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 ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΒΑΡΔΙΑ……ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΝ !  

 

Θα θέλαμε πραγματικά γνωρίσουμε τις  οδηγίες που 
είχαν δοθεί στα ΄΄εξιλαστήρια θύματα’’ της βάρδιας 
και τι ήταν αυτό που δεν τηρήθηκε ώστε να 
αποτραπεί η εισβολή που πραγματοποίησαν στο 
υπουργείο Άμυνας τα μέλη του Ρουβίκωνα. 

Είναι αυτονόητο ότι οι  στρατιωτικές μονάδες και 
πολύ περισσότερο το κτίριο που στεγάζεται το 
ΥΕΘΑ κα τα Γενικά Επιτελεία αποτελούν 
πρωτεύοντα δυνητικό στόχο της εγχώριας και της 
ισλαμικής τρομοκρατίας.  

Αν αυτό δεν το έχει καταλάβει η πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία και να έχει ήδη σχεδιάσει   τις 
απαραίτητες ενέργειες και μέτρα  που απαιτούνται 
και  πρέπει να αναλαμβάνονται  σε τέτοιες 
περιπτώσεις,   τότε η κατάσταση για την εθνική 
ασφάλεια είναι άκρως επικίνδυνη.  

Η εγχωρία τρομοκρατία της οποία το φυτώριο είναι 
ο αντιεξουσιαστικός χώρος μπορεί να εκδηλωθεί 
είτε με ακραία ακτιβιστή μορφή που υποσκάπτει το 
κύρος των ΕΔ όπως ήταν και η πρόσφατη εισβολή 
ομάδας  αντιεξουσιαστών   στην κεντρική πύλη 
ΥΕΘΑ, είτε με ρίψη μολότοφ, είτε και με ένοπλη η 
βομβιστική επίθεση. Τα παραδείγματα παρομοίων 
ενεργειών είναι άπειρα.  

Η απόφαση του Α/ΓΕΕΘΑ, Ναυάρχου Αποστολάκη 
για απομάκρυνση και τιμωρία ορισμένων 
χαμηλόβαθμων στελεχών που έτυχε να έχουν 
βάρδια εκείνη την ώρα, κατά την άποψη μας είναι 
τουλάχιστον επιπόλαια και διαχρονικά 
αποδεδειγμένα ότι γίνεται      για να δικαιολογήσει  
τα αδικαιολόγητα.  Επίσης η ενεργεία αυτή  
υποδηλώνει την πλήρη έλλειψη του συναισθήματος 
ανάληψης ευθυνών που ένα από τα κύρια 
προσόντα τα οποία  χαρακτηρίζουν έναν ηγέτη.  

Το ότι δεν έχει ζητήσει ο κ. Καμμένος να διαταχθεί 
εισαγγελική έρευνα για εντοπισμό και τιμωρία των  

 

 

 

ενόχων που κινείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως ακόμη 
και αν σπρώξει κάποιον ο τελευταίος 
Χρυσαυγίτης….. είναι άκρως απαράδεκτο. 

Και η αντίδραση της ΝΔ αφενός ήταν πολύ 
χλιαρή και αφετέρου αποτελεί ένα ακόμη 
κλασικό παράδειγμα ‘’ξύλινης πολιτικής 
γλώσσας’’, ενώ κατά την άποψη μας έπρεπε 
να έχουν ζητήσει να καταθέσει στην Βουλή 
ο Α/ΓΕΕΘΑ και να διευκρινίσει με 
λεπτομέρειες ποια είναι τα μέτρα 
προστασίας που έχουν αναληφθεί μέχρι 
τώρα για θέματα ασφάλειας και φύλαξης του 
στρατηγικού αυτού χώρου. Η ιστορία αυτή 
δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται και δεν 
τραυματίζει μόνο το κύρος των ΕΔ………. 

 

    

Απάντηση στον ΑΝΥΕΘΑ κ. Βίτσα για όσα 
υποστηρίζει με την συνέντευξη του στην 
εφημερίδα FREE SUNDAY  

Δεν γνωρίζουμε  αν αυτά που ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Βίτσας 
ανέφερε  στην συνέντευξη του στην εφημερίδα 
FREE SUNDAY απηχούν  τις  δικές του απόψεις η 
των συμβουλών του.  Εκείνο όμως πιστεύομε 
ακράδαντα είναι ότι η   πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει κάποτε να 
αντιληφθεί  ότι για να ικανοποιήσει τα μικροπολιτικά 
της συμφέροντα δεν μπορεί να εκφέρει δημόσια  
απόψεις οι οποίες δεν   έχουν καμμιά σχέση με την 
πραγματικότητα,  με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται  εντυπώσεις καθόλου κολακευτικές 
για το κύρος της χώρας μας.  

