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Χωροφυλακή
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Η κάθετη όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος αποκάλυψε σειρά αδυναμιών του εθνικού συστήματος
ασφάλειας και άμυνας σε θεσμικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. Κατέστη κάτι παραπάνω από εμφανές η
απουσία μιας ενδιάμεσης δύναμης ασφάλειας μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛΑΣ, η οποία να μπορεί
να γεφυρώνει το κενό που υφίσταται εκεί ακριβώς που σταματούν οι αρμοδιότητες του Στρατού και
παραπέρα αρχίζουν εκείνες της Αστυνομίας. Αναφέρομαι στην επανεμφάνιση με επιτακτικό τρόπο της
αναγκαιότητας επανασυγκρότησης σώματος Χωροφυλακής ή Στρατοχωροφυλακής προς όφελος της
εσωτερικής ασφάλειας αλλά και του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού.

Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος
Δημοσιογράφος-Αμυντικός αναλυτής

Η ελληνική επικράτεια έχει μετατραπεί σε χώρο ελεύθερης και ημιελεγχόμενης διακίνησης χιλιάδων ανθρώπων ξένης
εθνικότητας, οι οποίοι προέρχονται από περιοχές κυρίως ισλαμικές και στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι
μουσουλμάνοι. Είτε ως πρόσφυγες ή ως λαθρομετανάστες οι ροές αυτές εισέρχονται στην χώρα μας μέσω της
Τουρκίας, της υπ’ αριθμόν ένα γεωστρατηγικής απειλής για την ελληνική εθνική κυριαρχία σε ξηρά, θάλασσα και
αέρα.

Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) χρόνια ασχολείται με κατάστρωση σχεδίων για την άμυνα νήσων, η οποία έχει γίνει
διάτρητη από τις μαζικές μη ελεγχόμενες αποβάσεις μαζών, μεταξύ των οποίων συχνά κρύπτονται τρίτα πρόσωπα με
κίνητρα και σκοπούς που στρέφονται κατά της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Οι άνδρες των ΕΔ δεν μπορούν να
προβούν σε συλλήψεις, ενώ η ύπαρξη στελεχών της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αστυνομία) είναι ανεπαρκής από απόψεως
αριθμού και επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάγκη ύπαρξης μιας δύναμης κατάλληλα εκπαιδευμένης και εξοπλισμένης ικανή
να αναλάβει διττό ρόλο, ασφάλειας και άμυνας, προστασίας-αποτροπής και αναχαίτισης-δυναμικής
ενέργειας αν χρειαστεί δεν μπορεί να γίνει από τον ΕΣ (είναι εκτός αποστολής) ή από την ΕΛΑΣ (υπερβαίνει
την αποστολή) και πρέπει να καλυφθεί από ένα ενδιάμεσο σώμα.
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Η επανασυγκρότηση της Χωροφυλακής ή Στρατοχωροφυλακής θα λειτουργήσει συγκολλητικά μεταξύ ΕΔ και ΕΛΑΣ,
καθώς δεν θα συμπληρώσει μόνο το υφιστάμενο κενό, αλλά επιπλέον θα ενισχύσει την εθνική άμυνα και την
εσωτερική ασφάλεια (σ.σ. η οποία δοκιμάζει τα όρια αντοχής της) ελπίζοντας να μην υπάρξει επιδείνωση, οπότε
οφείλουμε να προνοήσουμε.

Η αναγέννηση του Σώματος Χωροφυλακής ή Στρατοχωροφυλακής μπορεί να υλοποιηθεί πολύ σύντομα
μέσω:

α) της χρησιμοποίησης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) των ΕΔ, οι οποίοι έχουν υπερβεί τα όρια ηλικίας για τις
ανάγκες των ΕΔ (π.χ. Ειδικές Δυνάμεις) αλλά συγκεντρώνουν σημαντική εμπειρία, οπότε θα μπορεί το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας να προβεί σε νέες προσλήψεις προσωπικού νεαρής ηλικίας επί τη βάση μιας κυλιόμενης
διαδικασίας μετάβασης από ΕΔ στην Χωροφυλακή επιλύοντας το πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης
έμπειρων στελεχών,

β) της απορρόφησης των συνοριοφυλάκων και της ένταξης στην ευρύτερη δομή του Σώματος,

γ) της μεγάλης εμπειρίας αριθμού σημερινών στελεχών της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προέρχονται από την Χωροφυλακή, οι
οποίοι θα επανδρώσουν το επιτελείο του Αρχηγείου Χωροφυλακής,

δ) της ευρύτατης χρηματοδότησης από κεφάλαια ΕΣΠΑ, ή άλλα κονδύλια (ακόμη και δωρεάν παραχωρήσεις), τα
οποία λόγω συγκυρίας και έντασης του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, θα μπορούν να διοχετευθούν σε
σύντομο διάστημα και στα οποία θα περιλαμβάνονται όπλα, συστήματα (τροχοφόρα, ερπυστριοφόρα, UAV,
ελικόπτερα), επικοινωνιακό υλικό κλπ, καθώς και πάσης φύσεως αναλώσιμα.

