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Εναρκτήρια Ομιλία 

 Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης 

 για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή 

Συνεργασία,  

κ. Θεοδόση Γεωργίου 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήρθατε σήμερα στο 25
ο
 Συμπόσιό μας. Από το 1991 

που πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας εκδήλωση πέρασαν ακριβώς 25 χρόνια, χρόνια 

στη διάρκεια των οποίων η διεθνής κατάσταση στην Eυρώπη αλλά και στον κόσμο 

ολόκληρο άλλαξε δραματικά. 

Η αισιοδοξία με την οποία οι λαοί αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις αμέσως μετά 

την πτώση του Βερολίνου και ενώ την διάθεση για συμμετοχή τους στους 

Ευρωατλαντικούς θεσμούς έχει αντικατασταθεί από σκεπτικισμό. 

Κυρίες και Κύριοι, το ΝΑΤΟ έχοντας δεσμευτεί από την ίδρυσή του να παρέχει ένα 

ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης συνειδητοποίησε έγκαιρα, μεταξύ άλλων, την 

προοπτική της τρομοκρατίας και την βαρύτητα των συνεπειών της. Επιπλέον κατάλαβε 

ότι αυτό το φαινόμενο δεν έχει κανένα σύνορο δεν βλέπει καμία διαχωριστική γραμμή 

και φέρνει όλους μας σε μία αξιοζήλευτη ισότητα, υπό την έννοια ότι ο καθένας μας 

είναι πιθανός στόχος. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το ζήτημα της ασφάλειας απαιτεί μια 

συλλογική προσπάθεια με ευθύνη και αλληλεγγύη. Και τούτο γιατί η μια πλευρά δεν έχει 

κανένα κανόνα δεοντολογίας, κανένα έλεος και κανενα σεβασμό, ενώ όλοι εμείς οι άλλοι 

είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε στα πλαίσια των κανονισμών και μέσα σε ένα 

δημοκρατικό περιβάλλον. 
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Το επετειακό μας αυτό συμπόσιο έχει θέμα: « Σύγχρονες Προκλήσεις Ασφαλείας 

στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, ο ρόλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ». Όπως 

είναι αντιληπτό η θεματική μας είναι πολύ ευρεία. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να 

καλέσουμε πολιτικές προσωπικότητες αλλά και τεχνοκράτες για να εκφράσουν τις 

απόψεις τους, πιστεύοντας ότι ο διάλογος που αποτελεί και τον βασικό στόχο μας 

υλοποιείται με τον τρόπο αυτόν. Καλέσαμε επίσης για πρώτη φορά σε μία ειδική 

συνεδρία τους εκπροσώπους των αμυντικών βιομηχανιών για να συζητηθεί το βασικό 

ερώτημα, «Μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει κοινή αμυντική βιομηχανία;» 

Η Ε.Ε. όπως γνωρίζεται και θα μας εξηγήσει με λεπτομέρειες το απόγευμα ο 

Στρατηγός Κωσταράκος έχει προχωρήσει ήδη με την θεσμοποίηση μιας Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία παρόλο που χρειάζεται πολύ δρόμο ακόμα 

δεν παύει να αποτελεί μια ένδειξη της διάθεσης των Ευρωπαίων να στηρίξουν πολιτικά 

την οικονομική τους υπερδύναμη, προωθώντας την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στους 

τομείς της Άμυνας και της Διπλωματίας.  

 Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν ένα από τα κρίσιμα διδάγματα 

του 21ού αιώνα: ότι η "Ευρωπαϊκή ενότητα" και η "Ευρω-Ατλαντική συνεργασία" 

είναι αδιαχώριστες.  

Η Συμμαχία έχει μπει στον 21ο αιώνα με προσδιορισμένη πλέον την ύπαρξη της 

όχι σε αντιδιαστολή με έναν αντίπαλο συνασπισμό, αλλά στην βάση ενός συνδυασμού 

δυνατοτήτων προώθησης κοινών συμφερόντων αφενός και ουσιαστικής σύγκλισης 

αφετέρου. 

