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’’Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ’’.

(10/12/2018). 

ΑΜΥΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Εξωτερική και η Αµυντική Πολιτική , είναι οι 
δύο από τις βασικές συνιστώσες της Εθνικής 
Στρατηγικής κάθε Χώρας. Θα έλεγα ότι είναι  οι 
δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Προσωπικά θα 
προτιµούσα έναν γενικότερο όρο, αυτόν της 
‘’Πολιτικής ή Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας’’. 
Από αυτή προκύπτουν και η Εξωτερική Πολιτική 
και αυτή της Άµυνας ,αλλά και η σχετική πολιτική 
όλων των κρατικών φορέων που εµπλέκονται 
αµέσως ή εµµέσως, στην επίτευξη των Εθνικών 
στόχων και στην υπεράσπιση των Εθνικών 
Συµφερόντων. 

Σχετικά µε την χώρα µας , πιστεύω πως τα 
γεγονότα του 1974, σηµατοδότησαν και 
κατέστησαν την χρονιά αυτή, χρονικό σηµείο 
καµπής και για την Εξωτερική και για την Αµυντική 
Πολιτική της. Μετά τον Εθνικό Διχασµό 1915-1917, 
την Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 και τον 
Εµφύλιο 1946-49, τα γεγονότα του 1974, είναι η 
τέταρτη Εθνική καταστροφή που υπέστη ο 
Ελληνισµός τον 20ο αιώνα, από σφάλµατα της 
Πολιτικής και Στρατιωτικής του Ηγεσίας. Χωρίς 
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φυσικά να ξεχνάµε ότι τον ίδιο αυτόν αιώνα η 
χώρα µας έφτασε κοντά στην υλοποίηση όλων των 
εθνικών της στόχων. Και θα το είχε πετύχει αν δεν 
είχαν υπάρξει τα δύο πρώτα τραγικά πολιτικά και 
στρατιωτικά λάθη. 

Τα γεγονότα , λοιπόν αυτά του 1974, κατά τη 
γνώµη µου, επηρέασαν και επηρεάζουν δραστικά 
τον πολιτικό και αµυντικό σχεδιασµό µας. Η 
Πολιτική , αλλά και η Στρατιωτική Ηγεσία, όπως 
αυτή προέκυψε, µετά την δραµατική πτώση της 
χούντας, κατάλαβε ότι η απειλή από την Τουρκία, 
την σύµµαχο χώρα στο ΝΑΤΟ, είναι εδώ. Είναι 
πραγµατική και καθόλου σε θεωρητικό επίπεδο. 
Παρά την συµµετοχή µας στον ίδιο αµυντικό 
συνασπισµό µε την Τουρκία, αυτό δεν την 
εµποδίζει να είναι φανερή απειλή κατά της 
Ελλάδος και της Κύπρου. Έτσι είναι πολύ φυσικό η 
Ελληνική Αµυντική Πολιτική , µετά το 1974, να 
εστιάσει τον βασικό προσανατολισµό της, όχι πως 
πριν θεωρούσε την Τουρκία φίλη και χώρα 
εµπιστοσύνης, αλλά έκτοτε, το σύνολο του 
αµυντικού σχεδιασµού  και το απόλυτο κέντρο 
βάρους αυτού, είναι η εξωτερική απειλή από την 
Τουρκία. Ενώ διατηρούµε την θέση µας στο ΝΑΤΟ, 
µετά την προσωρινή  αποχώρηση µας από το 
στρατιωτικό σκέλος αυτού, αφού διαπιστώσαµε ότι 
δεν πρέπει να αφεθεί στην Τουρκία η κάλυψη του  
επιχειρησιακού  κενού που δηµιουργήθηκε, σε 
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όλες τις στρατιωτικές δοµές του, η καρδιά της 
Αµυντικής µας πολιτ ικής κτυπά για την 
αντιµετώπιση της τουρκικής απειλής. 

