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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ 
 

 
Την Παρασκευή, 24ην Μαϊου 2013, έλαβε χώρα, στην Ακαδημία Αθηνών, ημερίδα 

υπό το ανωτέρω γενικό θέμα, που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Στρατιωτικών και 
Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών 
Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). 

Η ημερίδα κρίνεται ως επιτυχής, τόσο λόγω της ποιότητος των εισηγήσεων, όσο και 
λόγω της μεγάλης συμμετοχής ακροατών. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η παρουσία του 
Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης Αντιστρατήγου ε.α.  Κου Π.  Καράμπελα,  Ακαδημαϊκών,  
πρώην Υπουργών, Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, εκπροσώπων της ηγεσίας των 
Ε.Δ. και των Σ.Α., εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών από Πρέσβεις, Διευθυντάς 
Διευθύνσεων του Υπουργείου,  Πρέσβεων ε.τ.,  αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ.  και 
των Σ.Α., Καθηγητών Πανεπιστημίου, αντιπροσωπειών εν ενεργεία Αξιωματικών των 
Ε.Δ. και Σ.Α., εκπροσώπων του Τύπου και άλλων. 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 
 

α.  Το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών έχει 
την ακόλουθη γενική αποστολή: 
   * Την παρακολούθηση και μελέτη στρατιωτικών θεμάτων (Θεωρία 
Πολέμου, Στρατηγική, Τακτική, Δόγματα, Πολεμική Τεχνολογία κ.λ.π.) προς 
εκμετάλλευση νέων ιδεών και απόψεων αλλά και την διατύπωση τοιούτων. 

  * Την ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητος προς τον σκοπό της συμβολής εις 
την καθόλου αμυντική προσπάθεια της Χώρας. 

β. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), συγκροτήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2012, αποτελώντας συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών 
Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), ιδρυθείσης το 1994. 

  * Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου 
λόγου επί θεμάτων γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και 
εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και επί διεθνών θεμάτων, με 
έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή 
στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων, καθώς και στην εκπλήρωση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

  * Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό 
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ», διαθέτει ιστοσελίδα (elisme.gr), εκπονεί μελέτες επ’ ωφελεία 
δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια. 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ 
 



Συντονιστής της ημερίδος, διετέλεσε  ο Αντιπτέραρχος ε.α. κ. Ευστράτιος Σκλήρης.   
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 
 

Οι εισηγητές των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν  στην ημερίδα, κατά σειρά 
παρουσιάσεως είναι οι εξής: 

-  Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και Ακαδημαϊκός Στρατηγός ε.α.  κ.  Δημήτριος 
Σκαρβέλης (γενική τοποθέτηση). 

- Ο Υποστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος. 
- Ο Ιστορικός και Συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος. 
- Ο Αντιστράτηγος ε.α. και Επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ. Στυλιανός 

Παναγόπουλος. 
-  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  του ΣΕΚΠΥ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 

ΑΚΜΩΝ ΑΕ, κ. Αναστάσιος  Ροζολής. 
- Ο Δημοσιογράφος και Αμυντικός Αναλυτής κ. Ιωάννης Θεοδωράτος. 
- Ο Αντιναύαρχος ε.α., του Π.Ν., Επίτιμος Διοικητής Σ.Ν.Δ. και Πρόεδρος του 

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. κ. Βασίλειος Μαρτζούκος. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 

α. Ο Ακαδημαϊκός και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Δ. Σκαρβέλης 
τοποθετήθηκε επί του γενικού αντικειμένου της ημερίδος που αφορούσε την άμυνα και 
την ασφάλεια της χώρας υπό το πρίσμα των εξωτερικών και εσωτερικών εξελίξεων. Τα 
κυριότερα σημεία της τοποθετήσεώς του, έχουν ως ακολούθως: 
   *  Η τρέχουσα οικονομική κρίση θα έχει διάρκεια και θα είναι επώδυνη, 
κυρίως λόγω της ανεπάρκειας (ψηφοθηρική ιδιοτέλεια και παλαιοκομματική νοοτροπία) 
του πολιτικού συστήματος για επιβολή άμεσων και αποτελεσματικών θεσμικών 
αλλαγών, δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, εφαρμογή απαιτουμένων 
προσαρμογών και  μεταρρυθμίσεων, ως αποτέλεσμα όχι ευκαιριακού αλλά κεντρικού και 
στρατηγικού σχεδιασμού. Στις αιτίες αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η μικρόπνοη, 
άνευ οράματος ευρωπαϊκή πολιτική, καθώς και η μετάλλαξη επί τα χείρω του 
καπιταλισμού (κέρδος και απληστία δίχως παραγωγικό χρηματισμό). 
   * Δεδομένου ότι η ύπαρξη Ε.Δ. βασίζεται στις απειλές, η μακρά περίοδος 
ειρήνης που διανύουμε έχει χαλαρώσει τα εθνικά μας αντανακλαστικά και από πολλούς 
αμφισβητείται η σκοπιμότητα των αμυντικών δαπανών. Εν τούτοις υπάρχουν τόσο 
πραγματικές στρατιωτικές απειλές για την χώρα μας (αναθεωρητική και ισχυρή 
Τουρκία), όσο και αλυτρωτικές βλέψεις από μικρότερες όμορες χώρες (κυρίως Σκόπια 
και Αλβανία). Πέραν αυτών κάθε υπεύθυνη χώρα οφείλει να προετοιμάζεται εγκαίρως 
ακόμη και για δυνητικές μελλοντικές απειλές, ως αποτέλεσμα μεταβολής των 
γεωπολιτικών εξελίξεων (π.χ. σύμπτωση αλυτρωτικών επιδιώξεων γείτονος με 
συμφέροντα Μ. Δυνάμεως στην περιοχή), δεδομένου ότι η δημιουργία Ε.Δ. απαιτεί 
μεγάλο χρόνο και συστηματικές ανάλογες δαπάνες. 
   * Η επικίνδυνα ανεπαρκής ποσοτική στελέχωση των Ε.Δ. οφείλεται στο 
δημογραφικό μας πρόβλημα,  την μείωση του χρόνου θητείας και τις στρατολογικής 
φύσεως απομειώσεις με αυθαίρετα ιδιοτελή κομματικά ψηφοθηρικά κριτήρια. Το 



«αξιόμαχο» των Ε.Δ. δεν είναι αφηρημένη έννοια αλλά αφορά στην εκπαίδευση, την 
γνώση, την σωματική ρώμη, το ηθικό, το φρόνημα, την πειθαρχία, την αντίληψη του 
καθήκοντος και το πνεύμα αυτοθυσίας. Σε όλα αυτά επιδρά αρνητικά η εξοντωτική 
(έναντι άλλων αμειβομένων από το Δημόσιο) περικοπή μισθών των στελεχών των Ε.Δ., 
τα οποία πλέον αντιμετωπίζουν σημαντικά ατομικά και οικογενειακά οικονομικά 
προβλήματα. 
   * Το άϋλο προϊόν, αλλά θεμελιώδους σημασίας για κάθε άλλη οικονομική 
και κοινωνική δραστηριότητα, που παράγουν οι Ε.Δ., είναι η ασφάλεια, την οποία ουδείς 
Διεθνής Οργανισμός ή συμμαχία εξασφαλίζει στην χώρα μας. Βασικό ζητούμενο 
αποτελεί η διατήρηση αποτρεπτικών Ε.Δ., σε ένα ιδιαίτερα ασταθές τοπικό περιβάλλον, 
υπό συνθήκες οικονομικής κρίσεως, προς διασφάλιση των ζωτικών μας συμφερόντων. Η 
νέα Δομή Δυνάμεων εμπεριέχει την αντίθεση της διατηρήσεως της αμυντικής ισχύος με 
μεγάλη παράλληλη μείωση των οικονομικών πόρων. 
   *  Οι εκπτώσεις στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας μεγιστοποιούν τον 
κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης των ζωτικών Εθνικών Συμφερόντων. Η ύπαρξη 
αποτρεπτικών Ε.Δ. και μόνο αυτή διασφαλίζει την ειρήνη, την ακεραιότητα και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.  Θα πρέπει να μην μας διαφεύγει όμως,  ότι οι Ε.Δ.   
κτίζονται δύσκολα και υποσκάπτονται εύκολα και γρήγορα.  
 

β. Ο Υποστράτηγος ε.α. Κ. Αργυρόπουλος εισηγήθηκε το θέμα «Γεωπολιτικές 
Εξελίξεις Εθνικού Ενδιαφέροντος. Διεκδικήσεις και Απειλές κατά των Εθνικών μας 
Συμφερόντων». Οι πλέον σημαντικές αναφορές της ομιλίας του, έχουν ως εξής: 
   * Η Ελλάδα απειλείται κυρίως από τον εαυτό της, για μία σειρά από 
αιτίες. Η χώρα μας διέρχεται οικονομική κρίση η οποία ουσιαστικά είναι πολιτική κρίση, 
αφού η ανάκαμψη προϋποθέτει αυξημένη πολιτική και εθνική συνείδηση. Το 
δημογραφικό σε συνδυασμό με την διεθνή μετανάστευση αλλά και την διεισδυτική 
πολιτική ομόρων κρατών, αποτελεί μία ακόμη σημαντική απειλή για την χώρα, 
δεδομένου ότι προκαλούν κίνδυνο μελλοντικής εθνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 
ανατροπής. Έτερο σύμπτωμα της υποτροπιάζουσας εθνικής νόσου αποτελεί όχι μόνο η 
αδυναμία ανελίξεως και προαγωγής της μοναδικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά 
η ανικανότητα ακόμη και της απλής διατηρήσεως αυτής (καταρράκωση παιδείας, 
θεσμών, χρεωκοπία αξιών και προτύπων, ανοχή στην μουσουλμανική διείσδυση, 
υποχώρηση του συλλογικού συμφέροντος κ.λ.π., χάριν παγκοσμιοποιημένων, 
διεθνιστικών και εξατομικευμένων ιδεοληψιών). Υπό άλλες συνθήκες (ικανές ηγεσίες με 
όραμα),  η πλανητικής εμβέλειας πολιτιστική φήμη της χώρας,  θα μπορούσε να την 
καταστήσει παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων της. 
   * Η σημερινή Ελλάς εμφανίζεται κατάκοπος, παθητική  και ανίκανη προς 
ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ακόμη και για την επιβίωση,  την άμυνα και την 
ακεραιότητά της. Ισχύει δυστυχώς διαχρονικά ο πολιτικός όρος «δεν διεκδικούμε 
τίποτε»,  ο οποίος αφαιρεί κάθε διαπραγματευτικό έρεισμα και αποκαλύπτει το σύνολο 
του πολιτικού ενδοτισμού, μοιρολατρείας και φοβικών συνδρόμων. Μία χώρα 
παρηκμασμένη, όπως η Ελλάς, δίχως διάθεση αυτοβοήθειας, δίχως φρόνημα, διάθεση για 
άμυνα και πολεμική αρετή, είναι επόμενο να προκαλεί άμεσες διεκδικήσεις και 
αλυτρωτικές βλέψεις εκ μέρους των ομόρων κρατών. 



