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ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

Εισήγηση υπό του Στρατηγού ε.α. Γκίνη Κων/νου – Επίτιμου Α/ΓΕΣ 

 

Σκοπός 

 Σκοπός του παρόντος να προσεγγισθεί συνοπτικά η εξέλιξη της 
στρατιωτικής ισχύος την περίοδο του νεοθωμανισμού και η δυνατότητα 
αντιμετωπίσεώς της από τον Ελληνισμό.  
 

Εισαγωγή 
 
 Η στρατηγική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μεταπολεμικά μέχρι 
σήμερα μεταξύ του Ελληνισμού και της Τουρκίας είναι προϊόν της 
χρησιμοποιήσεως ή της απειλής χρησιμοποιήσεως στρατιωτικής ισχύος ή 
βίας εκ μέρους της Τουρκίας. Ο Ελληνισμός βρίσκεται με την Τουρκία σε μια 
παρατεταμένη σύγκρουση χαμηλής εντάσεως, η οποία αρχίζει την 6 
Σεπτεμβρίου 1955. Δυστυχώς ο Ελληνισμός στο πλαίσιο αυτής της 
αντιπαράθεσης έχει απολέσει το μείζον του ελληνικής μειονότητας της 
Τουρκίας και κατέχεται από τους Τούρκους το 37% της Κύπρου, δεν έχει 
δυνατότητα αξιοποιήσεως του πλούτου των θαλασσίων ζωνών σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο και αντιμετωπίζει μια σειρά αμφισβητήσεων εθνικής 
κυριαρχίας στο χώρο του Αιγαίου.  
 
 Η άνοδος στην εξουσία των Ισλαμιστών του Κόμματος Δημοκρατίας και 
Ανάπτυξης (ΑΚP – ΚΔΑ) το 2002 εκτιμήθηκε στην Ελλάδα ότι θα οδηγούσε σε 
μια οπισθοδρόμηση της Τουρκίας. Ωστόσο ο χρόνος έδειξε ότι υπό την ηγεσία 
αυτού του κόμματος, πρόεκυψε οικονομική άνοδος και μια μακροχρόνια 
πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της, με τις όποιες λειτουργικές 
αδυναμίες. Αυτά σε συνδυασμό με την επαύξηση της στρατιωτικής ισχύος, 
οδήγησαν την Τουρκία σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του περιφερειακού της 
ρόλου και της διεθνούς αυτονόμησής της.  
 
Στρατιωτική Ισχύς 
 
 Ο νεοθωμανισμός θεώρει τη στρατιωτική ισχύ, ως εγγενές, 
αναπόσπαστο και κομβικό στοιχείο της διπλωματίας και της εθνικής 
στρατηγικής της. Ο Υπουργός Αμύνης της Τουρκίας Mehmet Vecdi Gonul 
(2002 -2011) χαρακτηριστικά υπογραμμίζει: 
 

 «Μάθαμε την αναγκαιότητα συνύπαρξης της προετοιμασίας για 

πόλεμο μαζί με τη βασική αρχή επίλυσης των προβλημάτων της Τουρκίας 

μέσω της διπλωματίας. Όμως αν η διπλωματία δεν υποστηρίζεται από 

στρατιωτική ισχύ, τότε είναι μια παραίσθηση. Είναι σαν να περιμένουμε 

να ακούσουμε μουσική από μία ορχήστρα που δεν έχει όργανα.» 
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 Παρότι δεν θα επιχειρηθεί συγκριτική ανάλυση θα αποτελούσε 

παράλειψη να μην υπογραμμισθεί η ελληνική αντίληψη για τη στρατιωτική 

ισχύ.  

 «… η κατάσταση αυτή δεν βοηθά καθόλου, η στρατιωτική 

δραστηριότητα και η τουρκική παραβατικότητα δεν μπορούν να 

συνεχιστούν. Είναι άδικο οι χώρες μας να οδηγούνται τελικά στο να 

επενδύουν σε ανταγωνισμούς εξοπλισμών, αντί να επενδύουν στις 

κοινωνίες τους, στην καλή συνεργασία και γειτονία, στην ώσμωση των 

λαών, στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, στη θετική ατζέντα…. 