Συστηµατικά η Τουρκία , µετά από αυτή τη 
χρονιά, προβάλλει, ξεδιπλώνει, µεθοδικά τις 
απαιτήσεις της κατά της Ελλάδος. Εστιάζει στην 
αρχή σε θέµατα θαλασσίου και εναερίου χώρου, µε 
απώτερο όµως σκοπό να αµφισβητήσει την 
ελληνική κυριαρχία επί νησιωτικού εδάφους, κάτι 
που τελικά κάνει φανερά το 1996 στα Ίµια. Και 
φυσικά έκτοτε συνεχίζει. Έτσι λοιπόν , αυτά τα 
δεδοµένα της συγκεκριµένης απειλής, έχουν 
οδηγήσει από τότε, µέχρι σήµερα την ελληνική 
Αµυντική Πολιτική, να έχει βασική και συνεχή 
αποστολή την αντιµετώπιση και την µαταίωση των 
τουρκικών µεθοδεύσεων. Ιδιαίτερα δε, αφού  το 
στρατιωτικό της  όργανο είναι ο βασικός µοχλός 
διά του οποίου προσπαθεί να πραγµατώσει του 
πολιτικούς της στόχους.  Δεν θα κάναµε λάθος , 
εκτιµώ, αν λέγαµε ότι µετά το 1974 , η χώρα µας 
βρίσκεται σε µία σύγκρουση χαµηλής έντασης µε 
την Τουρκία. Οι περίοδοι ύφεσης είναι µάλλον  τα 
διαλείµµατα αυτής της συνεχούς έντασης. Αυτό 
έχει οδηγήσει την αµυντική µας πολιτική να έχει 
αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτεί µία 
σχετική κατάσταση. Αποτελεσµατική και άµεση 
αντίδραση σε κάθε µεθόδευση και πρόκληση. Το 
Στρατιωτικό όργανο της χώρας µας, οι Ε.Δ., θα 
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αποκτήσουν  σταδιακά τα κατάλληλα οπλικά 
συστήµατα και µέσα , ενώ θα δοθεί  µεγάλη 
έµφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού σε 
όλους τους τοµείς, όπως και στα συστήµατα 
Διοίκησης και Ελέγχου. 

Οι Ε.Δ κάθε χώρας, όπως γνωρίζετε, είναι ένα 
από τα βασικά, ίσως  το βασικότερο, όργανο 
άσκησης της Αµυντικής Πολιτικής ή της Πολιτική 
Εθνικής Άµυνας, όπως επίσης λέγεται. Οι ελληνικές 
Ε.Δ. πριν το 1974 , µε αυτές που σταδιακά και 
µεθοδικά οργανώθηκαν µετά, δεν έχουν καµία 
σχέση µεταξύ τους.  Η προσωπική µου γνώση και 
εµπειρία για την Π.Α.  και από τις δύο περιόδους, 
µου επιτρέπει να επιβεβαιώνω αυτή την διαφορά. 
Γνωρίζω δε, ότι και για τα άλλα δύο Όπλα ισχύει 
σχεδόν το ίδιο. Όταν η Άγκυρα ,µετά το 1974, µε 
σοβαρούς και ταχείς ρυθµούς αυξάνει συνεχώς την 
σκληρή της ισχύ, για να εξυπηρετήσει τους δικούς 
της εθνικούς στόχους και συµφέροντα, η δική µας 
Αµυντική Πολιτική ήταν αναγκασµένη να αποκτήσει 
την αναγκαία και ικανή στρατιωτική ισχύ. Αυτή , 
µε την κατάλληλη εκπαίδευση, ετοιµότητα και 
σχεδιασµό, θα αποτέλεσε την ασπίδα, το αντίβαρο, 
όλη αυτή  την περίοδο της ειρήνης, µε τις εντάσεις 
και τις κρίσεις. Αλλά, θεωρώ πως ήταν και είναι 
λίαν ικανή και σε πιθανή θερµή αναµέτρηση. Και 
νοµίζω , ότι µε την ευκαιρία, πρέπει να 
επισηµανθεί, πως όλα αυτά τα χρόνια η 
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αντιµετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, στην 
θάλασσα κα ι τον αέρα , ήταν απόλυτα 
αποτελεσµατική. Και λέω θάλασσα και αέρα ,διότι 
και λόγω γεωγραφικών δεδοµένων , αλλά και 
λόγω των χαρακτηριστικών των αντιστοίχων 
Όπλων, στην προβολή ισχύος, αυτοί ήταν και 
συνεχίζουν  να είναι οι βασικοί χώροι και 
στρατιωτικοί τοµείς αντιπαράθεσης. 

