
Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, Απειλές, Εξοπλισμοί, Στρατιωτική Ισχύ και Στρατηγική Αποτροπής. 

Την παρούσα περίοδο οι εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των καθημερινών 

πλέον παράλογων δηλώσεων και απειλών της τουρκικής ηγεσίας οδηγούν , σε συνεχή κλιμάκωση της 

διμερούς αντιπαράθεσης από την πλευρά της Τουρκίας, προκαλώντας εύλογη ανησυχία πολεμικής 

συγκρουσιακής κατάστασης. 

Οι απειλές ήδη έχουν μετατραπεί σε ένα είδος υβριδικού πολέμου τον οποίο ουσιαστικά μας 

κήρυξε ο Ερντογάν όταν παρουσίασε το σχέδιο της 

“Γαλάζιας Πατρίδας” και υπέγραψε το τουρκολιβυκό 

μνημόνιο.   

Πολλές οι προκλήσεις του τα τελευταία χρόνια. 

Προσπάθεια εμβολισμού σκάφους του Λιμενικού και 

φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού, απομάκρυνση με 

πολεμικά πλοία του γεωτρύπανου της ιταλικής ΕΝΙ από 

κυπριακό θαλάσσιο οικόπεδο, εργαλειοποίηση με κάθε 

τρόπο του μεταναστευτικού με αποκορύφωμα τα γνωστά 

γεγονότα στον Έβρο με το άνοιγμα των συνόρων προς 

Ελλάδα το 2020 και πίεση των μεταναστών να εισέλθουν 

στην χώρα μας, καθώς και η γνωστή σε όλους απειλή, 

«μπορούμε να έλθουμε ένα βράδυ»..   

Είναι εμφανές ότι η Τουρκία εφαρμόζει μιά 

αναθεωρητική στρατηγική, η οποία επιχειρεί να 

επιφέρει αλλαγές στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας 

μας, κυρίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Απέναντι στην αναθεωρητική Τουρκική στρατηγική η χώρα μας εφαρμόζει μια καθαρή στρατηγική 

αποτροπής. Στρατηγική αποτροπής θεωρείται μιά συνολική δραστηριοποίηση (διπλωματική, 

στρατιωτική, νομική, ψυχολογική, οικονομική κλπ), που στόχο έχει να αποτρέψει μιά επιθετική κίνηση 

του αντιπάλου δημιουργώντας του την πεποίθηση ότι, σε περίπτωση που πραγματοποιήσει αυτήν την 

επίθεση, το κόστος για αυτόν θα είναι μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο όφελος. 

Εύλογη η ανησυχία και αμείλικτα τα ερωτήματα την παρούσα περίοδο για το που θα καταλήξουν, 

η παραπάνω ρητορική και ενέργειες του "παρανοϊκού" ηγέτη και της ηγεσίας γενικότερα της Τουρκίας.   

Θα προχωρήσει η Τουρκία στη δημιουργία κρίσης η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει στα 

πρόθυρα ένοπλης αντιπαράθεσης? Ποιο το ισοζύγιο δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας? 

Είναι η Στρατηγική της Αποτροπής  αποτελεσματική και ικανή να αποθαρρύνει τους Τούρκους από 

την εκδήλωση οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας? 

Οι παράγοντες που εξασφαλίζουν ότι η στρατηγική αποτροπής είναι αποτελεσματική και ότι αυτή 
θα επιδράσει ανασταλτικά και θα επιβάλλει την αναθεώρηση των σκέψεων του επιβουλέα, είναι 
πολλοί. Με πρώτο, ίσως και αποφασιστικότερο, την ύπαρξη εκπεφρασμένης εθνικής στρατηγικής, 
συνοδευόμενης πάντα από την αποφασιστικότητα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.  



Η  συμμετοχή και η θέση της σε υπερεθνικούς σχηματισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ κλπ), η διεθνής θέση  
της χώρας και οι διεθνείς συμμαχίες της, όπως πχ. με Γαλλία, Αίγυπτο κλπ, η ύπαρξη ανθηρής 
οικονομίας, το πατριωτικό φρόνημα στο Λαό και στο στράτευμα είναι επίσης βασικοί παράμετροι για 
την αξιολόγηση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας.  

Σε στρατιωτικό επίπεδο, βέβαια, είναι  η αξιόμαχη Στρατιωτική Ηγεσία σε πλήρη συνεργασία με 
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, η ύπαρξη ενός  αποτελεσματικού και ευέλικτου συστήματος 
Διοικήσεως και ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας,  ο στοχευμένος εξοπλισμός τους για την 
υποστήριξη των στόχων τους και την αντιμετώπιση των κύριων οπλικών συστημάτων του αντιπάλου , 
και η καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη λειτουργία τους. 

