυτό επιδιώκουμε, αυτός είναι ο στόχος μας.
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Φυσικά, ακρογωνιαίος λίθος της ισχυρής Ελλάδας, θεμέλια βάση 

της σφαιρικής στρατηγικής μας, είναι η ενδυνάμωση της αμυντικής 

ικανότητας της χώρας.

Η συντονισμένη δέσμη πολιτικών αποτροπής κάθε είδους 

επιβουλής κατά της πατρίδας μας έχει ως προϋπόθεση τις ισχυρές 

Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν τον 

θεματοφύλακα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας 

και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Κεντρικός άξονας της αμυντικής 

μας στρατηγικής είναι η υψηλή αποτρεπτική μας ικανότητα απέναντι στην 

τουρκική απειλή. 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.

Στόχος προτεραιότητας είναι ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων 

Δυνάμεων, η ποιοτική αναβάθμισή τους με επίκεντρο το ανθρώπινο 

δυναμικό. Το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μια 

πρώτη συμβολή σ'αυτή την κατεύθυνση.

Οι σημερινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τα μέσα, την γνώση και το 

έμψυχο υλικό, ώστε να αποτελούν εγγύηση της ασφάλειας των συνόρων 

μας.

Ένας δυναμικός εκσυγχρονισμός, τόσο των οπλικών συστημάτων, 

όσο και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, με νέες λειτουργικές 

δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη.



Ειδικότερα οι προτεραιότητες στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων

είναι:

• Το ενιαίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμών 1996-2000

• Η ορθολογική χρησιμοποίηση των πόρων

• Η αναδιάρθρωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων

• Η βελτίωση του μισθολογίου των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων

• Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη στράτευση και τη θητεία.

• Η θέσπιση πλαισίου για την Παλλαϊκή άμυνα

• Ο εκσυγχρονισμός της στρατιωτικής εκπαίδευσης

• Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την επιστράτευση

• Η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού του ρόλου 

του ΝΑΤΟ και τις πολιτικές που αναδεικνύουν την Ελλάδα ως 

παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας στα Βαλκάνια.

Αποφασίσαμε ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων 

Δυνάμεων, που αναμένεται να υλοποιηθεί τα επόμενα δύο έως τρία 

χρόνια. Η απόφαση που πήραμε αποτελεί προϊόν λεπτομερούς και 

μακράς εξέτασης των απαραίτητων εξοπλισμών. Είχαμε την συναίσθηση 

ότι το βάρος είναι ιδιαίτερα ψηλό για τον ελληνικό λαό. Πήραμε την 

απόφαση με γνώμονα τις αναγκαιότητες τόσο της εθνικής άμυνας όσο και 

τα όρια οικονομικής αντοχής της χώρας, προκειμένου να διασφαλίζουμε 

διαρκώς ισχυρές και αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις σε υψηλό βαθμό 

ετοιμότητας, ικανές να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα μέσα και 

πόρους, τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του υπάρχοντος ανθρώπινου 

δυναμικού.

Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ευέλικτες και ταχυκίνητες 

δυνάμεις με μεγάλη ισχύ πυρός, κατάλληλα οργανωμένες και 

διατεταγμένες. Πρέπει να δημιουργήσουμε ναυτική ισχύ ικανή να 

εξασφαλίζει τον θαλάσσιο έλεγχο στις Ελληνικές θάλασσες, την 

απόκρουση οποιασδήποτε εισβολής από την θάλασσα και την ναυτική



παρουσία στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Η 

αεροπορική ισχύ να είναι ικανή να διασφαλίζει την αεράμυνα της χώρας, 

να διατηρεί την αναγκαία αεροπορική υπεροχή και να παρέχει την 

απαραίτητη αεροπορική κάλυψη των μονάδων στρατού ξηράς και 
ναυτικού.

Στον τομέα “μέριμνα του προσωπικού” όπως όλοι γνωρίζετε 

ψηφίσθηκε και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουάριου 1997 το νέο 

μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, και αναμένεται σύντομα η ψήφιση 

του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ότι 

καλύτερο μέσα στα περιθώρια αντοχής της οικονομίας. Είναι πεποίθηση 

μας ότι οι αξιωματικοί πρέπει να ασκούν το έργο τους απερίσπαστοι από 

οικονομικές φροντίδες. Σημειώνω ακόμη ότι καταβάλλεται προσπάθεια για 

απεγκλωβισμό των οικιστικών προγραμμάτων του ΑΟΟΑ, και την 

προώθηση νέων προγραμμάτων για την ικανοποίηση στεγαστικών 

αναγκών των μελών του οργανισμού.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τούτο. Η υπεροχή μας συνολικά 

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 

συνεχείς επιδιώξεις της κυβέρνησης και είναι το πνεύμα, το οποίο σας 

καλώ, εσείς, ως βασικά στελέχη, 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, αποτελούν κύριο μέλημα 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 ισχυρό ρόλο στα Βαλκάνια στην Ανατολική 

Μεσόγειο.

Η ειρήνη είναι η δύναμή μας. Και η δύναμη της διατήρησης της 

ειρήνης βρίσκεται στην ισχυρή Ελλάδα. Αυτό αποτελεί την δική μας 

στρατηγική απάντηση, σε εχθρούς και φίλους.
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