Και στο τέλος τέλος, νομίζω ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι για το 

στρατιωτικό προσωπικό μας. Αυξάνονται οι κίνδυνοι ενός ατυχήματος, 

που πιστεύω ειλικρινά ότι είναι το τελευταίο που επιθυμούν και οι δύο 

πλευρές.»1 

 
 Είναι οφθαλμοφανές λοιπόν ότι οι δύο πλευρές κινούνται σε 
αντιδιαμετρικές προσεγγίσεις για το ρόλο της στρατιωτικής ισχύος στις 
διεθνείς αλλά και διμερείς σχέσεις. 
 
 Το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της στρατιωτικής ισχύος την περίοδο 

του νεοθωμανισμού στην Τουρκία κινήθηκε στους παρακάτω άξονες: 

1. Υποστήριξη των εθνικών αντικειμενικών σκοπών που τίθενται από την 

εθνική στρατηγική. 

2. Η ενίσχυσή της επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την ποσοτική αύξηση 

αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του πληθυσμού, όπως επίσης και 

την οικονομική ανάπτυξη.  

3. Πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό, συγχρονισμό και 

ισορροπία με την πολιτική αλλά και οικονομική ισχύ της Τουρκίας.  

Πολιτικο – Στρατιωτικές Σχέσεις στην Τουρκία 

 Οι πολιτικο- στρατιωτικές σχέσεις σε μια χώρα αποτελούν θεμελιώδη 

παράγοντα για την σχεδίαση, ανάπτυξη, χρησιμοποίηση και διαχείριση της 

στρατιωτικής ισχύος. Το σημαντικό αυτό ζήτημα, την περίοδο της 

διακυβερνήσεως του ΚΔΑ, αναδείχθηκε και στην Ελλάδα, λόγω της 

επικρατούσης αντιλήψεως ότι αιτία της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης ήταν 

ο «κακοί» στρατιωτικοί και αυτή θα μπορούσε να μετριασθεί ή και να επιλυθεί 

αν οι πολιτικοί ασκούσαν πλήρη έλεγχο στην Τουρκία.  

 Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΔ) διαδραμάτισαν έναν 

αποφασιστικό και ιδιότυπο ρόλο ως προστάτες και εγγυητές του κοσμικού 

κράτους από τη δημιουργία της Τουρκικής Δημοκρατίας από το 1923 μέχρι το 

                                                           
1 Δήλωση του Πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα κατά τη συνάντηση του στην Αθήνα με τον 

Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Μπ. Γιλντιρίμ (19 Ιουνίου 2017) 
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2008.  Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν και ως μια μορφή 

«τέταρτης εξουσίας».  

 Από την άνοδο του στην εξουσία το ΚΔΑ, επιχείρησε και επέτυχε, 

ειδικά μετά το 2008, να επιβάλει τον πολιτικό έλεγχο επί των ΤΕΔ και τον 

περιορισμό της αυτονομίας και του παρεμβατισμού τους στην πολιτική ζωή 

χώρας. Ωστόσο η αντιπαράθεση αυτή δεν ήταν χωρίς απώλειες. Οι σχέσεις 

αυτές πέρασαν μέχρι σήμερα από διάφορες φάσεις:  

 1. 2002 – 2008: Περίοδος εντάσεως ή αμοιβαίας ανοχής. Κομβικό 

σημείο της περιόδου αυτής ήταν η 27 Απρ 2007, όταν ο τότε Αρχηγός των 

ΤΕΔ, παραμονή της εκλογής του Αμπντουλάχ Γκιούλ ως Προέδρου της 

Δημοκρατίας από τη Βουλή, ανήρτησε στην ιστοσελίδα των ΤΕΔ το γνωστό e- 

memorandum (οι ΤΕΔ θα προστατεύσουν το κοσμικό κράτος). Την 4 Μαΐου 

2007, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Νολμαμπαχτσέ μεταξύ του 

πρωθυπουργού Ερντογάν και του Αρχηγού των ΤΕΔ για το περιεχόμενο της 

οποίας δεν έγινε ποτέ επίσημη αναφορά από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα  

ωστόσο την απεμπλοκή των ΤΕΔ  από την πολιτική ζωή.   