   * Οι Αλβανοί ανεπίσημα αλλά ουσιαστικά, διεκδικούν ολόκληρη 
την Ήπειρο και τμήμα της Δ.  Μακεδονίας.  Οι Σκοπιανοί δεδηλωμένα διεκδικούν τον 
ελληνικό χώρο έως τον Όλυμπο.  Οι Βούλγαροι έχουν διαχρονικά στο νου τους την 
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και οι Τούρκοι διατηρούν στο ακέραιο τις διεκδικήσεις 
τους στην Θράκη,  το Αιγαίο και την Κύπρο.  Η ισχυρή και αναθεωρητική Τουρκία 
μετεξελίσσεται σε περιφερειακή δύναμη με ρόλο και επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. 
Στην προσπάθειά της αυτή έχει την στήριξη των Η.Π.Α. για τις οποίες η Τουρκία 
αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για εμφανείς γεωπολιτικούς λόγους. 
   * Σε οιανδήποτε μελλοντική στρατιωτική αναμέτρηση χαμηλής, 
ενδιαμέσου εντάσεως ή και πλήρους συρράξεως, θα πρέπει από τώρα να ληφθεί σοβαρά 
υπ’ όψιν η δράση διαφόρων αλλοεθνών πολυπληθών ομάδων  στο εσωτερικό της χώρας 
(π.χ.  οργανωμένο UCC,  γκρίζοι λύκοι με μέρος της μειονότητος Θράκης,  ένοπλα 
αποσπάσματα ομόρων χωρών με αλυτρωτικές βλέψεις, ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος, πεινασμένοι λαθρομετανάστες, φανατικοί ισλαμιστές, πρόσφυγες κ.λ.π.). 
Παρά τον επικρατούντα κοινωνικό εφησυχασμό, και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία, 
ο πόλεμος αποτελεί μία πολιτική επιλογή κάθε αναθεωρητικού κράτους, την οποία 
ουδείς δύναται να αποκλείσει. Πέραν της στρατιωτικής διαστάσεώς του ο πόλεμος 
δύναται να είναι οικονομικός, δημογραφικός, μεταναστευτικός, πολιτισμικός, 
θρησκευτικός, πληροφορικός, πόλεμος φυσικών πόρων, κ.λ.π. ή και συνδυασμός αυτών. 
   * Η αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων και κινδύνων που 
προαναφέρθηκαν απαιτεί ύπαρξη διακομματικής Εθνικής Στρατηγικής (η οποία δεν 
υφίσταται), δεδομένου ότι μόνο αυτή εξασφαλίζει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, 
συντονισμό και σύγκλιση προσπαθειών καθώς και βέλτιστη χρήση των παραγόντων 
εθνικής ισχύος της χώρας, για την εξυπηρέτηση των Εθνικών Συμφερόντων.  
 

γ. Ο ιστορικός και συγγραφέας Κος Σ. Καργάκος, ανέπτυξε το θέμα «Συμβολή Ε.Δ. 
στην επίτευξη των Εθνικών Συμφερόντων. Δέουσα σχέση Ε.Δ. με Κράτος και 
Κοινωνία». Τα κύρια σημεία της εισηγήσεως του Κου Καργάκου συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 
   * Η ιστορία έχει διδάξει ότι οι εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις (σήμερα 
κυρίως οι ΗΠΑ) δεν δεσμεύονται από υποσχέσεις και συμφωνίες, αλλάζοντας πολιτική 
ανάλογα με τις γεωπολιτικές συγκυρίες και με γνώμονα τα εκάστοτε Εθνικά τους 
Συμφέροντα. Σε αντίθεση με τις Μακιαβελικές θεωρίες η χώρα μας ανέκαθεν 
ακολουθούσε έναν ηρωικό ηθικό κώδικα, συμβατό με την ψυχοσύνθεση των κατοίκων 
της, που δεν επέτρεπε στην χώρα να διαπράττει προδοσίες αλλά μόνο να αγωνίζεται. 
   * Κατά την μεταπολιτευτική περίοδο, δυστυχώς και στα πλαίσια της 
«απομυθοποιήσεως»,  εφαρμόζεται πολιτική αφηρωϊσμού, κατεδαφίζεται η κλασσική και 
γλωσσική παιδεία και αλλοιώνεται η ιστορία.  Η απομάκρυνση των ηρωικών προτύπων 
αποτρέπει την κοινωνία από κάθε μορφής αγώνα (σε ατομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και 
εθνικό επίπεδο) και την μετατρέπει σε οκνηρή, ηττοπαθή και δειλή, που εθίζεται να ζει 
με δανεικά αντί με ιδανικά.   
   * Η έλλειψη εθνικών στόχων και προσανατολισμών, καθώς και η 
στρεβλή οικογενειακή, σχολική και τηλεοπτική αγωγή, στην οποία κυριαρχεί ο 
εθνομηδενισμός,  δεν σκληραγωγεί ψυχικά την κοινωνία αλλά την καθιστά μαλθακή, 
δίχως ηθικό και ανέτοιμη να αντεπεξέλθει τόσο στην σκληρή δοκιμασία ενός πολέμου (ο 
οποίος είναι θέμα χρόνου να λάβει χώρα), όσο και στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Ο 



οικουμενισμός είναι μεν συμβατός με την ελληνική κοσμοθεώρηση αλλά επ’ ουδενί μας 
προτρέπει να απεμπολήσουμε την εθνική μας ταυτότητα και τους εθνικούς μας στόχους. 
   * Οι υφιστάμενες συμμαχίες δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού 
(ουδεμία εγγυάται την ασφάλειά μας). Η αντίληψη και η αίσθηση του υπαρκτού 
κινδύνου είναι αυτό που θα θέσει τους πολίτες σε εγρήγορση και θα καλύψει το έλλειμμα 
τόλμης,  και αναλήψεως πρωτοβουλιών που λείπει τώρα από την χώρα μας.  Είναι 
αδύνατη η συγκρότηση ισχυρού στρατού, δίχως την προθυμία για θυσίες που διασφαλίζει 
η μετάδοση στην νεολαία ηθικών σκοπών και ορθών προτύπων. 
   * Πέραν των φανερών πολικών σχεδίων και ανακοινώσεων που γίνονται 
αμέσως γνωστά, απαιτείται η συγκρότηση ειδικού συμβουλίου, το οποίο αθόρυβα και 
μυστικά θα καθορίζει εθνικούς στόχους και τρόπους δράσεως και θα εξασφαλίζει 
κονδύλια για την άμυνα.  Το εν λόγω συμβούλιο θα πρέπει να είναι διαχρονικό και 
αποκλειστικά εθνικό (όχι μεσιτικό γραφείο ξένων υπηρεσιών). 
   * Εν κατακλείδι η πλέον σημαντική επένδυση θα πρέπει να γίνει 
στην παιδεία, η οποία θα διασφαλίζει στους νέους τον απαιτούμενο ψυχισμό, την γνώση 
και τις αρετές που θα εξασφαλίζουν την ανταπόκριση στις αρχαίες επιταγές «Άμμες δε γ’ 
εσόμεθα πολλώ κάρρονες» και «Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω».  
 

δ. Ο Αντιστράτηγος ε.α. Σ. Παναγόπουλος, επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
παρουσίασε το θέμα «Οι Επιπτώσεις από την Υλοποιούμενη Αμυντική Πολιτική από της 
Μεταπολιτεύσεως και μετά, καθώς και οι Αντίστοιχες της Οικονομικής Κρίσεως επί της 
Αμυντικής Ισχύος της Χώρας». Κύρια σημεία προσοχής, κατά την ανάπτυξη του εν λόγω 
θέματος είναι τα ακόλουθα: 
   *  Παρά την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητος στις Ε.Δ.,  μετά το 
1974, οι πολιτικοί κομματικοί μηχανισμοί χρησιμοποίησαν το προηγούμενο της 
επτάχρονης στρατιωτικής εμπλοκής στην πολιτική ζωή της χώρας, για ιδιοτελείς και όχι 
για θεσμικούς  σκοπούς ελέγχου των Ε.Δ.. Στην διαρκή έως σήμερα μεθόδευσή τους 
αυτή και με πρόσχημα την «αποχουντοποίηση», τα κόμματα δεν δίστασαν να θίξουν τον 
σκληρό πυρήνα του αξιακού συστήματος που διέπει τις Ε.Δ.  κάθε ευνομούμενου 
κράτους (π.χ. πειθαρχία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ακομμάτιστα στελέχη, στρατιωτική 
δεοντολογία, αρετές και παραδόσεις, αυστηρή προσήλωση στις αποστολές που θέτει η 
Πολιτεία κ.λ.π.) και να πλήξουν το κύρος τους με ψευδείς κατηγορίες και άδικες 
ενέργειες, εξυπηρετούσες ιδιοτελείς κομματικές σκοπιμότητες.  
   *  Η Πολιτική Εθνικής Αμύνης (ΠΕΑ),  που απορρέει από την Εθνική 
Στρατηγική (η οποία ουδέποτε έχει διατυπωθεί γραπτώς), καθορίζει αναλυτικά την 
αποστολή και τα έργα των Ε.Δ.,  των οποίων η εκπλήρωση,  έναντι της τουρκικής 
(κυρίως) στρατιωτικής απειλής, για ένα εκτεταμένο Θέατρο Επιχειρήσεων από τον Έβρο 
έως την Κύπρο, δημιουργεί συγκεκριμένες ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις 
προσωπικού και μέσων στις Ε.Δ.. 
   * Παρά την εν γένει επάρκεια του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 
Ε.Δ., τα πρακτικά αποτελέσματα της εφαρμογής του είναι αρνητικά λόγω της  
καταστρατηγήσεως αυτού από το πολιτικό σύστημα. Αρωγός στο θλιβερό αυτό έργο 
αποδυναμώσεως των Ε.Δ. είναι και αριθμός επιόρκων Αξιωματικών οι οποίοι 
επιβιβάζονται σε κομματικά οχήματα για την ανέλιξή τους είτε λόγω επαγγελματικής 
ανεπάρκειας είτε λόγω υπέρμετρης ατομικής φιλοδοξίας. 



