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 Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην όμορφη Κρήτη, ειδικά εκείνους 
που ταξίδεψαν από πολύ μακριά για να είναι μαζί μας σήμερα σε αυτό το 
σημαντικό γεγονός. 
 
 Στρατηγέ Ruggiero, η παρουσία σας εδώ μαζί μας αποτελεί μεγάλη τιμή 
τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και για εμένα προσωπικά. Σας ευχαριστούμε 
που ταξιδέψατε από τις ΗΠΑ εδώ στον κόλπο της Σούδας. 
 
 Αγαπητοί προσκεκλημένοι, ήρθαμε σήμερα εδώ για τα Εγκαίνια του 
Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας, το 
οποίο βρίσκεται προσωρινά στις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης και του 
Πεδίου Βολής Κρήτης. 
 
 Όπως γνωρίζετε, το Κέντρο συνιστά την πιο πρόσφατη και πιο ενδεικτική 
προσθήκη στην προσφορά της Ελλάδας και των Ενόπλων Δυνάμεών της προς τη 
Συμμαχία και την οικογένεια των διαπιστευμένων Κέντρων Αριστείας του ΝΑΤΟ, 
και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. 
 
 Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εξετάσαμε προσεκτικά τη ίδρυση του ΙAMD 
COE, πριν η πρότασή μας υποβληθεί επίσημα στο ΝΑΤΟ. Εξετάσαμε όλες τις 
σχετικές εξελίξεις στη Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων άλλων 
συμμαχικών οντοτήτων σε αυτό το τεράστιο επιχειρησιακό πεδίο, και καταλήξαμε 
ότι υπήρχαν συγκεκριμένες πτυχές της Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής 
Άμυνας στις οποίες αυτό το νέο Κέντρο Αριστείας θα μπορούσε να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία. 
 
 Ως φυσικό επακόλουθο, πήραμε την απόφαση να ιδρύσουμε το Κέντρο 
στην Κρήτη, εξαιτίας της ύπαρξης πολύ σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
καθώς και άλλων συμμαχικών οντοτήτων, όπως και λόγω της στρατηγικής 
σημασίας του νησιού που αναγνωρίζεται ευρέως από συμμάχους και εταίρους 
μας. 
 
 Πέραν αυτού, η Κρήτη βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου ως ιστορική 
γέφυρα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, ως ο κοινός τόπος μεταξύ συμμάχων 
και εταίρων, καθώς και εν μέσω σημαντικών θαλασσίων οδών επικοινωνίας, 
γεγονός που καθιστά την στρατηγική σημασία της αδιαμφισβήτητη. 
 
 Όπως είναι φυσικό, υπήρχαν μακρές εποικοδομητικές συζητήσεις με τη 
Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού σχετικά με την αποστολή και τα καθήκοντα 
του Κέντρου, έτσι ώστε να μην υπάρξει περιττή επικάλυψη προσπαθειών με άλλες 
οντότητες του ΝΑΤΟ. 
 
 Στη συνέχεια καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία πάντα 
με το Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού, για να αξιολογηθεί και διαπιστευθεί 



επίσημα το Κέντρο, που όπως γνωρίζετε έλαβε την τελική Νατοϊκή του 
διαπίστευση στις 25 Ιανουαρίου 2020, οπότε και κατέστη πλήρως λειτουργικό.  
 
 Αγαπητοί φίλοι, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι αρχικές μας 
προσπάθειες ήταν απολύτως επιτυχημένες. Και λέω αρχικές, γιατί το μεγαλύτερο 
μέρος της δουλειάς βρίσκεται μπροστά μας και ειδικά σε ότι αφορά στο Κέντρο 
αυτό καθαυτό. 
 
 Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα μας στο Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά της, σε ένα έργο στο 
οποίο αφοσιώθηκε από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του, ιδρύοντας σε τόσο 
σύντομο χρόνο μια νέα οντότητα της Συμμαχίας στην Κρήτη και ολοκληρώνοντας 
τη διαδικασία διαπίστευσής της σε όλα τα επίπεδα. 
 
 Επίσης, συγχαίρω τον Διοικητή και την Επιτελείο του για την εξαιρετική 
δουλειά τους σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση του Κέντρου στις κύριες 
δραστηριότητες της Συμμαχίας. Θέλω επιπλέον να ευχαριστήσω το προσωπικό 
του Κέντρου, εθνικό και διασυμμαχικό, διότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να 
καλύψει τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ στο Πρόγραμμα Εργασιών του Κέντρου. Στόχος 
μας είναι η προοδευτική οικοδόμηση υψηλού κύρους αναφορικά με την ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του Κέντρου, τα οποία πρέπει να 
είναι αξιόπιστα, να εκπονούνται έγκαιρα και να παρακολουθούν τις τρέχουσες 
εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο και στην αμυντική βιομηχανία. 
 
 Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον προηγούμενο Ανώτατο 
Συμμαχικό Διοικητή Μετασχηματισμού τον Στρατηγό LANATA, όπως και εσάς 
Στρατηγέ RUGGIERO ως τον επικεφαλής των Κέντρων Αριστείας για τη σκληρή 
δουλειά και αφοσίωσή σας στις σχετικές προσπάθειες, καθώς και για την 
υιοθέτηση και υποστήριξη του οράματός μας, που διευκόλυνε τον διάλογό μας με 
άλλες συμμαχικές οντότητες προκειμένου να αντιληφθούμε από κοινού τον τρόπο 
με τον οποίο το Κέντρο θα μπορούσε να λειτουργήσει και να εκπληρώσει την 
αποστολή του. 
 