 2. 2008 – 2016: Περίοδος συγκρουσιακή και επιθετική του ΚΔΑ 

εναντίον των στρατιωτικών, με σκοπό την πλήρη επικράτηση των πολιτικών. 

Με αφετηρία τις υποθέσεις Εργκένεκον (αναταραχή για την ανατροπή του 

ΚΔΑ), Βαριοπούλα (Σχέδιο πρόκλησης σύγκρουσης με την Ελλάδα και 

ανατροπή του ΚΔΑ), ακολούθησαν δίκες, καταδίκες, φυλακίσεις, παραιτήσεις, 

εκκαθαρίσεις ανωτάτων αξιωματικών, κατηγορία Α/ΤΕΔ ως επικεφαλής 

τρομοκρατικής οργάνωσης  κλπ 

 3. 15 Ιουλίου 2016 και εκείθεν: Αντεπίθεση των στρατιωτικών, με την 

απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, το οποίο απέτυχε, αλλά και 

κατέδειξε τεράστια κενά πληροφοριών και εσωτερικής ασφάλειας του 

στρατεύματος. Αποτέλεσμα ήταν να συνεχισθούν και να ενταθούν ευρείες 

εκκαθαρίσεις στις ΤΕΔ, οι οποίες δεν στόχευσαν μόνο τους υποστηρικτές του 

κοσμικού κράτους (κεμαλιστές) αλλά και τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους 

του ΚΔΑ μέχρι το 2013 οπαδούς του Γκιουλέν. Οι εκκαθαρίσεις οδήγησαν 

στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος και ειδικά στην πολεμική 

αεροπορία, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη δύνανται οι ΤΕΔ να 

διεξαγάγουν περιορισμένες επιχειρήσεις. Αυτό σταδιακά κατευθύνει τις ΤΕΔ 

υπό τον έλεγχο του ΚΔΑ.  

 Οι παράγοντες που επέδρασαν στην αλλαγή των πολιτικο- 

στρατιωτικών σχέσεων στην Τουρκία μπορούν να συνοψισθούν στα 

παρακάτω: 

 1. Η διαδικασία εντάξεως στην ΕΕ, η οποία επέβαλε μεταρρυθμίσεις 

που διασφαλίζουν την υπεροχή του πολιτικού παράγοντα. 
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 2. Η αλλαγή της οπτικής γωνίας με την οποία αντιμετωπίζονται πλέον 

θέματα εθνικής ασφαλείας, δηλαδή, αντί ως καθαρά στρατιωτικού 

περιεχομένου, ως πολιτικά, με ευθύνη της Κυβερνήσεως. 

 3. Η πολιτική σταθερότητα που απολαμβάνει η Τουρκία μετά το 2002, 

με κυβερνήσεις που έχουν την πρόθεση αλλά και τη θέληση να περιορίσουν 

την πολιτική ισχύ των στρατιωτικών. 

 4. Η ανάδειξη μιας ελίτ σε διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής με 

συντηρητικότερες θρησκευτικές αρχές, ακόμη και στους υψηλόβαθμους 

στρατιωτικούς. 

 5. Η αλλαγή αντίληψης πραιτωριανισμού σε σημαντικό τμήμα του 

σώματος των αξιωματικών και αποδοχής της πολιτικής υπεροχής. 

 6. Η κοινή γνώμη η οποία είναι υποστηρικτική προς τους 

στρατιωτικούς, ωστόσο είναι λιγότερο θετική στη στρατιωτική παρέμβαση 

στην πολιτική.  