Η κεντρική λοιπόν γραµµή της Πολιτικής 
Εθνικής Άµυνας, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η 
αντιµετώπιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής 
όπως αυτή διαφαινόταν ή προβαλλόταν σκοπίµως, 
µε διάφορες αφορµές και προφάσεις σε Ελλάδα 
και Κύπρο. Πρέπει να υπενθυµίσω ότι µε βάση την 
εκάστοτε εγκεκριµένη Πολιτική Εθνικής Άµυνας , 
εκπονείτε και προκύπτει ο Εθνικός Αµυντικός 
Σχεδιασµός και από αυτόν το σύνολο των 
δεκαετών και δεκαπενταετών εξοπλιστικών, 
εκπαιδευτικών και οργανωτικών στόχων και 
προγραµµάτων.  

Εκτιµώ ότι θα ήταν χρήσιµο  να πούµε δύο λόγια 
για το τι ακριβώς είναι η Πολιτική Εθνικής Άµυνας 
ή Αµυντική Πολιτική και πως εκπονείτε.  Είναι ένα 
θεσµικό κείµενο του οποίου την ευθύνη εκπόνησης 
έχει το ΥΠΕΘΑ και την έγκριση το ΚΥΣΕΑ. Έχει δε 
1 0 ε τ ή ι σ χ ύ , χ ω ρ ί ς ν α α π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι 
τροποποιήσεις ,αν πρέπει. 
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Κατά την σύνταξη της λαµβάνονται υπόψη 
ορισµένοι σοβαροί παράγοντες, όπως: 

Α. Το Διεθνές περιβάλλον, οι πιθανές εξελίξεις 
και οι προοπτικές. Εστιάζει σε αυτές που 
επηρεάζουν και επιδρούν στην Ασφάλεια και 
Άµυνα της χώρας. Όπως στον ρόλο των µεγάλων 
δυνάµεων, τις εν εξελίξει συγκρούσεις ή 
αντιπαραθέσεις, καθώς και στις προοπτικές της 
περιοχής µας. 

Β. Στην γεωπολιτική θέση της χώρας τη 
δεδοµένη στιγµή. Την Γεωπολιτική Ισχύ, όπως την 
έλεγε ο πολύς κος Κισιγκερ και κυρίως την πιθανή 
εξέλιξη της. Εστιάζει στα πλεονεκτήµατα, αλλά και 
στους περιορισµούς που δηµιουργεί. 

Γ. Την βασική Εθνική Πολιτική. Η βασική αρχή 
της Εθνικής µας Πολιτικής στο επίπεδο της Άµυνας, 
όπως εγώ την γνωρίζω ,εδώ και χρόνια, δεν ξέρω 
αν έχει αλλάξει, συνοψίζεται στην διατύπωση: 
‘’Δεν διεκδικούµε τίποτα, δεν παραχωρούµε 
τίποτα.’’  Αυτό όπως ήδη είπαµε οδηγεί στην 
δ ι α τήρηση των αναγκα ίων κα ι ι κ α νών 
στρατιωτικών δυνατοτήτων µε την κατάλληλη 
ετοιµότητα αυτών.  Κάποιες περιόδους, αν 
θυµάστε είχαν ενταχθεί στο πλέγµα του Αµυντικού 
σχεδιασµού, τα δόγµατα της Παλλαικής άµυνας, 
για ορισµένες περιοχές της χώρας και του Ενιαίου 
Αµυντικού Χώρου Ελλάδος- Κύπρου. Σήµερα ,από 
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την ‘’Λευκή Βίβλο’’ του 2014, το τελευταίο έχει 
αντικατασταθεί µε την λέξη ‘’Συµβολή’’. Ίσως 
όµως και αυτό να έχει αλλάξει. Επίσης µετά την 
κρίση των Ιµίων και για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των καθηµερινών εναέριων 
προκλήσεων, σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, και 
σε επιχειρησιακό επίπεδο, είχε σχεδιαστεί η αρχή 
του λεγοµένου ‘’Ισοδύναµου Τετελεσµένου’’.  