Κυρίες και Κύριοι, στις Δημοκρατίες δεν υπάρχουν μεγάλα ή μικρά σχέδια 

που μπορούν να επιτύχουν χωρίς την υποστήριξη της κοινής γνώμης. Η Συμμαχία 

και ο ρόλος της δεν αποτελούν εξαίρεση.  

Η υποστήριξη της κοινής γνώμης προσφέρει την νομιμοποίηση στις πράξεις 

αυτών που αποφασίζουν και έχει την δική της πολλαπλή δυναμική.  

Η υποστήριξη της κοινής γνώμης όμως είναι απαραίτητο να δίνεται μετά από 

πληροφόρηση, ενημέρωση και διάλογο, αυτός είναι και ο ρόλος της ΕΕΑΕΣ αλλά και 

όλων των αντίστοιχων Ατλαντικών Ενώσεων που λειτουργούν στις χώρες μέλη της 

συμμαχίας αλλά και τις συνεργαζόμενες με αυτές. 

Κυρίες και Κύριοι, ο ρόλος των Ατλαντικών μας Ενώσεων πηγαίνει και πιο 

μακρυά έχοντας γνώση των ζητημάτων που απασχολούν κάθε χώρα, άρα και τις Ενώσεις 

μας, μπορούμε με διάλογο να βρίσκουμε μια κοινή συνισταμένη που συνεισφέρει 

πολλαπλά στην εξάλειψη παρεξηγήσεων και παρανοήσεων και με τον τρόπο αυτό 

προσφέρουμε τη συμβολή μας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ενώσεων και 

θέλω να πιστεύω και στις πολιτικές των Χωρών μας. 
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Αυτός είναι και ο λόγος που στις συναντήσεις μας αυτές τις οποίες η ΕΕΑΕΣ 

διοργανώνει 25 χρόνια τώρα, καλούμε προσωπικότητες της πολιτικής, στρατιωτικής και 

διπλωματικής ηγεσίας της χώρας μας ώστε τα μηνύματα των συζητήσεών μας να 

βρίσκουν αποδέκτες.  

 Ζούμε σε μια κοινωνία πολλαπλών επιλογών. Συμφωνούμε - πιστεύω – ότι η 

φύση των σημερινών κοινωνιών αποκλείει τις μονοσήμαντες λύσεις, και την 

παραδοσιακή ανάλυση των προβλημάτων.  

 Οι «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», σήμερα στο κόσμο αποτελούν την απάντηση 

που δίνει η Κοινωνία των Πολιτών στην παραδοσιακή αντίληψη ότι μόνο το Κράτος 

μπορεί να ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων μας. Η Κοινωνία των 

Πολιτών αρνείται τα κρατικά στερεότυπα επίλυσης των προβλημάτων. Αντιστέκεται στη 

συντηρητική αντίληψη για την επίλυση των προβλημάτων.  

Στον απαιτητικό κόσμο που ξημερώνει η πολιτική και οι πολιτικοί, έχουν ανάγκη 

την τεκμηριωμένη πρόταση και κριτική από καλοπροαίρετους πολίτες. 

Όπως γνωρίζεται η Ένωσή μας είναι μέλος ενός διεθνούς δικτύου αντιστοίχων 

ενώσεων, σε κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και σε χώρες συνεργαζόμενες με αυτό την 

Ένωση Ατλαντικού Συμφώνου, Atlantic Treaty Association. Ο Πρόεδρος της Ενώσεως 

αυτής και διεθνής πρόεδρός μας ο κ. Fabrizio Luciolli, είναι εδώ μαζί μας για να σας 

εξηγήσει για τον ρόλο των Ενώσεών μας που έχουν ένα προνομιακό δεσμό με την 

ατλαντική συμμαχία.  

Η Ένωσή μας στα 25 χρόνια με την βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 

του Υπουργείου Εξωτερικών βεβαίως και της διεύθυνσης της Δημόσιας Διπλωματίας του 

ΝΑΤΟ έχει να παρουσιάσει, ένα σοβαρό πιστεύω έργο. Θα έχω την ευκαιρία στην 

απογευματινή συνεδρίαση να αναφερθώ σε συγκεκριμένες δράσεις που θα αναδείξουν 

τις 25χρονες δραστηριότητές μας. 

 

Σας ευχαριστώ άλλη μία φορά... 