 Τελικά, παρά την υποβάθμιση που υπέστησαν οι ΤΕΔ, και την επιβολή 

του πολιτικού ελέγχου, συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια ιδιότυπη ασυλία 

αλλά και αποδοχή από την τουρκική κοινωνία για το ρόλο τους. Σε κάθε 

περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι η αντιπαράθεση έχει τερματισθεί, και η 

επικράτηση των πολιτικών είναι οριστική και πλήρης. Το ζήτημα είναι ακόμη 

ανοικτό και δεν αποκλείεται στο μέλλον να γίνουμε μάρτυρες  και άλλων 

αντιπαραθέσεων.  

Ενίσχυση της Στρατιωτικής Ισχύος  

 Η άνοδος του ΚΔΑ στην εξουσία συνέπεσε με την κρίση της τουρκικής 

οικονομίας, ενώ οι ΤΕΔ δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν το κουρδικό 

ζήτημα. Το τελευταίο, προκάλεσε βαθύ προβληματισμό τόσο της πολιτικής 

όσο και της στρατιωτικής ηγεσίας για την αποτελεσματικότητα των ΤΕΔ. 

Οδήγησε στην αναζήτηση των αιτίων, ακόμη και ο Πρόεδρος Γκιούλ 

συγκρότησε προς τούτο σχετική επιτροπή (2013), η οποία κατέληξε στην 

ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να αρχίσει μια προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης και μεταρρύθμισης των ΤΕΔ σε βάθος 

χρόνου, μέχρι το 2030, της οποίας όμως τα αποτελέσματα σταδιακά άρχισαν 

να γίνονται ορατά, με κύριους άξονες :   

 1.Επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων αλλά και της οργανώσεως 

των φορέων άμυνας και ασφάλειας της Τουρκίας (ΤΕΔ, Στρατοχωροφυλακή, 

Διοίκηση Ασφαλείας Ακτών (ΔΑΑ), Συνοριοφυλακή). 

 2.Ενίσχυση της επαγγελματοποίησης των ΤΕΔ και του μορφωτικού 

επιπέδου των στρατευσίμων. 
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 3. Βελτίωση και υιοθέτηση νέων επιχειρησιακών αντιλήψεων 

χρησιμοποιήσεως της στρατιωτική ισχύος. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί 

στη συγκρότηση διοικήσεων και δυνάμεων προσαρμοσμένων στην αποστολή. 

 4. Βελτίωση της επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως (ατομική, τεχνική, 

συλλογική, ασκήσεις) αλλά και της αντίστοιχης επιστημονικής και κοινωνικής 

για όλο το προσωπικό. 

 5. Εκστρατευτική ικανότητα. 

 6. Αναβάθμιση των παραγωγικών και των τεχνολογικών δυνατοτήτων 

της αμυντικής βιομηχανίας.  

 7. Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας πέραν των συνόρων και 

δημιουργία στρατιωτικών βάσεων σε ξένες χώρες. Ήδη η Τουρκία έχει τέτοιες 

στο Β. Ιράκ, στη Συρία, στη Σομαλία, και στο Κατάρ, πέραν της Κύπρου στην 

οποία βρίσκεται από το 1974. 

 Τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας που βρίσκονταν σε εξέλιξη 

με την άνοδο του ΚΔΑ στην εξουσία επιβραδύνθηκαν αρχικά αλλά δεν 

ανεστάλησαν. Με την οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε επιταχύνθηκαν 

βασισμένα σε οπλικά συστήματα εγχώριας συμπαραγωγής ή παραγωγής και 

υψηλής τεχνολογίας. 

Ενδεικτικά έχουν επιτευχθεί:  

 Παραγωγή νέων αρμάτων τουρκικής κατασκευής και 

τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης όπως επίσης και επιθετικών 

ελικοπτέρων. 

 Ενίσχυση της ισχύος πυρός, με παραγωγή αυτοκινουμένων και 

ρυμουλκουμένων πυροβόλων υψηλών δυνατοτήτων και πυραυλικών 

συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς και δυνατότητας προσβολής στόχων σε 

βάθος. Το τελευταίο αποτελεί ισχυρή ένδειξη προθέσεως αποκτήσεως 

πυρηνικής δυνατότητος.  