Δ. Τέταρτος παράγοντας  που λαµβάνεται 
υπόψη κατά την εκπόνηση της Πολιτικής Εθνικής 
Άµυνας ,είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας. Οι 
δεσµοί, οι σχέσεις και οι κατευθύνσεις που αυτή 
δηµιουργεί µε χώρες και συνασπισµούς. Για 
παράδειγµα τις τριµερείς σχέσεις Ελλάδος –
Κύπρου-Ισραήλ και τις ανάλογες µε την Αίγυπτο, 
που έχουν ήδη αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, 
είναι βέβαιο ότι θα τις λάβει υπόψη της η Αµυντική 
Πολιτική. 

Ε. Και τέλος, θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη, την 
τουρκική εξωτερική πολιτική , όπως και τους 
στόχους που αυτή θέτει και µας αφορούν.  

Αφού λοιπόν, λάβει όλα αυτά υπόψη και ίσως 
και άλλα επί µέρους στοιχεία και δυνατότητες, 
όπως οικονοµία, δηµογραφία, τεχνολογική εξέλιξη 
, καταγράφει τις λεγόµενες ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αυτές θα καθορίσουν  τις 
ε ν έργε ι ε ς κα ι την σχεδ ίαση που ε ί να ι 
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υποχρεωµένος να κάνει κάθε κρατικός φορέας, 
που η Αµυντική Πολιτική εµπλέκει. Βασική 
παράµετρος στην Αµυντική Πολιτική , σε ότι αφορά 
το Στρατιωτικό Όργανο, είναι η εκπεµπόµενη , ανά 
πάσα στ ιγµή , Πολιτ ική και Στρατ ιωτ ική 
αποφασιστικότητα. Πόσο δηλαδή πειστική είναι η 
θέληση και η πρόθεση για την κατάλληλη χρήση 
της ισχύος αυτού, στην υπεράσπιση των Εθνικών 
µας Συµφερόντων. Αυτό, όπως αντιλαµβάνεσθε,  
είναι ιδιαιτέρως σοβαρό στην περίπτωση µας. Ένα  
ακόµα βασικό στοιχείο που πρέπει να προκύπτει 
από τις κατευθύνσεις της Αµυντικής µας Πολιτικής 
και το οποίο θα καθορίσει και το µέγεθος της 
Στρατιωτικής  Ισχύος που η χώρα θα διατηρεί, 
είναι ο καθορισµός της αποστολής των Ε.Δ., όταν 
η αποτροπή αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή 
δεν µπορεί να είναι άλλη από την ασφάλεια όλου 
του Ελληνικού λαού και του Εθνικού χώρου, 
ανεξάρτητα από την διάρκεια και την έκταση των 
επιχειρήσεων. Ακόµα µέσα από αυτές τις 
Κατευθύνσεις, καθορίζονται οι αντικειµενικοί 
σκοποί για την Αµυντική Βιοµηχανία, για 
Οργάνωση, την Διοίκηση και Έλεγχο, την 
Εκπαίδευση, την Διακλαδικότητα, το Ανθρώπινο 
Δυναµικό, την συλλογή και εκµετάλλευση των 
πληροφοριών κ.α.  