   * Οι συστηματικές πολυεπίπεδες κομματικές παρεμβάσεις στις Ε.Δ. (μηδέ 
της αντιπολιτεύσεως εξαιρουμένης), για ιδιοτελείς κυρίως ψηφοθηρικούς λόγους, έχουν 
ως αποτέλεσμα την αναξιοκρατία, την θεσμική απαξίωση της στρατιωτικής ηγεσίας αλλά 
και της στρατιωτικής ιεραρχίας, την αναξιοκρατική παρέμβαση και άσκηση πιέσεων στα 
θεσμικά στρατιωτικά αρμόδια όργανα, επί διαδικασιών κρίσεων, προαγωγών, 
μεταθέσεων, τοποθετήσεων, προμηθειών κ.λ.π.. Πέραν αυτών η πολιτική ηγεσία 
προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες, βλαπτικές για τις Ε.Δ., όπως η υποβάθμιση του 
θεσμού της θητείας (μειώσεις διάρκειας, ευνοιοκρατικές μεθοδεύσεις κ.λ.π.), η κακή 
εφαρμογή του θεσμού των επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ), η πολυετής καθυστέρηση 
προωθήσεως νέας Δομής Δυνάμεων (η προσφάτως ανακοινωθείσα κρίνεται ότι περιέχει 
πλήθος αδυναμιών κυριότερη των οποίων η ιδιαίτερη αποδυνάμωση του ΠΝ, της ΠΑ 
καθώς και πολλαπλασιαστών ισχύος), η δραματική μείωση οικονομικών πόρων καθώς 
και η μείωση της οροφής του εμψύχου δυναμικού των Ε.Δ.. 
   * Ο πρόσφατος νόμος 3883/2010 «περί ιεραρχίας και εξελίξεως των 
στελεχών των Ε.Δ.», επιτείνει τα ανωτέρω προβλήματα αφού μετατρέπει τις Ε.Δ. σε 
ΔΕΚΟ (π.χ. γραφειοκρατικές και νομικίστικες διαδικασίες), ευτελίζει τους βαθμούς, 
προωθεί την αναξιοκρατία και αναξιοπιστία, επιτρέπει την επαναφορά αποστράτων 
καθώς και την μαζική επανάκριση αυτών με διαδικασίες ηθικά επιλήψιμες, εφαρμόζει 
ένα προβληματικό σύστημα διοικήσεως στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και δεν προωθεί την διακλαδικότητα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η 
πρόσφατη εμφάνιση Ενώσεων και Συνδέσμων στελεχών των Ε.Δ. (εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία), με πολιτικό προσανατολισμό και στήριξη, λόγω ανυπαρξίας σχετικού 
νόμου (ο Άρειος Πάγος εγκρίνει Ενώσεις μόνο επιστημονικού χαρακτήρος).   
   * Υφίστανται δυστυχώς και κομματικές εκτροπές από την Εθνική 
Στρατηγική η οποία πρωτίστως οφείλει να εκτιμά ορθολογικά τις στρατιωτικές απειλές 
και να προσαρμόζει ανάλογα τους εθνικούς ΑΝΣΚ και τα στρατιωτικά μέσα.  Η από το 
2005 ραγδαία μείωση των δαπανών για τις Ε.Δ., κατά τα τελευταία έτη της οικονομικής 
κρίσεως, έχει μετατραπεί σε μονομερή αφοπλισμό της χώρας με εμφανή πρακτικά 
δυσμενή αποτελέσματα (η εισήγηση παρουσιάζει σειρά παραδειγμάτων) που επηρεάζουν 
άμεσα την στρατιωτική ισχύ της χώρας. Η πολιτική τάξη, υποστηριζόμενη από 
κατευθυνόμενα ΜΜΕ εμφάνισε ανακριβώς (στην εισήγηση παρατίθενται στοιχεία) τις 
αμυντικές δαπάνες ως την κύρια περίπου αιτία για το χρέος και το έλλειμμα.  Ως 
συνέπεια, σταδιακά από το 2010, ισοπεδώθηκε η ζωή των στελεχών των Ε.Δ. (και των 
αποστράτων) περισσότερο από κάθε άλλον αμειβόμενο του δημοσίου, με μείωση 
αποδοχών από 40% έως 60%, κατέστη προβληματική η συντήρηση των υφισταμένων 
μονάδων, συστημάτων, όπλων, μέσων και υλικού, έχει καταστραφεί η αμυντική 
βιομηχανία και συρρικνούται η ναυπηγοεπισκευαστική ικανότητα (με απώλεια 
τεχνογνωσίας και ειδικευμένου προσωπικού), έχει περιορισθεί επικίνδυνα η 
επιχειρησιακή εκπαίδευση αλλά και η στρατιωτική παρουσία σε περιοχές εθνικού 
ενδιαφέροντος. Τέλος η πολιτική τάξη καταβάλλει ενσυνείδητη προσπάθεια 
εξαπατήσεως του ελληνικού λαού, ως προς την ισχύ των Ε.Δ., με παραπλανητική 
προβολή δραστηριοτήτων των Ε.Δ. επικοινωνιακού και εθιμοτυπικού χαρακτήρος. Όλα 
αυτά προκαλούν επιπτώσεις στο ηθικό των στελεχών των Ε.Δ.. 
   * Ενώ όλες οι τουρκικές διεκδικήσεις ισχύουν στο ακέραιο, η χώρα αυτή 
δεν μας θεωρεί πλέον απειλή (τουρκική λευκή βίβλος) και προσπαθεί, επιτυχώς μέχρι 
στιγμής, μέσω πιέσεων (πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές, της ΜΙΤ, κ.λ.π.) και 



κρίσεων ασφαλείας, να επιτύχει αναίμακτα τους στόχους της σε βάρος των ζωτικών 
Συμφερόντων μας. 
   * Απαιτείται η αποκομματικοποίηση των Ε.Δ., η θεσμική τους λειτουργία, 
η ενίσχυση αυτών με το απαραίτητο προσωπικό και η εφαρμογή μίας Δομής Δυνάμεων 
ευέλικτης και σύγχρονης που να διασφαλίζει την στρατιωτική ισχύ. Θα πρέπει επίσης να 
ανατραπεί η νομοθεσία που εξομοιώνει τις Ε.Δ. με οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή 
ΔΕΚΟ και να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την αξιοπρεπή διαβίωση των 
στελεχών των Ε.Δ.,  την συντήρηση και λειτουργία του υφισταμένου υλικού καθώς και 
την εκπαίδευση. Συνολικά θα πρέπει οι Ε.Δ. να εξασφαλίζουν την αποτροπή έναντι των 
στρατιωτικών απειλών. 
 

ε. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚΠΥ και Δνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΚΜΩΝ 
ΑΕ Κος Α. Ροζολής, εισηγήθηκε το θέμα «Η Ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας και 
Τεχνολογίας, ως Μοχλός Εξόδου από την Οικονομική Κρίση». Τα σημαντικότερα 
σημεία της ομιλίας του έχουν ως ακολούθως: 
   * Στόχος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
(ΣΕΚΠΥ), που εκπροσωπεί πλέον των 100 εταιρειών και περίπου 12.000 εργαζομένους, 
είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ). Παρά 
τις περί του αντιθέτου φήμες, η ΕΑΒΙ διαθέτει σημαντικές δυνατότητες (αν και αρκετές 
υπολειτουργούν), όπως επιβεβαιώνουν οι ναυπηγήσεις των πλέον συγχρόνων 
συμβατικών υποβρυχίων παγκοσμίως, οι εκτεταμένες εργασίες σε μαχητικά αεροσκάφη 
(Α/Φ) τελευταίας γενεάς αλλά και σε άλλους τύπους στρατιωτικών και πολιτικών Α/Φ, η 
συναρμολόγηση και κατασκευή μεγάλου μέρους νέου άρματος μάχης του ΕΣ, οι 
εξαγωγές προϊόντων της εγχώριας βιομηχανίας εκρηκτικών, η παραγωγή ανταλλακτικών 
ερπυστριοφόρων των Ε.Δ., ηλεκτρονικών και οπτικών μέσων αλλά και υλικών ατομικής 
ασφαλείας. 

