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Κυρίες και κύριοι,
καλό µήνα και από µένα. Κρίσιµος και πολυσήµαντος µήνας. Ευχαριστώ κι εγώ για την παρουσία
σας.
Έχω την τιµή και την ευθύνη να παρουσιάσω εκ µέρους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. και ενόψει
των εκλογών της 17ης Ιουνίου, τις προγραµµατικές µας θέσεις για την Εξωτερική Πολιτική και
Άµυνα. Οφείλω, πριν προχωρήσω στο θέµα, να σας ενηµερώσω ότι πρόκειται για µια παρουσίαση
επικαιροποίησης των προγραµµατικών µας θέσεων που εκθέσαµε πριν τις εκλογές της 6ης Μαίου,
που σηµαίνει µεγαλύτερη εξειδίκευση, εµβάθυνση, στάθµιση, ιεράρχηση. Η ίδια η ελληνική
κοινωνία µε τη λαϊκή ετυµηγορία της µας υποχρέωσε να ανταποκριθούµε. Και αυτό είναι κάτι πολύ
σηµαντικό.
Οφείλω επίσης να σας πω ότι για το σηµερινό αποτέλεσµα εργάστηκε ένας σηµαντικός
αριθµός στελεχών του Τµήµατος Εξωτερικής Πολιτικής και Άµυνας. Κυρίως όµως οφείλω να πω
ότι ένας επίσης σηµαντικός αριθµός ανθρώπων µε ειδίκευση και εµπειρία στο θέµα προσήλθε
αυθόρµητα και µε ενθουσιασµό και ανιδιοτέλεια και κατέθεσε έναν πλούτο ιδεών και προτάσεων.
Ένα τµήµα αυτών ενσωµατώθηκε στις θέσεις µας. Τα πιεστικά όµως χρονικά περιθώρια δεν
επέτρεψαν την πλήρη αξιοποίησή τους. Βγαίνουµε όµως χάρις σε αυτήν την υποστήριξη µε
µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από καρδιάς ευχαριστούµε θερµά όλους αυτούς τους ανθρώπους,
τους συγχαίρουµε και τους διαβεβαιώνουµε ότι η συνεργασία µας θα γίνει πολύ πιο δηµιουργική
στο επόµενο διάστηµα.
Εισαγωγή
Η εσωτερική ανασυγκρότηση και η αναγέννηση της χώρας µας συνδέεται αδιάρρηκτα και µε την
διεκδίκηση µιας νέας εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής στη βάση µιας νέας εθνικής στρατηγικής. .
Μια στρατηγική που προάγει τις αδιαπραγµάτευτες αρχές της εθνικής ανεξαρτησίας, της
λαϊκής κυριαρχίας, της δηµοκρατίας, της ειρήνης και της ελευθερίας. και της εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας.
Σε µια περίοδο που οι διεθνείς ισορροπίες αλλάζουν και η ηγεµονία των ΗΠΑ αµφισβητείται
όλο και περισσότερο, η πολιτική του ευρω-ατλαντισµού και της συµµόρφωσης µε τους πολεµικούς
σχεδιασµούς του Ν.Α.Τ.Ο. δεν έχει µέλλον.
Η κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα µε την πολιτική των Μνηµονίων
ακινητοποιεί τις δυνατότητές της να αναλάβει ενεργό ρόλο υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας
στα ταραγµένα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο.
Εµείς πιστεύουµε ότι η απαλλαγή της χώρας µας από τα µνηµόνια αποτελεί
προϋπόθεση και για µια νέα πολυδιάστατη ενεργητικά φιλειρηνική εξωτερική πολιτική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ καταθέτει τη δική του εναλλακτική πρόταση για την εξωτερική πολιτική, η
οποία έχει µονίµως ανοιχτό ιδεολογικό και πολιτικό µέτωπο στον πόλεµο, τον ιµπεριαλισµό, τον
εθνικισµό, τον ρατσισµό, την πατριδοκαπηλία. Εµπνέεται από τις αρχές της δηµοκρατίας, του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, φυλής και εθνικής
καταγωγής, της ισότιµης διεθνούς συνεργασίας, της διεθνούς αλληλεγγύης. Εδράζεται στο ∆ιεθνές

∆ίκαιο, αλλά και στις αρχές της Αριστεράς για ειρηνικές και φιλικές σχέσεις µεταξύ των λαών, από
την απόρριψη της βίας και της απειλής άσκησης βίας. Αυτός ο προσανατολισµός συνδέεται µε
σταθερές αξίες και κατοχυρώνει µε ασφαλή τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας, χωρίς
µεγαλοϊδεατισµούς και χωρίς προσαρµογή στους σχεδιασµούς των ισχυρών ιµπεριαλιστικών
κέντρων.