 Επαύξηση των δυνατοτήτων ζεύξεως ποταμίων κωλυμάτων για την 

αποτελεσματική διεξαγωγή επιχειρήσεων βιαίας διαβάσεως ποταμού. 

 Σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και ηλεκτρονικού πολέμου  

 Παραγωγή Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών προς ενίσχυση της 

επιτήρησης, αναγνώρισης, στοχοποίησης και συλλογής πληροφοριών, ενώ 

τελευταία εμφανίσθηκαν και αντίστοιχα επιθετικών δυνατοτήτων. 

 Ενίσχυση των ναυτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων με τη 

ναυπήγηση του εθνικού πλοίου (MILGEM), αλλά και άλλων πλοίων 

μικρότερων δυνατοτήτων. 
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 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του τουρκικού αποβατικού στόλου 

που θα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο πλοίο αποβατικών επιχειρήσεων 

(LPD), γνωστό και ως ελικοπτεροφόρο. 

 Ενίσχυση των υποεπιφανειακών ναυτικών δυνατοτήτων με 

ναυπήγηση συγχρόνων υποβρύχιων (6 γερμανικών Τύπου 214), και άλλων 

σχετικών οπλικών συστημάτων.  

 Βελτίωση και ενίσχυση των δυνατοτήτων της Διοίκησης Ασφαλείας 

Ακτών. 

 Αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας με την 

προμήθεια Α/Φ F- 35 τύπου stelth και σχέδιο κατασκευής εθνικού 

αεροσκάφους περί το 2030.  

 Ενίσχυση της αεράμυνας, με δημιουργία τριών επίπεδων προστασίας 

(έχει καλύψει τα δύο επίπεδα με ίδια μέσα και αναζητεί το τρίτο στη Ρωσία (S 

400)) 

 Απόκτηση δυνατοτήτων Εναερίου Ανεφοδιασμού και Εναέριας 

Διοίκησης και Ελέγχου 

 Εκτέλεση Δορυφορικού Προγράμματος για την ενίσχυση της 

συλλογής πληροφοριών αλλά και διοικήσεως και ελέγχου. 

 Δυνατότητες Πληροφοριακών Επιχειρήσεων και  ειδικά 

κυβερνοπολέμου σε εθνικό επίπεδο  και ψυχολογικών επιχειρήσεων. 

 Πέραν αυτών πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στο εσωτερικό των ΤΕΔ 

υπάρχουν τρεις τάσεις η φιλοδυτική, η ευρασιατική και η ανεξάρτητη, με 

ανάλογο όραμα έκαστη για τη δομή, το ρόλο και τη λειτουργία των ΤΕΔ.  

 Σε κάθε περίπτωση στην παρούσα φάση οι ΤΕΔ αντιμετωπίζουν 

τέσσερις κύριες προκλήσεις: α. τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Συρία, β. τη 

διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίον του ΡΚΚ γ. το θεσμικό και λειτουργικό 

μετασχηματισμό και  δ. τη μάχη εναντίον του βαθέως «στρατού - κράτους» η 

όποια ακόμη δεν έχει τερματισθεί. 

Στρατιωτικές Επιλογές 

 Τα προαναφερθέντα κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Τουρκίας 

από το ΑΚΠ ενίσχυσαν τη στρατιωτική της ισχύ ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, 

με μια σειρά από  δυνατότητες οι οποίες συνδυαζόμενες παρέχουν μια 

ποικιλία στρατιωτικών επιλογών δηλαδή: 

 1. Παραγωγή πληροφοριών μεγάλου βάθους - Πληροφοριακή 

Προπαρασκευή του Πεδίου της Μάχης. 
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 2. Διεξαγωγή Επιχειρήσεων Στρατιωτικής Αποτροπής. 

 3. Διεξαγωγή επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. 

 4. Διεξαγωγή συμβατικών επιχειρήσεων σε όλες τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες και σε μεγάλο βάθος με την υποστήριξη οπλικών συστημάτων 

μεγάλου βεληνεκούς.  

 5. Διεξαγωγή Επιχειρήσεων Σταθεροποιήσεως.  