  *  Η ΕΑΒΙ η οποία κατά μεγάλο ποσοστό υπήρξε κρατική αντιμετώπισε τις 
δυσλειτουργίες του Δημοσίου, όπως υπεράριθμο και μη εξειδικευμένο προσωπικό, 
κομματικές διοικήσεις, λάθος στρατηγικές, διασπάθιση δημοσίου χρήματος κ.λ.π.. 
Αποτέλεσμα αυτών είναι όλες οι μονάδες της κρατικής ΕΑΒΙ να είναι χρεωκοπημένες 
και να τελούν υπό πώληση. Η ιδιωτική ΕΑΒΙ, λόγω μικρού μεγέθους αλλά και των 
προαναφερθέντων λόγων, δεν αναπτύχθηκε σε βαθμό ανάλογο με τα δαπανηθέντα κατά 
το παρελθόν κονδύλια για εξοπλισμούς. Ενώ η ΕΑΒΙ συμμετείχε με ικανοποιητικά 
ποσοστά στην κατασκευή των υπό προμήθεια οπλικών συστημάτων (Ε.Π.Α. και Α.Ω.), η 
συμμετοχή αυτή αφορούσε μόνο τα ελληνικά συστήματα και όχι μία μακροχρόνια 
συνεργασία με τους ξένους οίκους για συγκεκριμένα υποσυστήματα που να αφορούν την 
παγκόσμια αγορά. Καταστροφική συνέπεια αυτού ήταν μετά την εκάστοτε κορύφωση 
των εργασιών να επέρχεται ο ξαφνικός θάνατος με απώλεια της σχετικής αμυντικής 
τεχνογνωσίας. 
   *  Ενδεδειγμένη βέλτιστη λύση για μία χώρα του μεγέθους της Ελλάδος,  
αποτελεί αντί της παραγωγής τελικών προϊόντων (πλοία,  Α/Φ,  άρματα κ.λ.π.),  να 
προμηθεύεται τις πλέον σύγχρονες μονάδες και συστήματα από μεγαλύτερες χώρες και η 
ΕΑΒΙ να εστιάζεται στην συμπαραγωγή και υποστήριξη των συστημάτων αυτών, 
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της διπλωματίας των εξοπλισμών αλλά και 
την ασφάλεια εφοδιασμού των Ε.Δ.. Η παραγωγή οιουδήποτε τελικού προϊόντος από την 
χώρα μας, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού και θα είναι αρκούντως 



ανταγωνιστικό και βιώσιμο ώστε να διασφαλίζει ότι θα είναι δυνατή η προώθηση του εν 
λόγω προϊόντος σε άλλες χώρες. 
   * Προκειμένου, υπό συνθήκες οικονομικής κρίσεως, η ΕΑΒΙ να εξέλθει 
του σημερινού αδιεξόδου, προτείνεται η αξιοποίηση κονδυλίων από τις ληγμένες 
συμβάσεις Α.Ω., αλλά και από «ενεργές» με σοβαρά προβλήματα υλοποιήσεως, αξίας 
300 – 5000 εκ.€. Επιπλέον η συμμετοχή της χώρας μας σε πολλούς Διεθνείς 
Οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., EDA, FRONTEX, ESA κ.λ.π.) προσδίδει μεγάλες 
ευκαιρίες συμμετοχής σε πολυεθνικά αναπτυξιακά προγράμματα. 
   * Αν και σε θεσμικό επίπεδο η υποστήριξη της ΕΑΒΙ προβλέπεται από 
την Εθνική Αμυντική Στρατηγική (νόμος 3978/2011), δεν έχει ακόμη καθορισθεί η 
ΕΑΒΣ. Πέραν των οικονομικών παραμέτρων, ένας από τους βασικούς ρόλους του 
κράτους είναι να εξασφαλίζει την τήρηση των νόμων, διαφορετικά η δημιουργούμενη 
πολιτική και κοινωνική αστάθεια καθώς και η απουσία εργασιακής ειρήνης ακυρώνουν 
τις δυνητικές επενδυτικές προθέσεις στο εσωτερικό. 
   * Η ανάπτυξη της ΕΑΒΙ αποτελεί μοχλό αναπτύξεως της Εθνικής 
Οικονομίας,  διότι η ΕΑΒΙ υποστηρίζει την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια άνευ των 
οποίων δεν υπάρχει Εθνική Οικονομία. Η αμυντική τεχνολογία ευρίσκεται στην αιχμή 
του συνόλου του φάσματος των τεχνολογικών εξελίξεων και δεδομένου ότι η χώρα μας 
δεν διαθέτει βιομηχανία πολιτικού τύπου υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, είναι ζωτικής 
σημασίας η διατήρηση της επαφής των τεχνολογικών εξελίξεων,  μέσω των αμυντικών 
συστημάτων των Ε.Δ.. Η χώρα διαθέτει φθηνό και εκπαιδευμένο προσωπικό όλων των 
βαθμίδων, για το οποίο μία αναπτυγμένη ΕΑΒΙ θα αποτελέσει ανάχωμα της διαρροής 
του προς το εξωτερικό. Ειδικότερα στον ναυπηγοεπισκευαστικό φορέα, κατάλληλη 
συνεργασία ΥΕΘΑ –  ΕΔ –  ΥΕΘΟ και Ελλήνων Εφοπλιστών θα ήταν δυνατόν να 
εξασφαλίσει μεγάλη ανάπτυξη, δεδομένης της τεχνογνωσίας αλλά και του μεγέθους του 
ελληνόκτητου εμπορικού στόλου.   
 

στ. Ο δημοσιογράφος και αμυντικός αναλυτής Κος Ι. Θεοδωράτος, ανέπτυξε το 
θέμα « Επιχειρησιακή Σύγκριση και Επάρκεια των Ε.Δ. ως προς τις Στρατιωτικές 
Απειλές, για την Περίοδο 2013 – 2023». Ο Κος Ι. Θεοδωράτος εστιάσθηκε στο μέγεθος 
και την ισχύ των τουρκικών Ε.Δ.,  για την εν λόγω περίοδο,  αποδεικνύοντας ότι η 
Τουρκία αποτελεί μία ολοκληρωμένη, πραγματική και άμεση στρατιωτική απειλή, 
διαρκώς ενισχυόμενη, η οποία χρήζει αποτρεπτικής αντιμετωπίσεως, με σειρά 
αποφάσεων και ενεργειών. Τα κύρια σημεία προσοχής της εισηγήσεως του Κου 
Θεοδωράτου έχουν ως ακολούθως: 
   *  Σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Αχμέτ Νταβούτογλου,  το 
κόμμα του (AKP) έχει αναλάβει την αποστολή, το «θρησκευτικό τάμα» και το 
«ιστορικό» καθήκον, έως το 2023, οι Τούρκοι να ξανασμίξουν με τα «αδέλφια» τους που 
βρίσκονται στα εδάφη που έχασαν κατά την περίοδο 1911 – 1923. Επιπλέον ο Κος 
Νταβούτογλου προβάλλει ως πρότυπο τον Μωάμεθ τον «πορθητή». Οι μεγαλόπνοοι 
αυτοί περιφερειακοί στόχοι, εντός προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος, θα έπρεπε να 
δημιουργούν ιδιαίτερο προβληματισμό, δεδομένου ότι συνοδεύονται από ανάλογες 
διπλωματικές και κυρίως στρατιωτικές προετοιμασίες.  
   * Κατά το διάστημα 2013 – 2023 η Τουρκία πρόκειται να υλοποιήσει 
στρατηγικής σημασίας μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων της δυνάμεων 
(ΤΕΔ), τα οποία θα επιφέρουν πλήρη ανατροπή του ισοζυγίου ισχύος μεταξύ Τουρκίας – 



Ελλάδος και συγχρόνως θα της προσδώσουν την δυνατότητα ασκήσεως επιρροής σε 
ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Οι εν λόγω εξοπλισμοί θα υλοποιηθούν κυρίως από την 
τουρκική αμυντική βιομηχανία, με απώτερο στόχο την απεξάρτηση από τις ξένες πηγές 
αγοράς,  την επένδυση στην  υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία καθώς και την 
πραγματοποίηση εξαγωγών αμυντικού υλικού. 
   * Η Τουρκία δίδει έμφαση στην απόκτηση μέσων συλλογής 
στρατηγικών και τακτικών πληροφοριών, με αξιοποίηση του διαστήματος. Έως το 2023, 
θα έχει τεθεί σε τροχιά σειρά δορυφόρων διαφόρων τύπων (τηλεπικοινωνιακοί, 
παρατηρήσεως, επιτηρήσεως), θα δημιουργηθεί κέντρο εκτοξεύσεως δορυφόρων, θα 
σχεδιασθούν και θα αναπτυχθούν δορυφορικά συστήματα στρατιωτικής χρήσεως (ακόμη 
και προσδιορισμού θέσεως, αντίστοιχο με το αμερικανικό σύστημα GPS). Εντός του 
ιδίου χρονικού διαστήματος η Τουρκία φιλοδοξεί να κατασκευάσει βαλλιστικούς 
πυραύλους εμβέλειας 2.500 χλμ. (θα πλήττουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με 
ακρίβεια μερικών μέτρων). Κατέχονται ήδη στο οπλοστάσιό της πύραυλοι μεγάλης 
εμβέλειας (εμβέλεια YILDIRIM II 300 χλμ και YILDIRIM III 900 χλμ), με τους οποίους 
στοχοποιούνται τα περισσότερα τμήματα της ελληνικής επικράτειας (οι πύραυλοι 
εξοπλίζονται εναλλακτικά και με χημικές κεφαλές).  