Η επανασυγκρότηση Σώματος Χωροφυλακής ή Στρατοχωροφυλακής, θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα
αποφασιστικότητας της χώρας προς την ορθή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης,
και θα αποτέλεσε μεσομακροπρόθεσμα κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την εθνική
αμυντική ασπίδα τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα.

Η άμυνα νήσων θα αποκτήσει μια άκρως ωφέλιμη παράμετρο, υπό την επιχειρησιακή υπαγωγή της στον Α/ΓΕΕΘΑ,
έναν πολλαπλασιαστή ισχύος με στελέχη τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα προέρχονται από τις ΕΔ και
την ΕΛΑΣ, δημιουργώντας ένα κράμα εμπειρίας, το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα θέματα των



διαφόρων ροών, από τη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι τους σε ελληνικό έδαφος, μέχρι τη στιγμή που θα το
εγκαταλείψουν.

Η ισχυρή παρουσία των ανδρών της Χωροφυλακής θα εμπεδώσει κλίμα ασφάλειας στην ενδοχώρα, ενώ θα
λειτουργεί αποτρεπτικά μέσω της προσβολής ισχύος προς όλους όσους προσχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν
τις κοινωνική συμπάθεια προς τους πρόσφυγές προς όφελος εθνικών ή ακραίων θρησκευτικών
αποσταθεροποιητικών σκοπών.

Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα που μπορεί να αναπτύξει ένα τέτοιο σώμα είναι εκείνο της συγκρότησης ειδικής
αντιτρομοκρατικής ομάδας, το επιχειρησιακό επίπεδο της οποίας, θα έχει στόχο την αντιμετώπιση ειδικών
καταστάσεων εν όψει των επερχόμενων ετών ανασφάλειας και κινδύνων από την αύξηση της ισλαμιστικής και όχι
μόνον τρομοκρατίας (σ.σ. θυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι στο τουρκικό σχέδιο Ergenekon και στο πλαίσιο
υλοποίησης της Balyoz οι αρμόδιες τουρκικές αρχές είχαν εκπονήσει ενέργειες αποσταθεροποίησης βασισμένες σε
ειδικά σχέδια).

Σημειώνουμε, ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την Jandarma
Genel Komutanligi (σ.σ. σε συντομογραφία:
Στρατοχωροφυλακή) προς όφελος του δικού της εθνικού
αμυντικού σχεδιασμού, η οποία σε όλα τα σχέδια ενέργειας
θα δράσει κατά της χώρας μας. Όμως Χωροφυλακή
διαθέτουν χώρες όπως η Γαλλία (Gendarmerie Nationale
Francaise), η Ιταλία (Carabinieri), η Ισπανία (Guardia Civil),
Αυστρία (Gendarmerie), η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ρωσία, η
Κίνα και άλλες χώρες, από τις οποίες μπορούμε να
ζητήσουμε τεχνογνωσία και άλλη βοήθεια όπου και αν
απαιτηθεί.

Από την ίδρυση της Χωροφυλακής (12 Ιουνίου 1833) μέχρι την
κατάργησή της τον Οκτώβριο του 1984 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ  η οποία επικαλέσθηκε πολιτικούς
λόγους, συνέβησαν πολλά. Η νέα Χωροφυλακή θα κρατήσει ξανά ψηλά την πολεμική της σημαία όπως έπραξαν για
150 περίπου έτη τα στελέχη της που έδωσαν το αίμα τους για τους εθνικούς αγώνες. Τώρα είναι η ευκαιρία για την
διόρθωση ενός σημαντικού σφάλματος μακριά από πολιτικές και άλλες μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αποκτήσει κουλτούρα άμυνας και ασφάλειας καθώς ήδη έχουμε εισέλθει σε εποχές
μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας. Εάν προνοήσουμε σύντομα και κινητοποιηθούμε προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας και κατ’ επέκταση της άμυνας, θα έχουμε αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα
έναντι μιας σειράς μη αναμενόμενων και πρακτικά μη προβλέψιμων συμβάντων, προστατεύοντας το λαό μας,
θωρακίζοντας την επιβίωση και κυρίως το μέλλον του.
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