Πέμπτη 5/7/2012
Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας
κ. Δημήτρη Ηλιάδη
κατά την έναρξη των εργασιών
της Άτυπης Συνάντησης Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην Κύπρο για την Άτυπη
Συνάντηση των Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής και σας ευχαριστούμε για τη
συμμετοχή σας. Εύχομαι οι εργασίες της Συνάντησης σας να είναι παραγωγικές και
η διαμονή σας στο νησί μας να είναι ευχάριστη.
Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία
αποτελεί κορυφαίο γεγονός και μέγιστη πρόκληση. Είμαστε μικρή χώρα, ένα νέο
κράτος μέλος. Δεν διαθέτουμε στρατιές ειδικών, τεχνοκρατών και εμπειρογνωμόνων,
ούτε και έχουμε προηγούμενη πείρα. Τίποτε όμως, δεν μας εμποδίζει να είμαστε
σοβαροί, υπεύθυνοι και εργατικοί. Να έχουμε ιδέες, εισηγήσεις, προτάσεις. Να
είμαστε δημιουργικοί.
Ως προεδρία θα λειτουργήσουμε σε πλήρη συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο
για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Βαρώνη Catherine Ashton,
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με όλους τους εταίρους μας καθώς
επίσης και με όλα ανεξαιρέτως τα υπό ένταξη κράτη και τους οργανισμούς με τους
οποίους συνεργάζεται η Ε.Ε. Θα λειτουργήσουμε με αντικειμενικότητα, μετριοπάθεια
και πνεύμα συναίνεσης για να υπηρετήσουμε τη μεγάλη υπόθεση της Κοινής
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, για την ειρήνη των Ευρωπαϊκών κρατών και των
λαών της Ευρώπης.
Η Ε.Ε. προβάλλει ως μια ήρεμη δύναμη με ηθικά πολιτικά, πολιτισμένα και
οικονομικά ερείσματα στη διεθνή σκηνή, με πρωτοποριακή παρουσία στο πεδίο της
ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας και αλληλεγγύης. Είναι γι΄ αυτό που η
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Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων
προβλημάτων και την εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας.
Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας διανοίγονται νέες προοπτικές αλλά και προκλήσεις
στον τομέα της ΚΠΑΑ, ένα δύσκολο υπό διαμόρφωση περιβάλλον, μέσα στο οποίο
καλούνται να λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια και με σαφή πρόθεση να συνεισφέρουμε στις προσπάθειες
της Ύπατης Εκπροσώπου και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έχουμε καταρτίσει
ένα αρκετό εκτεταμένο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας.
Η συνεισφορά του Υπουργείου Άμυνας εκφράζεται μέσα από ένα αριθμό
δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες α)
Ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων, β) Προώθηση της διεθνούς ασφάλειας με
ιδιαίτερα έμφαση στη Θαλάσσια Ασφάλεια και τη Μέση Ανατολή, γ) Προαγωγή
κοινής κουλτούρας μέσω του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου ασφάλειας και Άμυνας και δ)
Συναφείς εκδόσεις με τη συνδρομή διακεκριμένων αξιωματούχων της Ένωσης,
ακαδημαϊκών και στελεχών τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Η έγκαιρη και επιμελής προετοιμασία είναι προϋπόθεση, όχι όμως και εγγύηση, για
μια επιτυχημένη προεδρία καθώς εξωγενείς παράγοντες μπορούν να αναστατώσουν
το πρόγραμμα της Προεδρίας παρά την καλή προετοιμασία. Ακόμη η κρίση στην
Ευρωζώνη δημιουργεί επιπρόσθετες ενδογενείς πιέσεις.
Η Κυπριακή Προεδρία έχει να αναμετρηθεί με σημαντικές προκλήσεις που
προκύπτουν από την προώθηση κρίσιμων θεμάτων της ευρωπαϊκής ημερήσιας
διάταξης αλλά και από απρόβλεπτες εξελίξεις στην Συρία και τη Μέση Ανατολή, από
τις διαπραγματεύσεις της Ένωσης με το Ιράν και από τις μετασεισμικές δονήσεις της
«Αραβικής Άνοιξης». Το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει; Διότι εάν την ανατροπή
των αυταρχικών καθεστώτων διαδεχθούν άλλα αυταρχικά καθεστώτα, τότε για ποία
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«Αραβική Άνοιξη» μιλάμε; Θα οδηγηθούμε από τον ένα αραβικό χειμώνα σε ένα
άλλο.
Οι εξελίξεις στην περιοχή ενδιαφέρουν και αφορούν την Ε.Ε για πολλούς λόγους, η
δε γειτονία με τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει το βαθμό
της αλληλεπίδρασης κα του ειδικού ενδιαφέροντος.
Η πρώτη Κυπριακή Προεδρία στοχεύει σε μια καλύτερη Ευρώπη και αυτή η
στόχευση βασίζεται στην κοινή μας πεποίθηση ότι η Ε.Ε. είναι το κοινό μας σπίτι, το
παρόν και το μέλλον των λαών μας.
Αυτό το μέλλον πρέπει να το διασφαλίσουμε με την κοινή μας πολιτική για την
ασφάλεια, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.
Ως προεδρία χρειαζόμαστε και υπολογίζουμε στη συνεννόηση και τη συνεργασία
των εταίρων μας. Πιστεύουμε ότι με ισχυρή πολιτική βούληση και σκληρή δουλειά
μπορούμε να υπερβούμε τις δυσκολίες της συγκυρίας και να διανοίξουμε αισιόδοξες
προοπτικές για το μέλλον της Ευρώπης και των λαών της. Προς αυτή την
κατεύθυνση η Κυπριακή Προεδρία θα καταθέσει τη δική της μικρή συμβολή.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας, σας καλωσορίζω ξανά
στην Κύπρο και σας εύχομαι ευχάριστη παραμονή στο νησί μας.