Στα πλαίσια της Στρατηγικής Αποτροπής τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και έχει αρχίσει η παραλαβή νέων εξελιγμένων και η αναβάθμιση 
παλαιοτέρων οπλικών συστημάτων με αποτέλεσμα η διαφορά στο στρατιωτικό ισοζύγιο μεταξύ των 
δύο χωρών να έχει ελαττωθεί το 2022, κυρίως στους τομείς της Αεροπορίας και του Ναυτικού και να 
πλησιάζουν τα όρια ανατροπής του συσχετισμού στρατιωτικής ισχύος υπέρ της Ελλάδας.  

Στις χερσαίες δυνάμεις, τόσο στο ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό όσο και στα κύρια άρματα 
μάχης (1328 έναντι 2379), τεθωρακισμένα οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού 2567 έναντι 3636), επιθετικά 
ελικόπτερα 29 έναντι 94) και άλλα μέσα, υπάρχει 
τουρκική αριθμητική υπεροχή. Παραμένει ωστόσο 
αισθητά μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια 
και κατ’ επέκταση η διαφορά σε αναλογίες δυνάμεων 
μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορες κατηγορίες οπλικών 

μέσων είναι θετικότερη για την Ελλάδα. 

Στο Πολεμικό Ναυτικό η σύγκριση δυνάμεων παραμένει αρκετά θετική για την ελληνική άμυνα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα υποβρύχια (11 ελληνικά, 12 
τουρκικά), τις φρεγάτες (13 ελληνικές, 16 τουρκικές), τις 
πυραυλακάτους (35 έναντι 34) και τα αποβατικά (20 
έναντι 35)  με ισχυρές ικανότητες αντιμετώπισης 
οποιασδήποτε τουρκικής πρόκλησης στο Αιγαίο.  Η 
κατάσταση θα βελτιωθεί περαιτέρω με την παραλαβή 
των 3 υπερσύγχρονων φρεγατών FDI Belharra (2 το 2025 
και 1 το 2026). Τα υπόλοιπα πολεμικά σκάφη, αν και 

λιγότερα από τουρκικά, αποτελούν αξιόλογη δύναμη για το Ελληνικό Ναυτικό που η άλλη πλευρά δεν 
μπορεί να υποτιμήσει, καθότι σε αντίθεση με την Ελλάδα, έχει να αντιμετωπίσει απειλές από διάφορες 
κατευθύνσεις. 

Στην Πολεμική Αεροπορία, η Ελλάδα με 236 μαχητικά αεροσκάφη έναντι 308 διατηρεί μια 
αναλογία δυνάμεων 1,3 τουρκικά μαχητικά για κάθε 
ελληνικό, η οποία θα βελτιωθεί περαιτέρω με την  
αναβάθμιση των 83 F-16 σε  F-16 Viber (παραλήφθηκαν  
2), η προμήθεια επιπλέον       18 γαλλικών Rafale 
(παραλήφθηκαν 6) και μελλοντικά με αριθμό 
υπερσύγχρονων αμερικανικών μαχητικών   F-35. Η 
Πολεμική Αεροπορία αποτελεί πολύ ισχυρό, αξιόπιστο 
και αποφασιστικό στοιχείο υπεράσπισης της ελληνικής 



 εθνικής κυριαρχίας.   

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι γεγονός ότι ισχυροποιούνται διαρκώς, αποτελούν τον 
στρατηγικό παράγοντα αποτροπής και σε συνδυασμό με ικανή και αποφασιστική Πολιτική και 
Στρατιωτική Ηγεσία εξασφαλίζουν απόλυτα την εθνική μας κυριαρχία και παρέχουν το αίσθημα 
ασφαλείας στον ελληνικό λαό.  

Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 
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Ο Υποστράτηγος ε.α.  Σκούρας Γρ. Ματθαίος κατάγεται από την Τσούκα Φθιώτιδος.   

Αποφοίτησε από την Σχολή Ευελπίδων το 1976.  Είναι απόφοιτος της  Ανωτάτης Σχολής Πολέμου 
του Ελληνικού Στρατού, της Σχολής Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών στις Στρατηγικές Μελέτες (US Army War College).   

Διετέλεσε διοικητής μηχανοκινήτου τάγματος της Εθνικής Φρουράς Κύπρου και διοικητής τάγματος 
πεζικού στην παραμεθόριο περιοχή του Έβρου στα Ελληνοτουρκικά σύνορα για μια περίοδο δύο ετών.   

Έχει επίσης υπηρετήσει σε επιτελικά γραφεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στην Νεάπολη, Ιταλίας, το 1997-1999.   

Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΝΑΤΟ εργάσθηκε ως διευθυντής του Κέντρου 
Επιχειρήσεων (SFOR, JOC Director) στο Σεράγεβο της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.  

Διετέλεσε Ακόλουθος Άμυνας στις Πρεσβείες της Ελλάδος στην Συρία και τον Λίβανο 2003-2006. 