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε  στη 
συνολική αναβάθμιση των 123 F-16 σε Viper δεν 
είπε  αυθαίρετα το ποσόν των  2,4 δισ. δολαρίων  
αλλά βάσει του επίσημου  αιτήματος LOR ( Letter of 
Request ) που είχε υποβάλει η Ελληνική πλευρά και 
το οποίο επιβεβαιώνει η λεπτομερής  ανάρτηση που 
έγινε στις 17 Οκτωβρίου  από την της αρμόδια  
Αμερικανική υπηρεσία Security Cooperation 
Agency ( DSCA )  η οποία και αναφέρει ρητώς το 
Ελληνικό αίτημα για αριθμό των αεροσκαφών που 
είχε αιτηθεί η αναβάθμιση, τις συσκευές του Α/Φ 
που θα περιλαμβάνει η αναβάθμιση, το ότι δεν είχαν  
αιτηθεί μέχρι τότε ΑΩ  και το ότι η ανάδοχος εταιρεία 
θα είναι Lockheed Martin.  

Τώρα το ότι  μετά  από το θόρυβο που έγινε από την 
αντιπολίτευση για το μεγάλο ύψος  της δαπάνης,  ο 
κ. Βίτσας αναφέρει ότι εμείς μιλάμε κυρίως για την 
αναβάθμιση των 85 αεροσκαφών,  αυτό σαφώς και 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελληνικάς 
πλευράς αλλά δεν ήταν αυτό ποθώ είχαν επίσημα 
ζητήσει.    Δεδομένου όμως  της  παραμέτρου του   
όσο μικραίνει ο τελικός αριθμός των Α/Φ που θα 
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αναβαθμισθούν και της  μεταφοράς  τεχνογνωσίας 
που θα απαιτηθεί για να γίνει  η αναβάθμιση στις 
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ,  η τιμή του κόστους της 
αναβάθμισης κατά αεροσκάφος θα αυξάνει  
σημαντικά,   το αυθαίρετο  νούμερο των 1,1 δις 
δολάρια που αναφέρει ως οροφή τελικού κόστους η 
ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ και το επιβεβαίωσε στο 
Ελληνικό  Κοινοβούλιο  ο ΥΕΘΑ,   δεν ταυτίζεται με 
αυτήν την ανακοίνωση του κ. Βίτσα. Η πολιτική 
ηγεσία του ΥΕΘΑ  πέφτει  σε μια ακόμη αντίφαση 
που δείχνει μεγάλη επιπολαιότητα και 
ερασιτεχνισμό.  Όταν έχουμε σαν δεδομένο ότι η 
αναβάθμιση των 123 F-16 σε έκδοση Viper απαιτεί 
το ποσόν των  2,4 δις σύμφωνα με επίσημη  
ανακοίνωση των Αμερικανών,   είναι εντελώς εκτός 
κοινής  λογικής  να δηλώνει το ΥΕΘΑ ότι θα 
αναβαθμίσουμε τα 85 Α/Φ στην ΕΑΒ  με συνολικό 
κόστος  1.1 δις! Ούτε υπολογισμός από μαθητές 
δημοτικού δεν θα έβγαζε τέτοιο αποτέλεσμα !  

Όσον αφορά στο θέμα της πώλησης   του 
στρατιωτικού υλικού στην  Σαουδική Αραβία,  το 
μέιζον θέμα δεν είναι η αναφορά του ταξίαρχου 
όπως το αντελήφθητε o   κ. Βίτσας,  αλλά η 
αδιαφανής  διαδικασία για την σύνταξη και 
υπογραφή του κατά γενική ομολογία  περίεργου 
φαινόμενου  να υπογράφει φυσικό πρόσωπο από  
άλλο κράτος ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος   
της Σαουδικής Αραβίας  και οι πολλές αντιφάσεις 
που υπάρχουν στις ανακοινώσει του ΥΕΘΑ,  με  το 
πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι  ενώ ο ΥΕΘΑ 
ανακοίνωσε στη Βουλή ότι θα αναρτήσει  στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου το απόρρητο  
πιστοποιητικό  End User Certificate για το θέμα της 
πώλησης των 300.000 πυρομαχικών 105mm,   το 
έγγραφο που αναφέρεται σε αεροπορικές βόμβες  
που προφανώς αφορά άλλη σύμβαση! Και το ποιο 
κωμικό της ιστορίας   είναι ότι το έχουν ακόμη 
αναρτημένο! Απίστευτο αλλά αληθινό!    

