
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟ Υ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 30 Απριλίου 1999

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε 
σήμερα στις 10.30 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών 
και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).
Μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που διήρκεσε τρεις ώρες, ο 
Πρωθυπουργός προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους 
δημοσιογράφους:

“Το μήνυμά μας, “Η ισχυρή Ελλάδα”, έχει ορισμένες πλευρές, τις οποίες 
προωθούμε. Όταν λέμε ισχυρή Ελλάδα σημαίνει πως θέλουμε μια 
Ελλάδα που έχει φωνή και κύρος, μια Ελλάδα που συμμετέχει στην 
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, μια Ελλάδα που συμμετέχει στο παγκόσμιο 
σύστημα ασφάλειας. Έχουμε τονίσει ότι αυτό προϋποθέτει μια ισχυρή 
οικονομία. Και έχουμε κάνει, τα τελευταία χρόνια, σημαντικά βήματα σ’ 
αυτή την κατεύθυνση.

Προϋποθέτει, όμως, επίσης και ισχυρή άμυνα. Γι’ αυτό το θέμα έχουμε 
πάρει μια σειρά αποφάσεις. Και σήμερα στη συνεδρίαση του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας πήραμε, επίσης, 
σημαντικές αποφάσεις για τις οποίες θα σας πληροφορήσουμε.

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει, ακόμη, ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών 
Ιής χώρας, κοινωνική συνοχή και εθνική ομοψυχία.

Σε σχέση τώρα με τις σημερινές αποφάσεις μας, οι οποίες σκοπούν 
στην πραγματοποίηση αυτού του κεντρικού στόχου μας, που 
εξασφαλίζει να είναι πρώτα η Ελλάδα: Θέμα μας ήταν το νέο μαχητικό 
αεροσκάφος.
Είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί από τη δύναμη της Αεροπορίας 
εξαρτάται και η αμυντική ικανότητα της χώρας, η δύναμη αποτροπής 
που έχουμε.

• Αποφασίσαμε πρώτα απ’ όλα σχετικά με ένα αεροπλάνο της τέταρτης 
γενιάς, δηλαδή το πιο προηγμένο αεροπλάνο, η Ελλάδα να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα παραγωγής του Eurofighter.
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Πρόγραμμα παραγωγής, το οποίο έχει εκπονηθεί από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η σκέψη μας είναι να συμμετάσχουμε με έναν 
αριθμό από 60 έως 90 αεροπλάνα στο πρόγραμμα αυτό 
παραγωγής. Θα είμαστε μέλη της κοινοπραξίας. Και ένα 
σημαντικό τμήμα (περίπου ποσοστό 70-80%, ίσως) του 
αεροσκάφους θα παράγεται και στην Ελλάδα.

Έτσι, θα εξασφαλίσουμε τα νέα αεροπλάνα της τέταρτης γενιάς από 
το 2005. Θα εξασφαλίσουμε αεροπλάνα, τα οποία θα έχουν την 
υψηλότερη και καλύτερη τεχνολογία που θα υπάρχει την εποχή 
εκείνη, ίδια με εκείνη που θα έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 
Αυτό για το μέλλον.

♦ Για το άμεσο μέλλον, τα επόμενα χρόνια, αποφασίσαμε να 
προμηθεύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις με το μαχητικό 
αεροσκάφος F-16. Έναν αριθμό πάνω από πενήντα αεροσκάφη. 
Θα δαπανήσουμε γΓ αυτά το ποσό των 600 δις δρχ. Το F-16 
block 50 plus είναι ένα αεροπλάνο μεταξύ τρίτης και τέταρτης 
γενιάς. Η ποιότητα των αεροσκαφών αυτών, καθώς και ο αριθμός 
τους εξασφαλίζουν στην Αεροπορία μας τη δυνατότητα και την 
ικανότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αεροπορική απειλή στο 
Αιγαίο και πάνω από την Ελλάδα.

♦ Υπάρχει και ένα τρίτο κεφάλαιο αποφάσεων σε σχέση με την 
Αεροπορία μας. Το τρίτο αυτό κεφάλαιο αφορά τον 
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου. Όπως γνωρίζετε, η 
Ελληνική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει τα Mirage 2000. Θα 
εκσυγχρονίσουμε 10 από τα Mirage αυτά, ώστε να καταστούν 
ισχυρότερα στην αντιμετώπιση του όποιου εχθρού. Θα αγοράσουμε, 
επίσης, 15 νέα Mirage 2000-5. Και αυτά τα αεροσκάφη είναι 
μεταξύ τρίτης και τέταρτης γενιάς.

Το πακέτο, λοιπόν, έχει τρία κεφάλαια:
♦ Eurofighter και συμμετοχή στην παραγωγή των eurofighter από τις 

ευρωπαϊκές χώρες, με σημαντικό ποσοστό κατασκευής στην Ελλάδα.
♦ Την αγορά των F-16 block 50 plus. Και,
♦ Τον εκσυγχρονισμό των Mirage 2000, καθώς και την αγορά 15 νέων 

Mirage 2000-5. Στον εκσυγχρονισμό αυτό περιλαμβάνεται -και θέλω 
να το τονίσω- και η αγορά νέων οπλικών συστημάτων για τα 
αεροπλάνα, ώστε να είναι πιο ικανά να αντιμετωπίσουν τον 
οποιοδήποτε κίνδυνο.