  * Στον τομέα του ηλεκτρονικού (Η/Ν) πολέμου, οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει 
Διεύθυνση Άμυνας Κυβερνοχώρου, αναπτύσσουν Η/Ν συστήματα (κέντρα 
τηλεδιάσκεψης, αισθητήρες, παρεμβολείς κ.λ.π.), κρυπτογραφικές συσκευές και 
συνδέσεις ασφαλείας για τις ΤΕΔ, ψηφιακό ολοκληρωμένο δίκτυο επικοινωνιών για 
ολόκληρο το φάσμα διοικήσεως των ΤΕΔ, αναπτύσσουν ταχύτατα την ρομποτική, καθώς 
και την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροχημάτων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. 
   *  Στην τουρκική πολεμική αεροπορία (ΤΠΑ),  πέραν της μελλοντικής 
παραλαβής των 100 αεροσκαφών (Α/Φ) F-35 (αιχμή της νέας τεχνολογίας), σχεδιάζεται 
και αναπτύσσεται εθνικό μαχητικό Α/Φ έκτης γενεάς. Παραλαμβάνονται νέα Α/Φ F-16 
Block 50+ και αναβαθμίζονται 165 από τα υφιστάμενα F-16 στο ίδιο επίπεδο. 
Προβλέπεται η παραλαβή 4 Α/Φ εγκαίρου προειδοποιήσεως (ΑΣΕΠΕ), 10 μεταφορικών 
Α400Μ, 2 Α/Φ διοικήσεως,  η κατασκευή Α/Φ βασικής εκπαιδεύσεως και ο 
εκσυγχρονισμός παλαιοτέρων μαχητικών και μεταφορικών Α/Φ. Παράλληλα ένα μεγάλο 
και φιλόδοξο πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας ευρίσκεται σε εξέλιξη και 
περιλαμβάνει νέο σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, πυροβολαρχίες μεσαίου και χαμηλού 
ύψους, αυτοκινούμενα οχήματα, συστήματα ελέγχου, καθώς και την κατασκευή εθνικού 
αντιαεροπορικού βλήματος.   
   * Η Τουρκία κατασκευάζει σε μεγάλους αριθμούς το επιθετικό 
ελικόπτερο (Ε/Π) ΑΤΑΚ (Τ129), νέα μεταφορικά Ε/Π , βαρέα μεταφορικά Ε/Π, καθώς 
και Ε/Π γενικής χρήσεως και ερεύνης διασώσεως για τις ΤΕΔ, την ΜΙΤ και την Διοίκηση 
Ασφαλείας Ακτών. 
   * Η Τουρκία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό 
(ΤΠΝ). Κορμό του φιλόδοξου προγράμματος αποτελεί η σχεδίαση και ναυπήγηση 
μεγάλου αριθμού κορβετών τ. MILGEM (οι οποίες ήδη εξάγονται και σε άλλες χώρες). 
Πρόκειται να ναυπηγηθούν επίσης σε τουρκικά ναυπηγεία 6 υποβρύχια (Υ/Β) τ.214, 16 
περιπολικά,  4  σκάφη μεταφοράς ειδικών δυνάμεων,  2  αποβατικά LST,   8  ταχέα 
αποβατικά LCT,  πλοίο διασώσεως Υ/Β,  και πολλών ειδών βοηθητικά.  Κορυφαία θέση  
κατέχει η ναυπήγηση πλοίου αμφίβιας εφόδου LPD μεγάλων δυνατοτήτων, ενώ 
μελετάται η περίπτωση αποκτήσεως αεροπλανοφόρου. Πέραν αυτών η τουρκική 



αμυντική βιομηχανία αναπτύσσει τεχνολογίες υποβρυχίων οπλικών συστημάτων 
παράκτιας άμυνας και ολοκληρώνει πλήρες σύστημα επιτηρήσεως των θαλασσίων 
περιοχών με ονομασία «Μακρύς Ορίζων».  Το ΤΠΝ και η Τουρκική Ακτοφυλακή 
προμηθεύονται αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), ενώ για την τελευταία 
ναυπηγούνται δεκάδες περιπολικά πλοία διαφόρων τύπων.  
   * Η Τουρκία ήδη κατασκευάζει νέο άρμα μάχης (εξάγεται και σε τρίτες 
χώρες), γέφυρες διάβασης υδατίνων κωλυμάτων, οβιδοβόλα, ΠΕΠ, πυροβόλα, ρουκέτες, 
οπλικά συστήματα, βλήματα cruise, διατρητικές βόμβες, πολλά είδη πυρομαχικών και 
βομβών, τορπίλες, αντιαεροπορικά βλήματα, αντιαρματικά βλήματα, τυφέκια κ.λ.π.. 
Μαζί με τα νέα τουρκικά άρματα μάχης, τεράστιος αριθμός τεθωρακισμένων 
τροχοφόρων οχημάτων και οχημάτων φορέων όπλων, έρχονται να προστεθούν στον 
τουρκικό στρατό ξηράς (ΤΣΞ).    
 

ζ. Ο Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος Π.Ν., επίτιμος Διοικητής Σ.Ν.Δ. και 
Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., εισηγήθηκε το θέμα «Η Έννοια της Αποτροπής και η 
Διατήρηση της Αποτρεπτικής Ικανότητος των Ε.Δ. για την Δεκαετία 2013 – 2023». Τα 
κύρια σημεία της παρουσιάσεως αυτής συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
   * Οι πολιτικοί ταγοί της χώρας μας φαίνεται να μην έχουν κατανοήσει 
θεμελιώδεις κανόνες λειτουργίας των συσχετισμών ισχύος του Διεθνούς Συστήματος, 
μεταξύ των οποίων και την έννοια της αποτροπής. Απόρροια του γεγονότος αυτού είναι 
οι άνευ δισταγμού συντριπτικές μειώσεις των αμυντικών δαπανών με παράλληλη 
προσπάθεια εφησυχασμού της κοινής γνώμης,  όταν το γεωπολιτικό περιβάλλον μας 
μεταβάλλεται επί τα χείρω. 
   * Ουδέποτε η χώρα μας έχει διατυπώσει την Εθνική της Στρατηγική, η 
οποία οφείλει να είναι ανεξάρτητη και να βασίζεται στην αυτοβοήθεια. Διαχρονικά, τα 
πεπραγμένα κάθε χώρας οικοδομούν την αποτρεπτική της φήμη και τα μέχρι στιγμής 
πεπραγμένα της Ελλάδος ουδόλως ενισχύουν την φήμη αυτή. Αποτροπή υφίσταται μόνο 
όταν ο αντίπαλος έχει πεισθεί ότι η πολιτική μας ηγεσία προτίθεται να φθάσει στα άκρα 
και οι Ε.Δ.  είναι απρόβλεπτες και ικανές να του επιφέρουν κόστος υψηλότερο και 
δυσανάλογο του αναμενομένου οφέλους.   
   * Πολιτική βούληση κλιμακώσεως μίας κρίσεως, δίχως ισχυρές Ε.Δ. 
αποτελεί επικίνδυνη επιλογή, ενώ η πάγια πολιτική βούληση αποκλιμακώσεως των 
κρίσεων ακυρώνει την δαπανηρή προσπάθεια αποκτήσεως ισχυρών Ε.Δ. και διαγράφει 
την όλη έννοια της αποτροπής.  Ήπιες ή ισοδύναμες απαντήσεις έναντι εχθρικών 
προκλήσεων πιθανόν να αποτελούν αποδεκτό κόστος για τον (ισχυρό) αντίπαλο. 
   * Η γεωπολιτική διαφορά ισχύος Ελλάδος Τουρκία η οποία διαρκώς 
διευρύνεται επιτρέπει στην Τουρκία να πειθαναγκάζει την χώρα μας, η οποία προ πολλού 
ακολουθεί κατευναστική πολιτική και να κερδίζει αναίμακτα και σταδιακά τις 
διεκδικήσεις της. Ο πρόσφατος μονομερής ελληνικός αφοπλισμός εξουδετερώνει ότι 
απέμεινε από την αποτρεπτική φήμη της χώρας,  αποδυναμώνει σημαντικά την 
διπλωματία μας και δημιουργεί αστάθεια στην περιοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες 
στρατιωτικής αναμετρήσεως. 
   * Προϋπόθεση της στρατιωτικής αποτροπής, σε κάθε επίπεδο (χαμηλή, 
ενδιάμεση ένταση κ.λ.π.), αποτελεί η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετωπίσεως 
γενικευμένης πολεμικής συρράξεως. Οι αντεπιθετικές προθέσεις και δυνατότητες, καθώς 



και το επιθετικό στρατιωτικό Δόγμα, ενισχύουν την στρατιωτική αποτροπή και την 
καθιστούν περισσότερο πειστική.   

  * Η διαθεσιμότητα των υφισταμένων δυνάμεων, καθώς και ο εξορθολογισμός 
των δαπανών, αν και επιθυμητά, δεν αποτελούν ολοκληρωμένη αποτρεπτική πρόταση, 
ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα μειώνονται οι οροφές των κυρίων μονάδων κρούσεως και δεν 
ανανεώνονται οι τεχνολογικά παρωχημένες μονάδες και υλικό. Θεμελιώδη κριτήρια για 
την δέουσα Δομή των Ε.Δ.  αποτελούν τα έργα που τους ανατίθενται,  οι απειλές και το 
αναμενόμενο Θέατρο Επιχειρήσεων (Θ.Ε.). Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία που 
αποδυναμώνει τις Ε.Δ. διατηρώντας ταυτόχρονα το σύνολο των έργων τους έναντι 
διαρκώς ισχυροποιούμενης απειλής και εντός του ιδίου μεγάλου Θ.Ε., φέρει βαρύτατες 
ευθύνες.  
   * Η Στρατιωτική μας Στρατηγική και η Δομή Δυνάμεων, θα πρέπει να 
αποβλέπουν σε απόκτηση θαλασσίου και αεροπορικού ελέγχου σε Αιγαίο και Ιόνιο, 
καθώς και σε άρνηση αποκτήσεως αεροναυτικού τουρκικού ελέγχου στην ΝΑ Μεσόγειο. 
Επιπλέον θα πρέπει να αποκτηθεί δυνατότητα αποτελεσματικής άμυνας σε Έβρο, νήσους 
του Αιγαίου και Κύπρο με αντεπιθετικές ικανότητες. 
   * Ο ομιλητής θεωρεί ότι για εθνικούς ζωτικούς λόγους, επιβάλλεται 
ριζική αλλαγή πορείας με λήψη σειράς σημαντικών αποφάσεων και υλοποίηση αυτών 
εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ανεξαρτήτων κυβερνητικών αλλαγών. Ο Κος 
Β. Μαρτζούκος εισηγείται στην ομιλία του, την ανάληψη σειράς συγκεκριμένων 
βασικών μέτρων, σε πολιτικό και κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο (π.χ. συγκρότηση 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αποκομματικοποίηση Ε.Δ., συγκεκριμένα μέτρα 
ενισχύσεως της διακλαδικότητος, της επιτηρήσεως, της διαθεσιμότητος των 
υφισταμένων μονάδων και συστημάτων, επάρκειας προσωπικού, αποκτήσεως αμυντικών 
και αντεπιθετικών δυνατοτήτων, αυξήσεως φρονήματος προσωπικού και δημιουργίας εν 
γένει αποτρεπτικών Ε.Δ.) τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2023, προκειμένου 
να υπάρξει στοιχειώδης στρατιωτική αποτροπή, καθώς και τις γενικές αρχές 
υλοποιήσεως αυτών. Τέλος ο ομιλητής επισημαίνει ότι το κλειδί της όλης λύσεως, της 
εξευρέσεως κονδυλίων και της συνεπούς υλοποιήσεως των προτάσεων αυτών, έγκειται 
στην κατανόηση τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από την κοινή γνώμη,  της 
σημασίας που έχει για τα Εθνικά μας Συμφέροντα η έννοια της αποτροπής καθώς και 
των αποτρεπτικών ενόπλων δυνάμεων. 
   