Προτείνουµε µια νέα πολυδιάστατη ενεργητικά φιλειρηνική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας,
απαλλαγµένη από τον -ατλαντισµό, µε ανάπτυξη σχέσεων ισότιµης συνεργασίας στα Βαλκάνια και
στη Μεσόγειο, όπως και µε τη Ρωσία, αλλά και µε χώρες εκτός της Ευρώπης (Κίνα, Ινδία, Λατ.
Αµερική). Πολιτική συνολικής αναβάθµισης της διεθνούς της θέσης, µε τον ελληνικό λαό σε
εγρήγορση και µε την ενεργητική συµβολή του απόδηµου ελληνισµού.
Θέλουµε ο ορίζοντας της διεθνούς παρουσίας της χώρας µας να µην εξαντλείται στα
λεγόµενα εθνικά θέµατα, αλλά να καλύπτει µεγάλα σύγχρονα ζητήµατα, όπως η προστασία του
περιβάλλοντος, η εξάλειψη της φτώχειας και γενικότερα η αλληλεγγύη µε τον τρίτο κόσµο, µε τον
οποίο το σύνορό µας είναι η Μεσόγειος όπου χρειάζονται «γέφυρες» και µια νέα µεταναστευτική
πολιτική και όχι τα «τείχη» µιας Ευρώπης - φρούριο. Και γι’ αυτούς τους λόγους είµαστε αντίθετοι
µε κάθε συµµετοχή της Ελλάδας στον λεγόµενο «πόλεµο κατά της τροµοκρατίας» που
χρησιµοποιείται για τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρων περιοχών του πλανήτη και για την
περιστολή των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Σήµερα οι διεθνείς ισορροπίες αλλάζουν και η κίνηση προς έναν πολυπολικό κόσµο φέρνει
στο προσκήνιο ανταγωνισµούς που στην περιοχή µας εκφράζονται µε πολύ έντονο τρόπο και
δηµιουργούν κινδύνους για την ειρήνη. Παράλληλα όµως δηµιουργείται χώρος και για νέες
πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας όπως αυτές που διαφαίνονται στη Λατινική Αµερική.,
που έχουν σταθερή ανάπτυξη σε αντι-νεοφιλελεύθερη και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.
Η ίδια διαπίστωση απαιτεί την ενεργητική παρουσία της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς
όπως ο ΟΗΕ και η ΟΥΝΕΣΚΟ, καθώς και σε διεθνείς πρωτοβουλίες εκδηµοκρατισµού του
συστήµατος των διεθνών σχέσεων, τη διαρκή προσπάθεια µείωσης των εξοπλισµών και
απαγόρευσης των όπλων µαζικής καταστροφής (πυρηνικά, χηµικά, βιολογικά) και την άµεση
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής που εγκυµονεί κινδύνους για την ίδια την επιβίωση της
ανθρωπότητας.
Ι. Νέα, ανεξάρτητη, πολυδιάστατη, ενεργητικά φιλειρηνική εξωτερική πολιτική
Η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και χρόνια είναι µια διαδοχή ασύµµετρων
προσαρµογών στους σχεδιασµούς των ισχυρών συµµάχων (Η.Π.Α.-Ν.Α.Τ.Ο.- ΙΣΡΑΗΛ
ηγεµονεύουσες δυνάµεις και ισχυρά κράτη της Ε.Ε.) συνδυασµένη µε αποσπασµατική αναζήτηση
ευκαιριών για ενίσχυση της επιρροής στα Βαλκάνια, αλλά και µε βαθµιαία χαλάρωση
παραδοσιακών δεσµών µε χώρες του αραβικού κόσµου και της Μ. Ανατολής.
Αυτός ο προσανατολισµός πρέπει να αλλάξει.
Εξειδικεύοντας τα βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής θεωρούµε πως σήµερα η ελληνική
εξωτερική πολιτική πρέπει να ιεραρχήσει κατά προτεραιότητα τις παρακάτω επιλογές:
1. Προαπαιτούµενο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής
είναι η απαράδεκτη επιτελική µη αξιοποίηση του δυναµικού του διπλωµατικού σώµατος. Η χάραξη
και άσκηση χωρίς διαφανείς µε κοινοβουλευτικό έλεγχο , µε χρησιµοποίηση εξωυπηρεσιακών
ειδικών συµβούλων που διαµόρφωσαν διαδοχικά στο ΥΠ.ΕΞ. οι διατελέσαντες τα τελευταία χρόνια
Υπουργοί και Πρωθυπουργοί, πρέπει να καταργηθεί
2. Σήµερα επείγει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για την αποτροπή ενός νέου πολέµου στη Μ.