 6. Υποστήριξη των επιχειρήσεων με ισχυρή πληροφοριακή εκστρατεία. 

 Η απόκτηση και παραγωγή οπλικών συστημάτων και λοιπών 

στρατιωτικών μέσων μοντέρνας τεχνολογίας και η υποστήριξή τους από την 

τουρκική αμυντική βιομηχανία,  εξαναγκάζει το στρατιωτικό προσωπικό να 

προσαρμοσθεί σε μια σύγχρονη αντίληψη για το πεδίο της μάχης, η οποία 

έχει να κάνει με την αποτελεσματική ένταξη και επιχειρησιακή αξιοποίηση των 

εν λόγω οπλικών συστημάτων,  με την αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση  

των ΤΕΔ και τον επανασχεδιασμό  των στρατιωτικών επιχειρήσεων με βάση 

νέες επιχειρησιακές αντιλήψεις.  Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται 

στην οργάνωση, στο προσωπικό και τους εξοπλισμούς των ΤΕΔ, είναι 

αναμφισβήτητα άμεσα συνδεδεμένες με τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της 

Τουρκίας.  

 Απόδειξη αυτού, δηλαδή της δυνατότητας υποστηρίξεως υπό της 

στρατιωτικής ισχύος της υψηλής στρατηγικής της Τουρκίας και στρατηγικών 

αντικειμενικών σκοπών (ΑΝΣΚ) που έχει θέσει, είναι οι επιχειρήσεις στη 

Συρία, στην ΑΟΖ της Κύπρου αλλά και στο Αιγαίο.  

 Σε ότι αφορά στα Ελληνοτουρκικά. Η τουρκική στρατιωτική ισχύς 

συνιστά μια πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική απειλή 

διαρκώς αυξανόμενων δυνατοτήτων, δυστυχώς σε ένα δυσμενές ισοζύγιο 

ισχύος για την Ελλάδα. Η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργήσει φοβικό 

σύνδρομο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κλίμα αδιεξόδου και μοναδικής 

επιλογής την οποία αυτή έχει διαμορφώσει, προκειμένου να επιτύχει τους 

στρατηγικούς της στόχους (αναθεωρητισμός, συγκυριαρχία, συνεκμετάλλευση 

συνδιαχείριση). Δηλαδή να αποστερήσει ή να αποσπάσει με την απειλή 

χρήσεως βίας ή περιορισμένης στρατιωτικής ισχύος, μέρος των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων τους (πολιτικοί ΑΝΣΚ της Τουρκίας) και αν αυτό δεν καταστεί 

δυνατό και οι στρατηγικές συνθήκες το επιτρέψουν, να χρησιμοποιήσει σε 

ευρεία κλίμακα τη στρατιωτική της ισχύ προς τούτο. 

Αντίδραση του Ελληνισμού 

 Το ερώτημα που τίθεται είναι: η Ελλάδα δύναται να αντιμετωπίσει την 

διαρκώς ενισχυόμενη ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τουρκική απειλή; Για να 
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απαντήσουμε σε αυτό πρέπει να δούμε καταρχάς την κατάσταση της 

ελληνικής στρατιωτικής ισχύος. 

 Δυστυχώς η Ελλάδα έχει περιέλθει από το 2005 και στη συνέχεια λόγω 

της οικονομικής κρίσεως σε μια κατάσταση όχι «ανταγωνισμού εξοπλισμών» 

όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, αλλά «μονομερούς αφοπλισμού», με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της στρατιωτικής της ισχύος. Πολλοί το 

αποδίδουν στον οικονομικό παράγοντα ο οποίος είναι υπαρκτός χωρίς να 

είναι πάντοτε o μοναδικός και ο αποφασιστικός. 

 Η Ελλάδα έχει στρατηγικό πρόβλημα το οποίο είναι κατ’ εξοχήν 

πολιτικό. Επιμέρους παράμετροι του προβλήματος, πολλές εκ των οποίων 

είναι δυνατόν να βελτιωθούν άνευ κόστους, είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 1.Στρατηγική αμφιθυμία.  