 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

   * Η ήδη παρατεταμένη οικονομική κρίση (η οποία ουσιαστικά είναι 
πολιτική κρίση), θα έχει διάρκεια και θα είναι επώδυνη, κυρίως λόγω της αδυναμίας και 
ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος να αυτοκαθαρθεί, να επιβάλει άμεσες, κοινωνικά 
δίκαιες και αποτελεσματικές θεσμικές αλλαγές, να προβεί στις απαιτούμενες 
μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές, να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία, να 
εμπνεύσει δια του παραδείγματος τους πολίτες και να δημιουργήσει ευνοϊκό επενδυτικό 
περιβάλλον. Στο ανεπαρκές ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να προστεθούν η 



μικρόπνοη και άνευ οράματος ευρωπαϊκή πολιτική, καθώς και η παγκόσμια μετάλλαξη 
επί τα χείρω του καπιταλισμού.  
   * Ο συνδυασμός του δημογραφικού προβλήματος, της μαζικής 
μεταναστεύσεως (κυρίως μουσουλμάνων) στην χώρα μας και των διεκδικήσεων ομόρων 
(κυρίως μουσουλμανικών) κρατών, δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα με ανυπολόγιστες 
εθνικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές προεκτάσεις. 
Ο μεγάλος αριθμός αλλοεθνών και κυρίως μουσουλμάνων μεταναστών στην χώρα μας, 
δυνητικά καθοδηγουμένων και ελεγχομένων από ξένα κέντρα, αποτελεί παράμετρο 
ανησυχίας για το μέλλον, που χρήζει αντιμετωπίσεως, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως ή 
πολέμου της χώρας. 
   * Αν και η Ελλάς διαθέτει συγκριτικό πολιτισμικό πλεονέκτημα, διεθνούς 
εμβέλειας, έναντι όλων των κρατών της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο δεν το προαγάγει 
ή το αξιοποιεί αλλά αδυνατεί ακόμη και να το διατηρήσει,  λόγω της κακής 
οικογενειακής, σχολικής και τηλεοπτικής αγωγής (έλλειμμα σε θέματα εθνικής 
ταυτότητας, γλωσσικής παιδείας, σωματικής και ψυχικής σκληραγωγίας νέων, ιστορίας, 
ηθικού, αξιών, θεσμών, ορθών προτύπων, κοινωνικής συνειδήσεως, συλλογικού 
συμφέροντος κ.λ.π.). Αποτελέσματα της εν λόγω καταστάσεως αποτελούν τα χαλαρά 
κοινωνικά αντανακλαστικά σε προκλήσεις και κινδύνους, η αποχή από διάφορες μορφές 
αγώνα,  λόγω οκνηρίας και ηττοπάθειας,  η έλλειψη πνεύματος θυσίας,  καθώς και η 
κοινωνική ροπή (με κατάλληλη καθοδήγηση) προς παγκοσμιοποιημένες, διεθνιστικές και 
εξατομικευμένες ιδεοληψίες. 
   * Έναντι των αναθεωρητικών διεκδικήσεων και αλυτρωτικών βλέψεων 
ομόρων κρατών,  σε βάρος της ακεραιότητος της χώρας και κατά ζωτικών Εθνικών 
Συμφερόντων αυτής,  η Ελλάδα,  έχοντας εγκαταλείψει την θεμελιώδη αρχή της 
αυτοβοήθειας (ουδεμία συμμαχία μας εγγυάται προστασία από τις απειλές που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας) και έχοντας αποδυθεί σε συστηματικό μονομερή στρατιωτικό 
αφοπλισμό, φαίνεται να έχει υιοθετήσει την πολιτική κατευνασμού, με κύρια 
χαρακτηριστικά την μοιρολατρεία, τα φοβικά σύνδρομα, τις σταδιακές παραχωρήσεις 
και κύριο σύνθημα το «δεν διεκδικούμε τίποτε». 
   * Τα μείζονα, σύνθετα και επικαλυπτόμενα σημαντικά προβλήματα της 
χώρας δεν αντιμετωπίζονται με αποσπασματικά βραχυπρόθεσμα μέτρα η εφαρμογή των 
οποίων σταματά ή αλλοιώνεται μετά από κάθε κυβερνητική εναλλαγή ή ακόμη και με 
την αλλαγή προσώπων στην ίδια κυβέρνηση.  Η χώρα ουδέποτε έχει διατυπώσει 
διακομματική Εθνική Στρατηγική, με συνεπή μεσομακροπρόθεσμη εφαρμογή αυτής, 
ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών. Αντιθέτως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από  
εθνομηδενιστικές ιδεοληψίες και έλλειψη εθνικών στόχων και προσανατολισμών. 
 
 

β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΩΝ Ε.Δ. 

 
   * Το άϋλο προϊόν αλλά θεμελιώδους σημασίας για κάθε άλλη εθνική 
οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική δραστηριότητα, που παράγουν οι Ε.Δ., είναι η 
ασφάλεια η σταθερότητα και το ειρηνικό περιβάλλον, τα οποία ουδείς Διεθνής 
Οργανισμός ή Συμμαχία εξασφαλίζει εγγυημένα στην χώρα μας. Επιπλέον η διατήρηση 
ισχυρών Ε.Δ. αυξάνει την διπλωματική διαπραγματευτική μας ικανότητα, ενισχύει το 



ειδικό εθνικό βάρος εντός των συμμαχιών και προασπίζει τα Συμφέροντα της χώρας 
εντός και εκτός επικράτειας. Οι εκπτώσεις στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας, 
μεγιστοποιούν τον κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης των Εθνικών Συμφερόντων 
(επιβιώσεως και ζωτικών). 
   *  Η χώρα μας αντιμετωπίζει απροκάλυπτες εδαφικές διεκδικήσεις και 
πραγματική στρατιωτική απειλή από την Τουρκία, καθώς και αλυτρωτικές βλέψεις από 
τον Βορρά, οι οποίες υπό προϋποθέσεις δυνατόν να προστεθούν στις στρατιωτικές 
απειλές, ενώ η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος επιδεινώνεται 
και το μέλλον εκτιμάται δυσοίωνο. Στο εσωτερικό της χώρας και ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσεως και πολέμου, οι πολυπληθείς πλέον ομάδες αλλοδαπών και κυρίως 
μουσουλμάνων, υπό την δυνητική καθοδήγηση και εκπαίδευση ομόρων κρατών, θα 
πρέπει να συνυπολογίζονται στις παραμέτρους που στρέφονται κατά της εθνικής 
ασφάλειας.  Θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπ’ όψιν ότι η δημιουργία, αξιόμαχων 
Ε.Δ. απαιτεί μεγάλο χρόνο και συστηματικές δαπάνες, ενώ η αποδόμηση αυτών 
συντελείται ταχέως.   
   * Ο συνδυασμός των ισχυρών Ε.Δ.  (έναντι της απειλής)  και της 
πολιτικής βουλήσεως όπως τις χρησιμοποιήσει όταν απαιτηθεί, συνθέτει το θεμέλιο της 
πειστικής αποτροπής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της ειρήνης, της σταθερότητος και 
της αποτελεσματικής προασπίσεως των ζωτικών Εθνικών Συμφερόντων. 
   * Ακόμη και αν δεν υπήρχε άλλος παράγων εθνικής ανησυχίας, αρκεί 
μόνο η νέο-οθωμανική, αναθεωρητική και ισχυρή τουρκική απειλή για να θέσει την 
χώρα μας σε διαρκή στρατιωτική προετοιμασία. Η Τουρκία απειλεί και διεκδικεί 
απροκάλυπτα περιοχές της ελληνικής επικράτειας, καθώς και κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. Οι ήδη ισχυρές ΤΕΔ (2ος σε μέγεθος στρατός του ΝΑΤΟ), κατά την 
επόμενη δεκαετία πρόκειται να ενισχυθούν τόσο ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά, κατά 
τρόπο ο οποίος θα καθιστά ασύμφορη και γραφική κάθε προσπάθεια συγκρίσεως της 
ισχύος των δύο χωρών,  με προφανές πολιτικό αποτέλεσμα την υποχώρηση ή τα 
ανεπιστρεπτί τετελεσμένα αποτελέσματα στην Θράκη, το Αιγαίο, την Κύπρο και στην 
ΝΑ Μεσόγειο (υποθαλάσσια κοιτάσματα, ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα). 
 

