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Προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ασφάλειας 

και 

Προτεραιότητες του ΝΑΤΟ. 

 

Πέμπτη 21η Απριλίου, 

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. 

 

 
 

σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ 
 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Ελλάδα, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Jens Stoltenberg, 

η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία, σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα και αποδοτική Συζήτηση 

Στρογγυλής Τράπεζας. 

Πιο συγκεκριμένα, η Συζήτηση , η οποία έλαβε μέρος στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στις 21 

Απριλίου, ήταν χωρισμένη σε τρεις Συνεδρίες και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

Συνεδρία Ι: Προκλήσεις ασφάλειας στη Μεσόγειο, συνεργασία ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ηνωμένων Εθνών. 

Συνεδρία ΙΙ: Προτεραιότητες του ΝΑΤΟ για την Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας. 

Συνεδρία ΙΙΙ: Νέες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. 

Την εισήγηση της Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας έκανε ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕΣ κ. Θεοδόσης 

Γεωργίου, ο οποίος εξήγησε ότι παρόμοιες Συζητήσεις διοργανώνονται σε κάθε χώρα την οποία 

επισκέπτεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την 

επικαιρότητα σχετικά με την ασφάλεια και την διεθνή συνεργασία. 

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου «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.». 

 



 

 

 

Στην πρώτη ενότητα μίλησαν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, εκ μέρους της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, ο Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων κ. Παναγιώτης 

Χηνοφώτης, ο Υποστράτηγος,Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου και 

επιφορτισμένος με τη διαχείριση του Προσφυγικού κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, η Σύμβουλος της  

Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα κ.Feyza Barutcu, και ο Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών κ.Ευάνθης Χατζηβασιλείου. 

O Ναύαρχος κ. Χηνοφώτης, περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Συμμαχία 

καθώς και τις κύριες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια, όπως η διασπορά πυρηνικών όπλων, το 

οργανωμένο έγκλημα, ο κυβερνοπόλεμος, η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη μετανάστευση κ.α. 

Επίσης, υπογράμμισε την γεωστρατηγική σημασία της Μεσογείου Θάλασσας, η οποία διαθέτει 

είκοσι παράκτια κράτη και περίπου μισό δισεκατομμύριο πολίτες. Κατά την γνώμη του υπάρχει 

έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών ασφάλειας μεταξύ των κρατών. 

Ο Υποστράτηγος κ. Φλώρος, μίλησε για την προσφορά των Ελληνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στο 

μείζον θέμα της μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη και συνέχισε δίνοντας 

συγκεκριμένα στοιχεία για την συμβολή των Ελληνικών Εμόπλων Δυνάμεων στην επίλυση του 

θέματος αυτού. 

Η κ. Barutcu, από την Πρεσβεία της Τουρκίας παρουσίασε τις επίσημες απόψεις και την πολιτική 

της Τουρκίας σχετικά με την μεταναστευτική κρίση. 

Ο Καθηγητής κ. Ευλανθης Χατζηβασιλείου παρουσίασε μια ιστορική αναδρομή των κινδύνων που 

αντιμετωπίζονται στην Μεσόγειο, όπως επίσης και των προσπαθειών επίλυσής τους. 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης Συνεδρίας η κ. Ινώ Αφεντούλη, από την Διεύθυνση της Δημόσιας 

Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, παρουσίασε τις προτεραιότητες για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη 

Βαρσοβία, τον ερχόμενο Ιούλιο, όπως επίσης και τις προκλήσεις της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ, 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.  

Επίσης μέρος στη Συζήτηση έλαβε και ο Επίκουρος Καθηγητής από το Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. 

Δημήτρης Καιρίδης. Ο Πρέσβης του Μοντενέγκρο κ. Petar Popovic, μίλησε για την πολιτική της 

χώρας του σχετικά με την επικείμενη αποδοχή της στην Συμμαχία. Τον συντονισμό αυτής της 

Συνεδρίας ανέλαβε ο Διπλωματικός Συντάκτης της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», κ. Άγγελος 

Αθανασσόπουλος. 

Τον συντονισμό της τρίτης Συνεδρίας ανέλαβαν τα Ιδρυτικά Μέλη της ΕΕΑΕΣ, ο πρώην Υπουργός κ. 

Ανδρέας Λυκουρέντζος και η Διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ηγετικών Σπουδών (The 

International Center for Leading Studies) Δρ. Αλίκη Μητσάκου, οι οποίοι παρουσίασαν τις 

σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τόσο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

και την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, όσο και την πρόκληση για την ανθρώπινη 

ασφάλεια (human security) που πηγάζει από την περιορισμένη πληροφόρηση λόγω έλλειψης της 

σχετικής εκπαίδευσης. Στην συνεδρία αυτή φιλοξενήθηκαν πολιτικές προσωπικότητες όπως η 

πρώην Υπουργός κ. Μαριέττα Γιαννάκου και ο βουλευτής κ. Σπύρος Δανέλλης. Και οι δύο 

εξέφρασαν τις απόψεις τους ευρύτερα σχετικά με τα παραπάνω θέματα. 

Ο Πρέσβυς κ. Θρασύβουλος Τέρρυ Σταματόπουλος, Βοηθός Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ήταν 

προγραμματισμένο να παρευρεθεί στην Συζήτηση αλλά δυστυχώς λόγω της καθυστέρησης της 

άφιξής του στην Ελλάδα δεν τα κατάφερε. 

Όλες οι Συνεδρίες ακολουθούνταν από παρεμβάσεις και ερωτήσεις των συμμετεχόντων. 

 



 

 

 

Επίσης, στην Εκδήλωση αυτή συμμετείχαν Έλληνες Πρέσβεις, Υψηλόβαθμοι Έλληνες Διπλωμάτες, 

συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. 

Ευάγγελου Καλπαδάκη, Στρατιωτικοί σε υπηρεσία ή εν αποστρατεία, Καθηγητές από διάφορα  

Πανεπιστήμια, Ειδικοί, Εκπρόσωποι από την κοινωνία πολιτών, δημοσιογράφοι και φοιτητές 

πανεπιστημίου, οι οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή κατά την διάρκεια των συζητήσεων. 

Παρόντες υπήρξαν Πρέσβεις και Εκπρόσωποι ξένων χωρών στην Αθήνα, όπως Πορτογαλία, Αλγερία, 

Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρωσία, Τουρκία, Σερβία, Moλδαβία, Ρουμανία, Ολλανδία,  

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες και 

Νότια Αφρική.   

 

Κείμενο και φωτογραφίες από:  Κούγια Μαίρη, Καλούδη Έφη, πρακτική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, και 

Battistella Anna, πρακτική από το Πανεπιστήμιο της Μπολώνια. 

 


