
Ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε σημαντικές οδηγίες στο σεμινάριο για την εθνική άμυνα και τη 
στρατιωτική μεταρρύθμιση, εστιάζοντας στη σοβαρή ανακεφαλαίωση και εφαρμογή της 
επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής εμπειρίας και στην προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες 
συνθήκες μεταρρύθμισης και ενίσχυσης του στρατεύματος

Πρακτορείο ειδήσεων 
(Μέι Τσανγκγουέι) Το σεμινάριο για την εθνική άμυνα και τη στρατιωτική μεταρρύθμιση 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 21 Σεπτεμβρίου. 

Ο Σι Τζινπίνγκ, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, πρόεδρος του κράτους και
πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, έδωσε σημαντικές οδηγίες. Τόνισε ότι από το 
18ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, η Κεντρική Επιτροπή του 
Κόμματος και η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή έχουν εφαρμόσει πλήρως τη στρατηγική της 
μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης του στρατού με πρωτοφανή αποφασιστικότητα και δύναμη και 
έχουν επιλύσει διεξοδικά τα θεσμικά εμπόδια, τις διαρθρωτικές αντιφάσεις και τα ζητήματα 
πολιτικής που εμπόδιζαν επί μακρόν την εθνική άμυνα και τη στρατιωτική οικοδόμηση. Έχει 
συντελεσθεί ένα μεγάλο ιστορικό επίτευγμα, που αφορά τη βαθειά μεταρρύθμιση της εθνικής 
άμυνας και του στρατού. 

Ο λαϊκός στρατός έχει αποκτήσει ένα νέο σύστημα, μια νέα δομή, ένα νέο πρότυπο και μια νέα
εμφάνιση. Είναι απαραίτητο να συνοψίσουμε και να εφαρμόσουμε με πλήρη συνείδηση την 
επιτυχημένη εμπειρία της μεταρρύθμισης, να κατανοήσουμε τη νέα κατάσταση και τις απαιτήσεις 
που υπαγορεύουν τα νέα καθήκοντα, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία για τους 
επικείμενους πολέμους, να έχουμε το θάρρος να διερευνήσουμε και να καινοτομήσουμε, να 
κάνουμε συστηματική δουλειά στην εφαρμογή των καθιερωμένων μεταρρυθμιστικών καθηκόντων, 
να ενισχύσουμε τον προγραμματισμό της μεταρρύθμισης που συνεχίζεται και να προσπαθήσουμε 
να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση μεταρρύθμισης και ενίσχυσης του στρατού, ώστε να 
επιτύχουμε τον πρώτο στόχο της οικοδόμησης ενός ισχυρού στρατού. Ο στόχος που τέθηκε επ' 
αφορμή της επετείου των εκατό ετών από την ίδρυση του ΚΚΚ, παρέχει μια ισχυρή 
κινητήρια δύναμη.

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος Xi μετέφερε σημαντικές οδηγίες και ταυτόχρονα πήρε σοβαρές 
πληροφορίες από τους συμμετέχοντες. Ο Ξου Κιλιάνγκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, 
συνόψισε τα σημαντικότερα επιτεύγματα και την εμπειρία αυτού του γύρου εθνικών αμυντικών και
στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων και εξέθεσε τις εργασίες σχεδιασμού της επόμενης μεταρρύθμισης. 
Ο Ζανγκ Γιούξια, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Κίνας και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, ανέλυσε τις 
απαιτήσεις για μια βαθιά κατανόηση της στρατηγικής της μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης του 
στρατού και τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλισθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα πρακτικά αποτελέσματα.

Στη συνάντηση, 12 εισηγητές πραγματοποίησαν ανταλλαγές γνωμών και ομιλίες σχετικά με 
τον συγκεκριμένο κύκλο της εθνικής άμυνας και της στρατιωτικής μεταρρύθμισης με βάση το
πραγματικό έργο που είχαν επιτελέσει.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Λι Ζουοτσένγκ, Μιάο Χουά, Ζανγκ Σενγκμίν, μέλη της Κεντρικής 
Στρατιωτικής Επιτροπής και υπεύθυνοι σύντροφοι από διάφορες υπηρεσίες της Κεντρικής 
Στρατιωτικής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Διοίκησης της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, κάθε
θέατρο επιχειρήσεων, κάθε υπηρεσία και όπλο, την Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών, το 



Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας και 
η Ένοπλη Αστυνομία.