γ. ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

   * Βάσει των πεπραγμένων της χώρας μας (παρελθούσες κρίσεις 
ασφαλείας, καθημερινές αντιδράσεις έναντι προκλήσεων κ.λ.π.), η αποτρεπτική φήμη 
της είναι ιδιαίτερα αδύναμη. Η ραγδαία μονομερής αποδυνάμωση των Ε.Δ. της χώρας 
επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την αποτρεπτική της φήμη και την εξαναγκάζει να 
επιλέγει, στην πράξη, πολιτικές κατευνασμού, με άμεσες επιπτώσεις σε ζωτικά μας 
Συμφέροντα. 
   * Το προσωπικό των Ε.Δ. δεν καλύπτει τις ποσοτικές απαιτήσεις αυτών, 
λόγω δημογραφικού προβλήματος αλλά και λόγω αναιτιολόγητης μειώσεως θητείας για 
ιδιοτελείς κομματικούς σκοπούς. Η μειωμένη θητεία επηρεάζει δυσμενώς και το 
αξιόμαχο της εφεδρείας,  στην οποία επενδύει ιδιαίτερα ο Σ.Ξ..  Το προσωπικό των Ε.Δ.  
υφίσταται την από ετών δυσμενή,  μη θεσμική,  κομματική επιρροή και παρέμβαση (με 
αρωγό μικρό αριθμό ιδιοτελών αξιωματικών), με αποτέλεσμα την ανατροπή του αξιακού 
συστήματος που πρέπει να διέπει τις Ε.Δ. (π.χ. πειθαρχία, αξιοκρατία, δεοντολογία, 
ακομμάτιστα στελέχη, στρατιωτικές αρετές, αξιόμαχο Ε.Δ. κ.λ.π.). Αν και το θεσμικό 



πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Δ. είναι εν γένει επαρκές (με εξαίρεση τον νόμο 3883/2010 
που χρήζει βελτιώσεων), οι Ε.Δ. αλλοτριώνονται λόγω κομματικής καταστρατηγήσεως 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η απαξίωση των Ε.Δ. συμπληρώνεται με τις 
επιλεκτικά μεγαλύτερες περικοπές μισθών και συντάξεων των στελεχών τους, έναντι 
άλλων δημοσίων λειτουργών, οι οποίες προκαλούν ατομικά και οικογενειακά 
προβλήματα καθώς και εύλογες επιπτώσεις στην ψυχολογία τους.   Τελευταίως 
εμφανίζονται στις Ε.Δ., διαλυτικά συνδικαλιστικά φαινόμενα και τάσεις. 
   *  Οι αποστολές και τα έργα που αναθέτει η πολιτική ηγεσία στις 
Ε.Δ.,  μέσω της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ),  έναντι της τουρκικής στρατιωτικής 
απειλής, στο Θέατρο Επιχειρήσεων από τον Έβρο έως την Κύπρο, δημιουργούν πολύ 
συγκεκριμένες ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις προσωπικού και μέσων. Από τις εν 
λόγω απαιτήσεις οι  Ε.Δ. σήμερα, υπολείπονται σε ιδιαίτερα επικίνδυνο βαθμό, λόγω των 
συντριπτικών αμυντικών οικονομικών περικοπών, ενώ στο άμεσο μέλλον (εντός της 
δεκαετίας) η απόσταση θα είναι πέραν πάσης ορθολογικής προσεγγίσεως. Ειδικότερα 
επισημαίνεται η μεγάλη αποδυνάμωση του ΠΝ,  της ΠΑ,  καθώς και πολλαπλασιαστών 
ισχύος. Στα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται ανάληψη σημαντικού εξοπλιστικού 
προγράμματος, ενώ σήμερα παρουσιάζονται δυσχέρειες στην συντήρηση και 
διαθεσιμότητα του υφισταμένου υλικού, καθώς και σημαντικοί περιορισμοί στην 
επιχειρησιακή εκπαίδευση.  Δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν διαφωτίζεται επαρκώς για 
την  κατάσταση των δικών του Ε.Δ., με πολιτική ευθύνη και την συνέργεια των ΜΜΕ.  
   *  Η ελληνική αμυντική βιομηχανία (ΕΑΒΙ) αν και έχει ακόμη 
δυνατότητες, δεν είναι ανταγωνιστική, αρκετές μονάδες υπολειτουργούν, άλλες έχουν 
χρεοκοπήσει και τελούν υπό πώληση, ενώ παράλληλα η ναυπηγοεπισκευαστική 
ικανότητα συρρικνούται δραστικά.  Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην άμυνα και την 
κοινωνία, είναι πολλαπλές και σχετίζονται με την αυτάρκεια των Ε.Δ., την έλλειψη 
εσόδων, απώλεια πολύτιμης τεχνογνωσίας, απώλεια θέσεων εργασίας, διαρροή 
εξειδικευμένου προσωπικού στο εξωτερικό κ.λ.π.. Η ΕΑΒΙ έχει οδηγηθεί στην 
κατάσταση αυτή κυρίως λόγω της πολιτικής ιδιοτέλειας και ανεπάρκειας η οποία 
διασπάθισε δημόσιο χρήμα, φρόντισε να διορισθούν ακατάλληλες διοικήσεις, 
υπεράριθμο προσωπικό, να γίνουν εσφαλμένες στρατηγικές επιλογές κ.λ.π.. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
   * Να εκπονηθεί Εθνική Στρατηγική για τα επόμενα 15 έτη με την 
μεγαλύτερη δυνατή κομματική συμμετοχή και να τεθούν τα χρονοδιαγράμματα της 
συνεπούς εφαρμογής της, προκειμένου να διασφαλισθεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, 
ο απαιτούμενος συντονισμός,  η σύγκλιση των προσπαθειών και η βέλτιστη χρήση των 
παραγόντων εθνικής ισχύος. 

  * Να συγκροτηθεί Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα,  ως κύριο και διαρκές (διαρκής καθημερινή 24ωρη λειτουργία από τον καιρό 
της ειρήνης) συμβουλευτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας, για θέματα άμυνας, 
εξωτερικής πολιτικής και χειρισμού κρίσεων. Οι εκάστοτε  εμπλεκόμενοι πολιτικοί σε 



θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, να εκπαιδεύονται επί των αντικειμένων αυτών, 
καθώς και για τον χειρισμό κρίσεων. κατά θεσμοθετημένο και συστηματικό τρόπο.  

  * Να αναληφθούν άμεσα οι απαιτούμενες θεσμικές διαρθρωτικές αλλαγές 
και μεταρρυθμίσεις, να δημιουργηθεί ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, να εφαρμοσθούν 
οι νόμοι,  να αντιμετωπισθεί δυναμικά η διαφθορά και η φοροδιαφυγή και να ισχύσουν 
δίκαια κοινωνικά μέτρα, (άνευ ιδιοτελών κομματικών σκοπιμοτήτων και εξαρτήσεων), 
προκειμένου να ενισχυθεί η εργασία, η οικονομία και  το περί δικαίου αίσθημα.   
   * Να αναληφθεί σειρά κινήτρων και μέτρων ενισχύσεως των 
Ελλήνων πολυτέκνων και ενθαρρύνσεως των Ελλήνων όπως τεκνοποιούν. 
   * Να αναθεωρηθεί πλήρως η παρεχομένη παιδεία, προκειμένου 
πέραν των γνώσεων, να διασφαλίζει την αγωγή αυριανών ενσυνειδήτων Ελλήνων 
πολιτών με στόχους, φιλοδοξίες και φρόνημα (γλώσσα, ιστορία, αξίες, ήθος, ορθά 
πρότυπα, ψυχική και σωματική σκληραγωγία, πολιτισμός, παραδόσεις κ.λ.π.). 

   * Να επενδύσει η Πολιτεία στον διεθνούς εμβέλειας πολιτισμό της χώρας, 
(οικουμενικό κέντρο ανθρωπιστικών σπουδών πλανητικής εμβέλειας), προκειμένου να 
ενισχυθεί η ασφάλεια και η ευημερία των κατοίκων.  
   * Να ληφθούν μέτρα αποτελεσματικής εξόδου των παρανόμων 
μεταναστών από την χώρα (αντικίνητρα παραμονής αυτών και απλούστευση 
διαδικασιών επαναπατρισμού), καθώς και απαγορεύσεως εισόδου νέων μεταναστών. 
Δεδομένης της ιδιαιτερότητος της χώρας μας (μικρός πληθυσμός, δυσανάλογα πολλοί 
αλλοδαποί κυρίως μουσουλμάνοι, επιβουλές ομόρων μουσουλμανικών κρατών κ.λ.π.), 
τα θρησκευτικά και πολιτιστικά αιτήματα των μουσουλμάνων μεταναστών θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν με εθνικά κριτήρια ασφαλείας,  αφού λαμβάνονται υπ’  όψιν και οι 
μελλοντικές πολιτικές προεκτάσεις τους.  
 

β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΩΣ 
ΤΟ 2023 

 
  * Να διασφαλισθεί η αποκομματικοποίηση των Ε.Δ. (π.χ. αναθεώρηση 

διαδικασίας εκλογής και θητείας της στρατιωτικής ηγεσίας, απαγόρευση κομματικής 
αναμίξεως σε προαγωγές, μεταθέσεις και σταδιοδρομία στελεχών, κυρώσεις κατά 
κομματικοποιημένων στελεχών των Ε.Δ., ίση μεταχείριση στρατευμένων κ.λ.π.) και η 
ομαλή λειτουργία τους, με αυστηρή εφαρμογή του αξιακού της συστήματος και του 
θεσμικού πλαισίου που τις διέπει (πλην του νόμου 3883/2010 ο οποίος χρήζει 
αναθεωρήσεως). 
   * Να αυξηθεί η θητεία χρονικά όσο απαιτείται (π.χ.  από 12 έως 16 
μήνες), ώστε να δημιουργεί άξιους μαχητές και να επεκταθεί στα δύο φύλα, από την 
ηλικία των 18 ετών, προκειμένου να καλυφθούν οι ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις 
του εν ενεργεία προσωπικού των Ε.Δ. καθώς και της εφεδρείας. Να θεσπισθεί σειρά 
αντικινήτρων για τους επιλέγοντες την λεγομένη «εναλλακτική θητεία». Να πεισθεί η 
κοινή γνώμη, με κατάλληλη ενημέρωση, ότι η άμυνα δυνατόν να σχεδιάζεται, 
οργανώνεται και λειτουργεί με τα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. αλλά εφαρμογή της αποτελεί 
υπόθεση και ηθική υποχρέωση όλων των Ελλήνων. 
   * Να ελεγχθεί το υφιστάμενο σύστημα επιστρατεύσεως για την 
προσαρμογή και αποτελεσματικότητα αυτού, στην σύγχρονη απαιτούμενη ετοιμότητα 
και να διασφαλισθεί ετοιμοπόλεμη, ενεργός εφεδρεία, μέσω καταλλήλου οργανώσεως, 



