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Εναρκτήρια Εισήγηση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για 
Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία (ΕΕΑΕΣ), κύριο Θεοδόση 
Γεωργίου: 
 

«Σας ευχαριστώ εκ μέρους της ΕΕΑΕΣ για την τιμή που μας κάνετε 

να είστε απόψε μαζί μας σε αυτή τη Στρογγυλή Τράπεζα συζητήσεων που διογρανώνουμε με την 

ευκαιρία της επίσκεψης στην Ελλάδα του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ κ. Stoltenbreg. 

Συνηθίζεται σε κάθε χώρα που επισκέπτεται ο Γ.Γ. / ΝΑΤΟ να οργανώνεται μια εκδήλωση για να 

δίνεται η ευκαιρία στην κοινή γνώμη να ενημερώνεται και να συζητεί για τα τρέχοντα θέματα του 

ΝΑΤΟ και αν ο χρόνος του το επιτρέψει να επευθύνει κάποιο χαιρετισμό. 

Δυστυχώς το πρόγραμμά του μετεβλήθει μετά το χθεσινό Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας που είχε να 

συγκληθεί από το 2014 και για το λόγο αυτό θα παραμείνει στη χώρα μας ελάχιστες ώρες.  

Ο πρέσβης Αναπληρωτής Γ.Γ. κ. Terry Stamatopoulos μας διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια να είναι μαζί μας. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν: 

Α. Τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη συνεργασία, ΝΑΤΟ,ΕΕ και ΗΕ. Είναι αντιληπτό ότι 

στη θεματική αυτή θα συζητηθεί και το μέγα θέμα για την Ευρώπη και τη χώρα μας, το 

Μεταναστευτικό. Θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε για την συμβολή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και 

κατά πόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική συμφωνία. 

Β. Το δεύτερο θέμα θα περιστραφεί στις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, βαδίζοντας για μια ακόμα 

Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία τον Ιούλιο.Όπως γνωρίζετε οι Σύνοδοι Κορυφής που 

διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια αποτελούν πλέον ένα σημαντικό θεσμό αποφάσεων για τη 

Συμμαχία. 



 

Γ. Στην Τρίτη ενότητα θα μας απασχολήσουν οι Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, όπως 

επίσης και η Κοινή Ευρωπαική Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας. 

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 με τις Ενώσεις μας, μπορούμε με διάλογο να 

βρίσκουμε μια κοινή συνισταμένη που συνεισφέρει πολλαπλά στην εξάλειψη παραξηγήσεων και 

παρανοήσεων και με τον τρόπο αυτό προσφέρουν τη συμβολή τους στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης μεταξύ των Ενώσεων, που αντανακλούν, θέλω να πιστεύω και στις πολιτικές των 

Χωρών μας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που στις συναντήσεις μας αυτές τις οποίες η ΕΕΑΕΣ διοργανώνει 25 χρόνια 

τώρα, καλούμε προσωπικότητες και της πολιτικής και της στρατιωτικής και της διπλωματικής 

ηγεσίας της χώρας μας ώστε τα μηνύματα των συζητήσεών μας να βρίσκουν αποδέκτες.  

Η Ένωσή μας σαν ΜΚΟ προσκαλεί, αυτό συνέβη και σε αυτή τη συνάντησή μας, με πλουραλισμό 

εκπροσώπους από διάφορους πολιτικούς χώρους, ευχαριστούμε λοιπόν όσους αποδέχτηκαν της 

πρόσκλησή μας. 

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. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Πρέσβεις διαπεπιστευμένους στην Αθήνα αλλά και τους 

εκπροσώπους των πρεσβειών που είναι σήμερα μαζί μας. Η συμβολή τους είναι σημαντική και στην 

ανταλλαγή απόψεων και στην ενημέρωσή μας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων που πάντα μας τιμούν με την παρουσία τους. Οφείλω ακόμα 

ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες Διπλωμάτες παρόντες ή όχι που διαχρονικά 25 χρόνια τώρα 

βοηθούν την ένωσή μας. 



 

Έχω επανειλλημένα τονίσει ότι τα μέλη της Ένωσής μας έχουν ο καθένας τις δικές του 

τοποθετήσεις, η ΕΕΑΕΣ όμως παρόλο που αποτελεί ανεξάρτητο φορέα απο τη Διοίκηση, σαν ΜΚΟ, 

πάντα ακολουθεί την Εθνική Πολιτική στα κρίσιμα αυτά Διεθνή Θέματα.  

Δεν θα αναφερθώ στις προσωπικότητες που θα μιλήσουν σήμερα ονομαστικά γιατί ο κάθε 

Συντονιστής στην κάθε ενότητα θα τις παρουσιάσει.  

Οφείλω όμως να ευχαριστήσω την Δημόσιο Διπλωματία του ΝΑΤΟ και την κυρία Ινώ Αφεντούλη 

που ήρθε ειδικά από τις Βρυξέλλες για την συνάντηση αυτή και για την βοήθεια της που διαχρονικά 

προσφέρει στην Ένωσή μας. 

Και με τα λόγια αυτά σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την παρουσία σας και δίνω τον λόγο στην κ. 

Ινώ Αφεντούλη.» 