Με αυτά τα δεδοµένα  της Αµυντικής Πολιτικής , 
η χώρα µας έχει πετύχει ισχυρή αποτροπή από το 
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1974 µέχρι σήµερα, µέσα σε ένα περιβάλλον 
σύγκρουσης χαµηλής έντασης µε την Τουρκία. Η 
περίοδος που διανύουµε και η εκτίµηση της 
προοπτικής της, σε διάφορους τοµείς, που 
εµπλέκονται στην διαµόρφωση της Αµυντικής 
Πολιτικής, δείχνουν ότι αυτή για το µέλλον πρέπει  
να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , αν θέλουµε να 
συνεχίσει να επιτυγχάνει στους στόχους της. Κατ’ 
αρχήν το δόγµα της τουρκικής εξωτερικής 
πολιτικής που ισχύει, σύµφωνα µε  ειδικούς 
αναλυτές(1), συνοψίζεται στην φράση: ‘’…και στο 
πεδίο των επιχειρήσεων και στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων.’’ Αυτό σηµαίνει ότι η 
Τουρκία , τουλάχιστον όσο υπάρχει στο τιµόνι ο 
Ερντογάν, θα επιδιώκει να ακολουθεί την δική της 
ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Και µε τις ΗΠΑ και 
µε την Ρωσία. Με ισχυρή οικονοµία και σύναψη 
σχέσεων µε όλες ή σχεδόν όλες, τις πρωτεύουσες 
που οι ΗΠΑ έχουν διαφορές, µε επιδίωξη να 
διαµορφωθεί  ένας αντιαµερικανικός πόλος(1), τον 
οποίο θα τον χρησιµοποιεί ανάλογα προς τα 
συµφέροντα της. Παράλληλα, εφαρµόζει ,χρόνια 
τώρα και συνεχίζει µε µεγαλύτερη έµφαση, σχέδιο 
για την απεξάρτηση της από το εξωτερικό, των 
αναγκών της σε εξοπλισµούς ,κυρίως στο Π.Ν της 
και την Π.Α. της. Το άλλο νέο σοβαρό στοιχείο του 
παρόντος, αλλά και του ορατού µέλλοντος, είναι οι 
δικές µας περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες 
για την υποστήριξη της αναγκαίας στρατιωτικής 
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ισχύος, που θα συνεχίσει να µας εξασφαλίζει 
αποτροπή. Αυτό σηµαίνει ότι οι Κατευθύνσεις της  
Αµυντικής Πολιτικής πρέπει να δίνουν έµφαση σε 
νέες φτηνές , έξυπνες και αποτελεσµατικές 
τεχνολογικές λύσεις στις εξοπλιστικές ανάγκες, σε 
αρκετούς τοµείς. Φαίνεται ότι είναι οικονοµικά 
ανέφικτο να στηρίζουµε την αµυντική στρατιωτική 
ισχύ µας , µόνο σε κλασικές δαπανηρές 
πλατφόρµες. Αυτό που φαίνεται εντελώς αναγκαίο 
να δ ιατηρηθε ί , ως χαρακτηρ ιστ ικό της 
στρατιωτικής µας ισχύος  είναι η ικανότητα της να 
επιφέρει σοβαρά στρατηγικά πλήγµατα στο σύνολο 
της επικράτειας της απειλής. Κάποτε η έρευνα για  
εφαρµογή στην αµυντική βιοµηχανία και τα οπλικά 
συστήµατα, τροφοδοτούσε µε λύσεις και 
εφαρµογές τον πολιτικό τοµέα. Σήµερα συµβαίνει 
το ακριβώς αντίθετο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. 
Drones κάθε είδους και µεγέθους, για παράδειγµα, 
µ ι κ ρ ο ύ σ χ ε τ ι κ ά κ όσ τ ο υ ς , µπορού ν ν α 
εξυπηρετήσουν µεγάλη γκάµα στρατιωτικών 
αναγκών, όπως συλλογή πληροφοριών, Η.Π., 
παραπλάνηση, σύγχυση, αιφνιδιασµό και 
εξουδετέρωση πανάκριβων κλασικών οπλικών 
συστηµάτων και µέσων.  

  Επίσης είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι οι 
έννοιες Ασφάλεια και Άµυνα, σήµερα, έχουν 
πολλούς κοινούς τοµείς και δράσεις. Ήδη η Ε.Ε 
υποστηρίζει προγράµµατα που σχετίζονται µε την 
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Ασφάλεια άµεσα, αλλά εµµέσως και µε την Άµυνα, 
όπως PESCO,CARD και δηµιουργεί ειδικό ταµείο, 
EDF, µε ετήσια διάθεση 1,3 δις ευρώ. Αυτά η 
Αµυντική µας Πολιτική δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να τα αγνοήσει, κατά τη γνώµη µας. Όπως επίσης 
δεν µπορεί να αγνοηθούν, αντίθετα πρέπει να είναι 
βασικά στοιχεία της Άµυνας οι δυνατότητες µας σε 
έρευνα στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,  
όπως και αυτές  της Αµυντική µας Βιοµηχανία, που 
πρέπει να υποστηριχθεί για να µπορεί να στηρίξει 
την µελλοντική Αµυντική Πολιτική. Σε αυτή την 
κατεύθυνση είναι και η εγκριθείσα από  τον Μάρτιο 
του 2017, ‘’Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική 
Στρατηγική’’ . Όµως το προβλεπόµενο’’ Συµβούλιο 
Α µ υ ν τ ι κ ή ς Έρ ε υ ν α ς , Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι 
Βιοµηχανίας’’ , αναγκαίο για να αρχίσει η 
λειτουργία της, δεν έχει ακόµα συσταθεί.  