Θέλω να τονίσω την εξής πλευρά των σημερινών αποφάσεών μας:



• Παλιά η χώρα αγόραζε, κατά καιρούς, ορισμένο αριθμό αεροπλάνων 
ενός τύπου (40-50 αεροπλάνα). Αυτό είχε οδηγήσει σε μια πολυτυπία. 
Η πολυτυπία έχει και κόστος και δυσκολία διαχείρισης.
Με το να αποφασίσουμε σήμερα ότι μελλοντικά η Ελλάδα εντάσσεται 
στο πρόγραμμα των Eurofighter, αποφασίζουμε μια ομοιογένεια για 
τον εξοπλισμό της Αεροπορίας μας και τον περιορισμό της 
πολυτυπίας. Και σ’ αυτή την απόφαση συντελεί και εκείνη για τα F-16.

• Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αποφάσεις αυτές θα 
συντείνουν στο να αναπτυχθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας. Γιατί 
ανέφερα τα Eurofighter και την κατασκευή τμημάτων τους εδώ στην 
Ελλάδα.

• Θέλω να αναφέρω, επίσης, ότι και όσον αφορά τα F-16 θα υπάρχουν 
σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη για την κατασκευή, την παραγωγή 
τμημάτων στην Ελλάδα, ώστε να ενισχυθεί η ελληνική βιομηχανία.

• Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι με τις αποφάσεις αυτές εξασφαλίζουμε 
μελλοντικά στο να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Κόστος λειτουργίας που ήταν υψηλό, ακριβώς λόγω των 
αποσπασματικών αποφάσεων. Μπορώ να πω απλά ότι είναι η 
πρώτη φορά που αποφασίσαμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδίασμά - 
προγραμματισμό για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

• Θέλω να θυμίσω, με την αφορμή αυτή, ότι οι αποφάσεις μας αυτές 
είναι ένα τμήμα μιας σειράς αποφάσεων, οι οποίες έχουν ληφθεί σε 
σχέση με τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων 
(συμπεριλαμβανομένης της Αεροπορίας) της χώρας.

• Θέλω να τονίσω ότι τα αεροπλάνα δεν είναι το μόνο όπλο που θα 
διαθέτουμε και το μόνο καινούργιο. Αποφασίσαμε, στο παρελθόν, 
να πάρουμε πυραύλους μακρού βεληνεκούς τύπου Patriot,

- πυραύλους μέσου βεληνεκούς τύπου Hawck, Thorn και Crotale, 
καθώς και πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Το κόστος αυτών των 
πυραύλων ανέρχεται σε 500-600 δις δρχ. και το κόστος τους 
προστίθεται στο κόστος των αεροπλάνων που πρόκειται να 
προμηθευτούμε.

• Επίσης, έχουμε αποφασίσει να πάρουμε ιπτάμενα ραντάρ που δεν 
διέθετε η Πολεμική Αεροπορία, κόστους περίπου 200 δις δρχ.

Κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνας 
της χώρας, της δύναμης αποτροπής, της ικανότητας της χώρας να



αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Και την προσπάθεια αυτή την 
κάνουμε χάρη στην οικονομική εξέλιξη της χώρας, χάρη στην 
αναληφθείσα οικονομική προσπάθεια, χάρη στις δημιουργηθείσες νέες 
δυνατότητες.

Εμείς πιστεύουμε ότι το σύνθημά μας “Πρώτα η Ελλάδα”, το οποίο 
συμπυκνώνεται και στην ισχυρή άμυνα είναι ένα σύνθημα που 
καθοδηγεί την πολιτική μας.

Η ισχυρή άμυνα είναι αποφασιστικό στοιχείο της πολιτικής μας. Με 
αυτές τις αποφάσεις εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμα οι Ένοπλες 
Δυνάμεις της χώρας να είναι τόσο δυνατές, ώστε κανείς να μην τολμήσει 
να επιτεθεί ποτέ στη χώρα.

Θα είμαστε πάντα μια δύναμη ειρήνης και οι εξοπλισμοί μας σ’ αυτό 
αποσκοπούν. Θα είμαστε μια δύναμη που θα προωθεί τη σταθερότητα 
στην περιοχή. Θα είμαστε μια δύναμη που έχει στόχο τη φιλία και τη 
συνεργασία.

Δεν ακολουθούμε πολιτική που θέλει να πιέσει άλλους, να εξαναγκάσει 
άλλους. Ακολουθούμε μια πολιτική που θέλει να στεριώσει εδώ στην 
περιοχή τη συνεργασία, τη φιλία, την ειρήνη. Είναι ο μόνιμος στόχος μας 
και γι’ αυτόν παλεύουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ”.
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