Ανατολή µε πρόσχηµα το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν.
Ειδικά η Ελλάδα κινδυνεύει να εµπλακεί, άµεσα ή έµµεσα σε ενδεχόµενη επίθεση εναντίον του Ιράν
ή και σε χώρες του Αραβικού κόσµου, µε το σύµφωνο στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ,
αλλά και µε χρήση της βάσης της Σούδας από το ΝΑΤΟ. Χρειάζεται λοιπόν και οι δύο αυτές
δυνατότητες εµπλοκής να καταργηθούν.
3. Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στους λεγόµενους «ανθρωπιστικούς πολέµους» και σε
«πολέµους για τη δηµοκρατία», και θα αρνηθούµε οποιαδήποτε συµµετοχή της χώρας µας σε
ενδεχόµενη επέµβαση στη Συρία.
4. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων µας στην εξωτερική πολιτική είναι η επίλυση του Κυπριακού µε
βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Για τον τερµατισµό της κατοχής και την επανένωση του νησιού στο
πλαίσιο µιας δικοινοτικής - διζωνικής οµοσπονδίας µε µία ιθαγένεια, µία κυριαρχία, µία διεθνή
προσωπικότητα. Για µια Κύπρο χωρίς ξένους στρατούς και ξένες βάσεις.

5. Η σταθερή θέση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ. είναι ότι η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωµα στην
ανακήρυξη ΑΟΖ και στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της, µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο
και τη Σύµβαση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας. Για την κατοχύρωση του δικαιώµατος αυτού και την
οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ χρειάζεται να αρχίσουν οι αναγκαίες διαδικασίες για την υπογραφή
διµερών συµφωνιών µε τις ενδιαφερόµενες γειτονικές χώρες.
6. Θεωρούµε ότι το νέο δόγµα του ΝΑΤΟ και το σχέδιο για τη λεγόµενη «αντιπυραυλική ασπίδα»
αυξάνει τον κίνδυνο πολέµου ιδιαίτερα στην περιοχή µας. Η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστεί και µε
άλλες χώρες για να αποτραπεί η υλοποίηση αυτών των σχεδίων.
Θα επιδιώξουµε την άµεση ανάκληση της ελληνικής δύναµης από το Αφγανιστάν, καθώς και από
άλλες στρατιωτικές αποστολές του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. -. Σταθερή και αµετάκλητη
παραµένει η στρατηγική µας θέση για την ανάγκη να αποδεσµευτούµε από το ΝΑΤΟ. Έχουµε
επίγνωση των δυσκολιών αυτής της επιδίωξης. Πιστεύουµε όµως ότι, , οι διεθνείς εξελίξεις θα
επιβεβαιώνουν την ορθότητα της θέσης µας.
7. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιµη καµπή. Η Τουρκία επιδιώκει την ανάδειξή της
σε ηγεµονική δύναµη στην περιοχή, ανταγωνιζόµενη το Ισραήλ Οι εντάσεις και η αµφισβήτηση της
εθνικής µας κυριαρχίας και της εδαφικής µας ακεραιότητας είναι καθηµερινές και συνεχείς.
Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών µε διάλογο στη βάση
του διεθνούς δικαίου και του αµοιβαίου σεβασµού της εθνικής κυριαρχίας και του απαραβίαστου
των συνόρων κανόνες καλής γειτονίας και πολύµορφης συνεργασίας.
Πέραν της συνολικής και κατηγορηµατικής αντίθεσής µας για τη συµφωνία στρατιωτικής
συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ που δορυφοριοποιεί τη χώρα µας, θα πρέπει να εργαστούµε
αποτελεσµατικά ώστε να ακυρώσουµε τη συµφωνία αυτή ώστε να µην εµπλακεί η χώρα µας
άµεσα ή έµµεσα σε ενδεχόµενο πόλεµο µε το Ιράν αλλά και στον Αραβικό κόσµο.