Σε όλο αυτό το πλέγµα, παλαιών και νέων 
δεδοµένων και προοπτικών, που επηρεάζουν 
άµεσα ή έµµεσα την σχεδίαση της Αµυντικής µας 
Πολιτικής, προσθέστε και τα νέα ενεργειακά 
δεδοµένα της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου 
και το τεράστιο Γεωπολιτικό ενδιαφέρον που αυτά 
προκαλούν . Θεωρώ, ότι οι έχοντες την ευθύνη 
σχεδίασης της σηµερινής και αυριανής Αµυντικής 
Πολιτικής της Χώρας, δεν θα βασίσουν µεγάλο 
µέρος αυτής στις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου 
, επειδή σε µεγάλο βαθµό το έχοµε µε το µέρος 
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µας. Ούτε επίσης και στις καλές, αυτή την 
περίοδο, διακρατικές µας σχέσεις, που είναι 
γνωστό ότι πολύ εύκολα µπορεί να αλλάξουν, 
αφού  είναι θέµα κυρίως συµφερόντων. Καλό είναι 
να θυµόµαστε συνεχώς τον Θουκυδίδη και τα 
διδάγµατα που µας άφησε για τις σχέσεις µεταξύ 
των κρατών. Η Δύναµη και η Ισχύς είναι αυτό που 
τις καθόριζε, από την εποχή του Πελοποννησιακού 
πολέµου µέχρι σήµερα και από ότι φαίνεται στο 
µέλλον αυτό θα είναι περισσότερο έντονο.  

Μελετώντας τις απόψεις και τις θέσεις ειδικών 
µελετητών και αναλυτών(2) διαπιστώνουµε ότι 
αυτές συγκλίνουν στην γραµµή ότι , στην διάρκεια 
του 21ου αιώνα η βασική ανθρώπινη, αλλά κυρίως 
κρατική αξία που θα επικρατήσει όλων των άλλων, 
θα είναι η Δύναµη, ή Ισχύς, σε όλες τις µορφές 
της. Και µπορούµε να πούµε ότι ήδη αυτό 
διαγράφεται. Δίκαιο, Ανθρωπισµός, Ελευθερία, 
Δηµοκρατία , Ανθρώπινα Δικαιώµατα , θα 
αναλύονται, θα κρίνονται και θα ερµηνεύονται µε 
βάση τη Δύναµη. Και τελικά µε βάση αυτή την αξία 
θα εφαρµόζονται σε άτοµα, σε κοινωνίες και σε 
κράτη.  Η Χώρα µας , ως Κράτος, ως Λαός και 
Έθνος, αν θέλει να έχει µέλλον µέσα σε αυτές τις 
προοπτικές που διαµορφώνονται σε περιοχικό και 
παγκόσµιο επίπεδο, δεν έχει άλλη λύση από το να 
βρει τον τρόπο, αλλά και τα µέσα, να µετατρέψει 
την ατοµική ικανότητα του Έλληνα, σε Συλλογική, 
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Κοινωνική και τελικά Εθνική Ισχύ και Δύναµη, 
στους τοµείς που υπάρχουν ακόµα περιθώρια. 

Αυτή είναι και η δική µου πρόταση για το 
‘’center of gravity’’, το ‘’Κέντρο Βαρύτητας’’ της 
µελλοντικής Αµυντικής Πολιτικής της Χώρας. 

Σας Ευχαριστώ. 
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