 2. Μεταρρυθμιστική αδυναμία. 

 3. Λειτουργική αποδιοργάνωση. 

 4. Υποστελέχωση  

 5. Γήρανση επαγγελματικού προσωπικού. 

 6. Υποχρηματοδότηση, με τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στους 

εξοπλισμούς, στη λειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στη 

διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων. 

 Στην παρούσα φάση υπάρχουν ακόμη δυνατότητες προς αντιμετώπιση 

της τουρκικής στρατιωτική ισχύος, αντιστάθμιση της επιδεινούμενης 

ισορροπίας ισχύος και υποστηρίξεως των ελληνικών εθνικών ΑΝΣΚ, αν όμως 

συνεχισθεί η παρούσα πολιτική στον τομέα της εθνικής άμυνας και εξωτερικής 

ασφάλειας, δυστυχώς η κατάσταση θα καταστεί μη αναστρέψιμη. 

 Απαιτούνται άμεσα, αποφασιστικά και δραστικά μέτρα. Τα περιθώρια 

του χρόνου έχουν στενέψει επικίνδυνα. Επειδή οι κυβερνήσεις αλλά και το 

πολιτικό σύστημα είναι εξαιρετικά διστακτικοί έως αρνητικοί να 

αντιμετωπίσουν το αμυντικό ζήτημα της Χώρας, λόγω του «πολιτικού 

κόστους», απαιτείται ίσως πρωτοβουλία και από άλλους θεσμικούς 

παράγοντες της Χώρας όπως π.χ. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή, 

στα πρότυπα ενδεχομένως της γερμανικής επιτροπής για τις Ένοπλες 

Δυνάμεις των αρχών της δεκαετίας του 2000.   

Αλληλεξαρτήσεις  

 Επειδή και ο τίτλος της ημερίδας αναφέρεται σε ένα κόσμο  

αλληλεξαρτήσεων, η συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, 

ΕΕ αλλά και διμερείς ή πολυμερείς πρωτοβουλίες είναι αναμφισβήτητα θετική 
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πλην όμως προσθέτει στην πατρίδα μας κατεξοχήν πολιτικό και διπλωματικό 

κεφάλαιο και όχι κατ’ ανάγκη στρατιωτική ισχύ. Πρέπει να αλλάξουμε 

στρατηγική κουλτούρα και να κατανοήσουμε ότι η στρατιωτική ισχύς είναι 

θεμελιώδης παράγοντας υποστηρίξεως των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων 

αλλά και των εθνικών ΑΝΣΚ που έχουμε θέσει. Επίσης να πιστέψουμε ότι 

είναι κατεξοχήν δικό μας καθήκον και έργο και οι όποιες προοπτικές 

στρατιωτικής ενίσχυσης και παρέμβασης από τρίτους είναι περιορισμένες, 

ενδεχομένως ανύπαρκτες και σε κάθε περίπτωση θα εμφανισθούν μετά την 

δική μας αρχική εμπλοκή όπου ίσως να έχει διαμορφωθεί, πιθανόν, και το 

τελικό αποτέλεσμα.  

Σύνοψη 

 Η Τουρκία την περίοδο του νεοθωμανισμού αύξησε με εντατικούς 

ρυθμούς τη στρατιωτική της ισχύ ποσοτικά αλλά και ποιοτικά και επέτυχε να 

την εντάξει αποφασιστικά στην υψηλή της στρατηγική με ορατά θετικά 

αποτελέσματα, παρά τις όποιες αδυναμίες ακόμη και αποτυχίες. Αντιθέτως η 

Ελλάδα την αντίστοιχη περίοδο βιώνει μια σταθερή ποιοτική και ποσοτική 

συρρίκνωση της στρατιωτικής της ισχύος, η οποία περιορίζει την υποστήριξη 

των εθνικών της ΑΝΣΚ σε σχέση με την Τουρκία, ως εκ τούτου απαιτείται να 

επανεξετάσει τι μέλλει γενέσθαι με τη στρατιωτική της ισχύ, αλλά και την 

εθνική της στρατηγική.  