 

Permanent Structured Cooperation   

Δυστυχώς μέχρι τώρα είναι γενική ομολογία ότι  η  
Κοινή Πολιτική Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας 
δεν έχει να παρουσιάσει καμμιά ορατή σημαντική 
εξέλιξη μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας το 2009, τέτοια ώστε να εμπεδωθεί από 
τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ ως μια 
θετική εξέλιξη στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της.  

H υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Permanent 
Structured Cooperation  που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα αποσκοπεί στην αυτονόμηση και την   
ενδυνάμωση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ  

Η παραδοχή  ότι  η ΕΕ δεν έχει την ικανότητα να 
προωθεί και να υλοποιεί τις διακηρύξεις της που 
αφορούν σε θέματα κοινής πολιτικής  ασφάλειας  και 
άμυνας έχει αποδειχθεί  επανειλημμένα πράξη. Ενώ 
αντιθέτως το ΝΑΤΟ μετά το πέρας του ψυχρού 
πολέμου σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα είχε 
την ικανότητα να ολοκληρώσει τα προγράμματα 
διεύρυνσης  και συνεργασίας για την ειρήνη  Το 
ΝΑΤΟ κατάφερε επιτυχώς ώστε τα πρώην 

ανατολικά κράτη να ενταχθούν  πλήρως στο ένα η 
στο άλλο πρόγραμμα και να αποτελούν σήμερα 
αναπόσπαστο κόμματι των αμυντικών δυνατοτήτων 
της συμμαχίας. Δεν νομίζω ότι η ΕΕ ένωση μέχρι 
σήμερα έχει να επιδείξει παρόμοια  αποτελέσματα. 
Ίδωμεν.. 

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας μας 
έκρινε  ότι η πρωτοβουλία αυτή της ΕΕ   ταυτίζεται 
με τα εθνικά μας συμφέροντα,  για αυτό  και 
‘’τρέξαμε να προλάβουμε’’ για να είμαστε μέσα στα 
20 κράτη που την υπέγραψαν.  

Εδώ όμως τίθεται και το ερώτημα: Όταν η ΕΕ  μέχρι 
τώρα δεν μπορεί να  καλύψει την χώρα μας έναντι 
της Τουρκικής απειλής που αποτελεί την   
σημαντικότερη    απειλή για την ασφάλεια της, η 
υλοποίησης πρωτοβουλίας Permanent Structured 
Cooperation,  θα  συνεισφέρει  κάτι καινούργιο στην 
κατεύθυνση αυτή; 

Σε κάθε περίπτωση όμως το βασικό ζητούμενο για 
την χώρα μας είναι το αν με την ευκαιρία αυτή θα 
μπορέσουμε να  θέσουμε δυναμικά στο τραπέζι των 
συζητήσεων το θέμα διακήρυξης της αρχής της 
συλλογικής άμυνας για διαφύλαξης της εθνικής 
κυριαρχίας και ακεραιότητας των κρατών μελών της 
ΕΕ από απειλή που προέρχεται από κράτος μη 
μέλος . Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα 
ασφάλειας για την χώρα μας και δυστυχώς δεν μας 
το καλύπτει ούτε το ΝΑΤΟ για τους γνωστούς 
λόγους αλλά ούτε και η ΕΕ στην οποία είχαμε 
εναποθέσει της ελπίδες μας θεωρώντας ότι στην 
περίπτωση αυτή σαν κράτος μέλος θα είχαμε την 
απαραίτητη κάλυψη έχοντας το πλεονέκτημα ότι η 
Τουρκία  δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ. 

Και τα πρώτα δείγματα δυστυχώς  το 
επιβεβαιώνουν, μόλις μερικές μέρες μετά  την 
διακήρυξη της πρωτοβουλίας αυτής  η  Γαλλία και η 
Ιταλία υπέγραψαν  με την Τουρκία μνημόνιο 
συνεργασίας για  μεταφορά τεχνογνωσίας για την 
ανάπτυξη Τουρκικού αντιπυραυλικού συστήματος 
και μάλιστα λίγο μετά την ανακοίνωση της αγοράς 
των ρωσικών S-400 από του γείτονες, γεγονός  που 
προφανώς  δεν ευνοεί τα εθνικά μας συμφέροντα 
και μάλιστα σε μια εποχή που δεχόμαστε 
καθημερινές προκλήσεις.     