8. ∆ιεκδικούµε την προώθηση µιας ενεργητικά φιλειρηνικής Βαλκανικής πολιτικής, µακριά από
επιλογές πολέµου και εθνικιστικά µίση, µε εµµονή στο απαραβίαστο των συνόρων και στον πλήρη
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή και
θρήσκευµα, Τασσόµαστε κατά της αναγνώρισης της παράνοµης µονοµερούς ανεξαρτητοποίησης
του Κοσόβου. Υποστηρίζουµε την ανάπτυξη της διαβαλκανικής συνεργασίας στη βάση ενός
σχεδίου Βαλκανικής συνανάπτυξης, µε στόχο ένα αλληλέγγυο µέλλον για τους λαούς της
περιοχής. Προωθούµε την ιδέα ενός Βαλκανικού Οικολογικού Χάρτη.
9. Εργαζόµαστε σταθερά υπέρ µιας αµοιβαία αποδεκτής λύσης στη διαφορά για το όνοµα της
Π.Γ.∆.Μ. στο πλαίσιο του ΟΗΕ, λύση σύνθετης ονοµασίας µε γεωγραφικό προσδιορισµό για
όλες τις χρήσεις. Αποκρούουµε τις εθνικιστικές εντάσεις από κάθε πλευρά των συνόρων, και
υποστηρίζουµε την πολύµορφη προσέγγιση, συνεργασία και οικοδόµηση εµπιστοσύνης µε τη
γειτονική χώρα στη βάση του διεθνούς δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων.
10. Η ειρηνική συνύπαρξη των λαών που ζουν στην ιστορική Παλαιστίνη, Ισραηλινοί και
Παλαιστίνιοι, µπορεί να κατοχυρωθεί σήµερα µόνο µε την ύπαρξη δύο ισότιµων και ανεξάρτητων
κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Για να γίνει αυτό πρέπει να εφαρµοστούν οι σχετικές
αποφάσεις του ΟΗΕ, να αποσυρθούν τα στρατεύµατα του Ισραήλ από τα κατεχόµενα
παλαιστινιακά εδάφη και τα εδάφη της Συρίας και του Λιβάνου που κατέχει, να ιδρυθεί
παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα που υπήρχαν πριν από τον πόλεµο του 1967 και µε
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ και να ελευθερωθεί η Γάζα. Θα υποστηρίξουµε
παράλληλα την ανάπτυξη των ελληνοϊσραηλινών και ελληνόπαλαιστινιακών σχέσεων στο εµπόριο,
την επιστήµη, την έρευνα, τον πολιτισµό, τον τουρισµό.
11. Στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου οι ανταγωνισµοί όσο οξύνονται οδηγούν στη
συγκρότηση κέντρων ισχύος εκτός των κανόνων διεθνούς νοµιµοποίησης, είναι αναγκαία η
διεκδίκηση της αποκατάστασης και της ενίσχυσης του Ο.Η.Ε. ως του κορυφαίου κέντρου διεθνούς
νοµιµότητας, ενότητας και ισορροπίας. Στην κατεύθυνση αυτή η ελληνική εξωτερική πολιτική
µπορεί να επιδιώξει συµµαχίες µε χώρες από όλον τον πλανήτη, αλλά και µε τις γειτονικές χώρες,
οι οποίες όπως η Ελλάδα αποσταθεροποιούνται εξαιτίας της πολυπολικότητας.
Το γεγονός ότι η αξιοπιστία του Ο.Η.Ε έχει υπονοµευτεί και κλονιστεί, όχι µόνο δεν µειώνει, αλλά
αντίθετα ενισχύει τη δυναµική µιας τέτοιας επιλογής. Μπορεί να αναδείξει τη χώρα µας σε
περιφερειακό τουλάχιστον πρωταγωνιστή θετικών αλλαγών στις διεθνείς και διακρατικές σχέσεις
και να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας της ανεξαρτησίας µας και να εµποδίσει την εµπλοκής
µας σε επικίνδυνους ετεροκαθοριζόµενους ανταγωνισµούς.

ΙΙ. Για την Άµυνα και τις Ένοπλες ∆υνάµεις
1. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ βασίζεται στην αρχή της διαρκούς προσπάθειας για ειρηνική επίλυση
των διαφορών και αποκλεισµό της χρήσης βίας ή της απειλής χρήσης βίας. Σταθερή επιδίωξή µας
είναι η µείωση των εξοπλισµών τόσο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής
Μεσογείου ειδικά, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικά. Θεωρούµε ότι οι στρατιωτικές συµµαχίες,
όπως το ΝΑΤΟ, στρατιωτικοποιούν τις διεθνείς σχέσεις και αυξάνουν, αντί να µειώνουν, τον
κίνδυνο πολέµου. Για την Ευρώπη επιδιώκουµε την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ και των κοινών
στρατιωτικών δοµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφάλειας µε
βασικές αρχές την οικοδόµηση εµπιστοσύνης, τον έλεγχο και τη µείωση των εξοπλισµών.