 Φυσικά εκτιμάται ιδιαιτέρως από όλους μας, το γεγονός και μόνο ότι εν 
μέσω της πανδημίας και των διεθνών ταξιδιωτικών περιορισμών το Συμμαχικό 
Στρατηγείο Μετασχηματισμού αποφάσισε να αποστείλει επιτελείς του στην 
Ευρώπη τον Σεπτέμβριο του 2020 μόνον και μόνον για τη διαδικασία 
διαπίστευσης του Κέντρου. 
 
 Στο αυτό πλαίσιο, θέλω να ευχαριστήσω τα συμβαλλόμενα κράτη που 
αποφάσισαν να υποστηρίξουν ενεργά αυτήν την προσπάθεια διαθέτοντας πόρους 
και προσωπικό. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την συνεισφορά τους και αναμένουμε τη 
συμμετοχή και άλλων Συμμάχων, γνωρίζοντας ότι ήδη υφίσταται σχετικό 
ενδιαφέρον πλήρους ένταξης, όπως για παράδειγμα εκ μέρους της Γαλλίας. 
 
 Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βεβαίως παρείχαν Υποστήριξη 
Φιλοξενούντος Έθνους και στελέχωση με το απαραίτητο εξειδικευμένο 
προσωπικό, και να είστε βέβαιοι ότι η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, πράττοντας 
ό,τι είναι δυνατό για να προωθήσουμε το έργο και την προστιθέμενη αξία του 
Κέντρου στον συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωμοσύνης. 



 
 Αγαπητοί προσκεκλημένοι, το IAMD COE εδώ στην Κρήτη μαζί με το 
Κέντρο Εκπαιδεύσης Ναυτικής Αποτροπής - ΝΑΤΟ Maritime Interdiction 
Operational Training Center (ΚΕΝΑΠ-NMIOTC), το Πεδίο Βολής Κρήτης - NATO 
Missile Firing Installation (ΠΒΚ-NAMFI), τον Ναύσταθμο Κρήτης - Souda Naval 
Base με ρόλο ως NATO Forward Logistics Site (FLS), το Naval Forces Sensors 
and Weapons Accuracy Check Site (FORACS) και την 115 Πτέρυγα Μάχης, 
αποτελούν την έμπρακτη ένδειξη της αποφασιστικότητάς μας να συμβάλλουμε 
στην ασφάλεια και στη σταθερότητα στην περιφέρεια του ΝΑΤΟ και ειδικά στην 
ασταθή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
 Αυτό ήταν ένα μήνυμα που μετέφερα ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής 2021 στην Αθήνα, όπως και 
όταν ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής Ναύαρχος Rob Bauer και εγώ 
επισκεφθήκαμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις μόλις πριν από ένα μήνα. 
 
 Σε ένα περίπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας, η 
Ελλάδα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και 
σημαντικό παράγοντα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Τα 
τελευταία δε χρόνια υπήρξαμε ιδιαίτερα δραστήριοι στη διευκόλυνση των 
περιφερειακών συνεργιών και συμπράξεων, με τις οποίες υποστηρίζονται η 
συνεργασία, η ειρήνη και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. 
 
 Σε αυτό το πλαίσιο και με πραγματισμό, έχουμε δημιουργήσει παραγωγικές 
σχέσεις σε διμερές και πολυμερές επίπεδο με σημαντικούς εταίρους στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες πιστεύω ότι εξυπηρετούν επίσης τα 
συμφέροντα ασφαλείας της Συμμαχίας. 
 
 Επιπλέον και ανεξάρτητα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ειδικά το 2020, το 
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας βρήκε τόσο τον χρόνο όσο και τους 
απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξει την ίδρυση και πλήρη ενεργοποίηση 
αυτού του Κέντρου, όχι μόνο προς όφελος του ΝΑΤΟ αλλά προς όφελος των 
φίλων, εταίρων και συμμάχων μας όχι μόνον στην περιοχή αλλά και ευρύτερα. 
 
 Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι το νέο κτίριο του IAMD COE 
τελεί υπό κατασκευή και ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να το επισκεφτούμε 
σύντομα. Μέχρι τότε, καλώ τη Διοίκηση και το προσωπικό του Κέντρου να 
αφοσιωθεί στην παραγωγή έργου με προστιθέμενη αξία για το ΝΑΤΟ, έργο το 
οποίο θα πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς στις προσπάθειες της Συμμαχίας να 
διατηρήσει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα στην Αντιαεροπορική και 
Αντιπυραυλική Άμυνα και να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες απειλές και 
προκλήσεις στον τομέα αυτό. 
 
 Από την πλευρά μας, υπόσχομαι στη Συμμαχική Διοίκηση 
Μετασχηματισμού και την ηγεσία του ΝΑΤΟ ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο 
για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία και την παραγωγική λειτουργία του 
Κέντρου. 
 
Σας ευχαριστώ. 