περιοδικής στρατιωτικής εκπαιδεύσεως των Ελλήνων πολιτών και συστήματος ελέγχου 
ετοιμότητος αυτής. 
   * Να επαναπροσδιορισθούν οι αμοιβές των στελεχών των ΕΔ και 
των ΣΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια, το περί δικαίου αίσθημα αυτών, 
καθώς και το απερίσπαστο της προσπάθειας που καταβάλλουν στα επίπονα,  ιδιόμορφα 
και απαιτητικά καθήκοντα που επιτελούν. 
   * Να επανεξετασθούν οι διακλαδικές δυνάμεις που θα δράσουν στο 
Αιγαίο, το Ιόνιο και την ΝΑ Μεσόγειο, από πλευράς ποσότητος και ποιότητος, σχέσεων 
Διοικήσεως και Ελέγχου σε επί μέρους περιοχές του Θ.Ε., επάρκειας σχεδιάσεως, 
φάσματος αντικειμένων εκπαιδεύσεως, συχνότητος και τρόπου εκτελέσεως αυτών, 
επάρκειας μέσων που  προσδίδουν ευελιξία, ταχύτητα συγκεντρώσεως και μεταφοράς, 
καθώς και ισχύ πυρός. 
   * Να αποκτηθεί η δυνατότητα ολοκληρωμένης επιτηρήσεως σε 
πραγματικό χρόνο, καθώς και ερεύνης και διασώσεως, σε ολόκληρο το αναμενόμενο 
Θ.Ε., σε συνεργασία με την Κύπρο, δεδομένου του μικρού στρατηγικού μας βάθους και 
της εγγύτητος των ΑΝΣΚ του αντιπάλου από αυτόν (ελάχιστος χρόνος 
προειδοποιήσεως). Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει ποικιλία μέσων (δορυφορικό 
σύστημα, ΑΦΝΣ, ΑΣΕΠΕ, πλοία, Ε/Π, Ρ/Ε, UAV’s, τηλεκατευθυνόμενα πλοία, 
παθητικά μέσα κ.λ.π.), καθώς και συμβατότητα και συντονισμό μεταξύ τους. 
   * Να αποκτηθούν βαλλιστικοί πύραυλοι εδάφους - εδάφους με εμβέλεια 
πλέον των 300 χλμ. (κατ’ ελάχιστον), βαλλομένων από ξηρά  θάλασσα και αέρα, με 
παράλληλη απόκτηση  σχετικής τεχνογνωσίας και υποδομών κατασκευής (ουδεμία νύξη, 
διερεύνηση ή ανησυχία προς την κατεύθυνση αυτή εγένετο αντιληπτή κατά το πρόσφατο 
πρωθυπουργικό και επιχειρηματικό ταξίδι στην Κίνα). 
   * Να εξασφαλισθεί επάρκεια απαιτουμένων καυσίμων, ανταλλακτικών 
και πυρομαχικών για την ετοιμότητα και την συντήρηση των υφισταμένων μονάδων και 
υλικού, καθώς και για την εκπαίδευση των Ε.Δ.. 
   * Να αναπτυχθούν και οργανωθούν αμυντικές και επιθετικές ικανότητες 
δικτυοκεντρικού πολέμου. Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου εμπλέκει και τον πολιτικό 
τομέα, κρατικό και ιδιωτικό.  
   * Να στελεχωθούν σε ποσοστό άνω του 90% οι μονάδες Σ.Ξ. στον Έβρο 
και τις νήσους του Αιγαίου και να βελτιωθούν οι δυνατότητες πυροβολικού μάχης από 
πλευράς εμβέλειας και ακρίβειας.  
   *  Να αποκτηθούν τουλάχιστον 4  Φ/Γ Α/Α περιοχής και 4  ΑΦΝΣ,  να 
εκσυγχρονισθούν άμεσα οι Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ, να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Υ/Β τ. 214 και 
ΤΠΚ SUPER VITA. Να τεθεί έγκαιρα η παραγγελία των Φ/Γ ή ΚΟΡΒ. που θα 
αντικαταστήσουν τις Φ/Γ τ. ‘’S’’, εντός της δεκαετίας του 2020.  
*  Να αποκτηθεί ικανός αριθμός (περί τα 30)  μικρών φθηνών ταχέων περιπολικών (20  
έως 30 μέτρα μήκος) για το Π.Ν., σε ρόλο πολλαπλασιαστού ισχύος, με αυξημένες 
δυνατότητες επιθέσεως και μεταφοράς ειδικών δυνάμεων. Να αυξηθούν οι συστοιχίες 
πυραύλων του Π.Ν.,  επί νήσων,  κατά στόχων επιφανείας,  σε τουλάχιστον έξι,  ώστε να 
καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του Αιγαίου αλλά και τμήμα του Ιονίου πελάγους. 
   *  Να δημιουργηθούν τουλάχιστον τρεις προωθημένοι σταθμοί Ε/Π 
στο Αιγαίο και να αυξηθεί ο αριθμός Ε/Π με δυνατότητες επιτηρήσεως,  διασώσεως και 
επιθέσεως.  



   *  Να αυξηθεί η οροφή των μαχητικών Α/Φ τουλάχιστον στα 2/3 της 
οροφής της ΤΠΑ.  Εάν η παραγγελία νέου μαχητικού Α/Φ δεν είναι εφικτή εντός της 
ερχομένης δεκαετίας, θα πρέπει να αποκτηθεί αριθμός καταλλήλων μεταχειρισμένων 
Α/Φ, ενώ παράλληλα επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός των F-16 της Π.Α., σε προηγμένο 
και ενιαίο επίπεδο. 
   * Να βελτιωθούν οι δυνατότητες προωθημένων αεροδρομίων (Α/Δ) και 
να αποκτηθεί ο απαιτούμενος αριθμός Α/Φ ανεφοδιασμού εν πτήσει. 
   * Να προσαρμοσθούν οι δυνατότητες αεράμυνας της χώρας, στις νέες 
εξοπλιστικές τουρκικές προκλήσεις (Α/Φ 5ης γενεάς και βαλλιστικοί πύραυλοι). 
   * Να γίνει θεσμοθετημένη, υγιής και μεθοδική στρατηγική επένδυση στην 
ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία, την ναυπηγοεπισκευαστική ικανότητα, στην 
έρευνα, στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία (υπάρχουν ήδη οι βασικές 
υποδομές),  με σκοπό την αναπτυξιακή προοπτική και την αλλαγή του πεσιμιστικού 
κλίματος,  την αύξηση του διεθνούς κύρους της χώρας,  την σταδιακή αυτονομία των 
Ε.Δ.,  την δημιουργία θέσεων εργασίας για προσωπικό υψηλής καταρτίσεως και την 
απόκτηση εσόδων από μελλοντικές παραγωγές ή συμπαραγωγές αμυντικού υλικού και 
εξαγωγές αυτού σε τρίτες χώρες. 
   * Να χρηματοδοτηθεί η ΕΑΒΙ, κατ’ αρχήν από τους πόρους των ληγμένων 
συμβάσεων ΑΩ (από 300 έως 500 εκ. €), καθώς και από την συστηματική εκμετάλλευση 
της δυνατότητος συμμετοχής σε πολυεθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, ως εκ του 
γεγονότος ότι η χώρα μας είναι μέλος πολλών Διεθνών Οργανισμών.  
   * Να υπάρξει πρόνοια μονίμου και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ 
των ξένων προμηθευτών και της ΕΑΒΙ.  Επί του παρόντος είναι γενικώς προτιμότερη η 
αγορά τελικών προϊόντων από άλλες χώρες, με ταυτόχρονη εξασφάλιση συμπαραγωγής 
και υποστηρίξεως των επί μέρους συστημάτων από την ΕΑΒΙ,  για προώθηση στην 
εγχώρια αλλά κυρίως στην διεθνή αγορά. 
   *  Να συνεχισθεί ο διοικητικός, λειτουργικός και οικονομικός 
εξορθολογισμός προσωπικού, εγκαταστάσεων και υποστηρίξεως, των Ε.Δ., βάσει αμιγώς 
επιχειρησιακών κριτηρίων. 
   * Να εισέρχονται στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκλειστικά 
Έλληνες το γένος, αφού το έθνος και η εθνική συνείδηση αποτελούν έννοιες υπέρτερες 
του κράτους και των πάσης φύσεως πολιτών του. 
   *  Να διερευνηθεί η ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας  με 
ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση ευρωπαϊκού επιπέδου προβλημάτων όπως η 
παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, η διάσωση, η παράνομη αλιεία, η μόλυνση του 
περιβάλλοντος κ.λ.π.. Με τα μέσα αυτά (πλοία, Ε/Π, μέσα επιτηρήσεως και 
πληροφοριών), τα σώματα ασφαλείας και ιδιαίτερα το Λιμενικό Σώμα είναι δυνατόν να 
συμβάλλουν στην επιτήρηση, στην ομαλή κλιμάκωση και αποκλιμάκωση των κρίσεων, 
καθώς και στην άμυνα της χώρας. 
   *  Να ορισθεί εθνική επιτροπή (π.χ.  το προτεινόμενο Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας), προκειμένου να υλοποιήσει τις ανωτέρω προτάσεις, να καθορίσει 
προτεραιότητες υλοποιήσεως (βασικό κριτήριο το ποσοστό αυξήσεως της αποτροπής) 
και να εξεύρει τις απαιτούμενες πιστώσεις,  με κινητοποίηση του ελληνισμού εντός και 
εκτός της επικράτειας.  
   * Να συνδυασθεί η υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων με σταδιακές και 
κατάλληλες πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις, προκειμένου να κτισθεί εκ νέου η 



διεθνής αποτρεπτική φήμη της χώρας και να εδραιωθεί η στρατιωτική παρουσία μας σε 
περιοχές εθνικού ζωτικού ενδιαφέροντος.    
 