Επιδιώκουµε ακόµα την αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας από έναν
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Μείωσης των Εξοπλισµών, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοπορήσει
στην πολιτική ειρήνης.
2. Η δοµή, η διάταξη και ο εξοπλισµός των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων χρειάζεται να
επανεξεταστούν µε σκοπό την απεµπλοκή από τους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ, την αποφυγή κάθε
εµπλοκής σε διεθνείς διενέξεις που δεν θίγουν την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της
Ελλάδας, την κατάργηση της λεγόµενης «διπλωµατίας των εξοπλισµών» και την αύξηση της
αµυντικής και αποτρεπτικής ισχύος µε το λιγότερο δυνατό κόστος. Αυτοί οι σκοποί απαιτούν
• Την εφαρµογή της αρχής «καµία µονάδα των Ε.∆. σε στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων»
• Τη διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας µε το επιθετικό κράτος του Ισραήλ
• Την οργανωτική ανασυγκρότηση µε ενίσχυση της διακλαδικότητας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό
επίπεδο, τον δραστικό περιορισµό των µη επιχειρησιακών µονάδων και τον περιορισµό της
γραφειοκρατίας, όπως και τη µείωση περιττών λειτουργικών δαπανών που δεν σχετίζονται µε
µισθούς προσωπικού
• Τον επανασχεδιασµό των εξοπλιστικών προγραµµάτων µε αρχές:
1. Την αύξηση της διαθεσιµότητας των υπαρχόντων συστηµάτων
2. Τις διαδικασίες προµήθειας κυρίως µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και τη διασφάλιση
υποστήριξης για τον συνολικό χρόνο ζωής του κάθε συστήµατος
3. Τη διασφάλιση της συνεργασίας µε τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή της Ελληνικής Αµυντικής
Βιοµηχανίας, η οποία πρέπει να βασίζεται σε µονάδες δηµόσιας ιδιοκτησίας και να τελεί υπό
δηµόσιο έλεγχο µε συνεχή βελτίωση των τεχνολογικών της δυνατοτήτων
• Την αναβάθµιση και αξιοποίηση του στελεχιακού δυναµικού των Ε∆ µε
1. Νέο θεσµικό πλαίσιο για την ιεραρχία, τις προαγωγές, τις τοποθετήσεις και τις µεταθέσεις µε
αντικειµενικά κριτήρια και αξιολόγηση
2. Την επανεξέταση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και του πλαισίου λειτουργίας των στρατιωτικών
σχολών όλων των βαθµίδων, ώστε να διασφαλίζεται η προσαρµογή στα σύγχρονα επιστηµονικά
επιτεύγµατα και ο συνδυασµός της άρτιας στρατιωτικής εκπαίδευσης µε την εκπαίδευση σε
ακαδηµαϊκά γνωστικά αντικείµενα απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής των στελεχών
των Ε∆, αλλά και ο εκδηµοκρατισµός και η κατάργηση στρατοκρατικών καταλοίπων στις σχολές.
3. Την αναδιοργάνωση των οικοδοµικών οργανισµών µε σκοπό την ταχεία επίλυση του ζητήµατος της
στέγασης του προσωπικού
• Την προστασία των δικαιωµάτων του προσωπικού των Ε.∆. µε
1. Αναθεώρηση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ώστε η αρµοδιότητα των Στρατοδικείων να
περιορίζεται σε αµιγώς στρατιωτικά αδικήµατα
2. ∆ηµοκρατική αναθεώρηση του συστήµατος διοικητικών ποινών
3. Αλλαγή του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.∆. ώστε τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των στρατευµένων και των υπόχρεων στράτευσης να εναρµονιστούν µε τις επιταγές
του Συντάγµατος και τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και της ∆ιεθνούς Αµνηστίας.
4. Υποστήριξη του συνδικαλισµού στις Ένοπλες ∆υνάµεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων και
του Συντάγµατος.
5. Φροντίδα για το ανθρώπινο δυναµικό και τις ανάγκες του, όλων των βαθµών και τοµέων, στο
πλαίσιο του κράτους πρόνοιας και του κράτους δικαίου.
6. Ανατροπή των αντι µνηµονιακών νοµών που εξαθλίωσαν κοινωνικά, οικονοµικά, συνταξιοδοτικά
τους εν-ενεργεια και τους απόστρατους

