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αύξηση της στρατιωτικής θητείας στον
Στρατό Ξηράς από τους 9 στους 12 µήνες, µε έξτρα µπόνους όµως την εννεάµηνη θητεία για όσους υπηρετούν στην παραµεθόριο, φαίνεται να «κλειδώνει», ενώ εξετάζεται να προωθηθεί και η υποχρεωτική στράτευση από τα 18 έτη.
Με τρεις κινήσεις το υπουργείο Εθνικής Αµυνας επιδιώκει να θωρακίσει το έµψυχο δυναµικό των τριών όπλων, σε µια περίοδο κατά την
οποία η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους, παρότι ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές µεταξύ
των δύο χωρών.
Πέρα από τις προσλήψεις των 15.000 µόνιµων οπλιτών, στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας
θεωρούν ότι η αύξηση της θητείας στον Στρατό Ξηράς στους 12 µήνες, όπως ισχύει σήµερα σε Αεροπορία και Ναυτικό, είναι µια πρώτη αλλά άµεση λύση για την επάνδρωση στρατοπέδων, ειδικά στις παραµεθόριες περιοχές.
Μάλιστα, τη σκέψη αυτή επιβεβαίωσε και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη
πριν από λίγες ηµέρες, κατά την παρέµβασή
του στους παραγωγικούς φορείς.
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η θητεία
δεν θα αυξηθεί πέραν των 12 µηνών, ενώ αποκάλυψε πως εξετάζεται η υποχρεωτική στράτευση στα 18.
Ηδη την περασµένη Παρασκευή συνεδρίασε
το Συµβούλιο Αµυνας (ΣΑΜ) υπό τον υπουργό
Εθνικής Αµυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και µε
τη συµµετοχή των επικεφαλής των όπλων. Ο
Ν. Παναγιωτόπουλος, µετά τις εξαγγελίες του
Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτησε συγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα για τα εξοπλιστικά και ειδικά τις προτάσεις τους για τις φρεγάτες, ενώ
συζήτηση έγινε και για τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία.
Να σηµειωθεί πως όσον αφορά τη θητεία η
συζήτηση έχει ξεκινήσει από τα µέσα του καλοκαιριού, ενώ και ο πρωθυπουργός έχει ενηµερωθεί για το σχέδιο που υπάρχει από την
πρώτη στιγµή.
Μεταξύ άλλων, µέχρι τώρα φαίνεται να έχει
αποφασιστεί:
f Η αύξηση της θητείας στον Στρατό Ξηράς
σε 12 µήνες από εννέα. Κάτι που ισχύει σε Αεροπορία και Ναυτικό.
f Εξετάζεται, όµως, να δοθεί µπόνους τριών
µηνών σε όσους φαντάρους αποφασίσουν να
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υπηρετήσουν όλη τη θητεία τους στα σύνορα.
∆ηλαδή όσοι υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς και
παραµένουν στην παραµεθόριο θα µπορούν
να απολύονται στους 9 µήνες, παρά το δωδεκάµηνο. Οι συνάδελφοί τους, όµως, που θα
υπηρετήσουν για πέντε µήνες π.χ. στον Εβρο
και µετά πάρουν µετάθεση σε στρατόπεδο της
περιοχής τους ή της επιλογής τους θα απολύονται στους 12 µήνες.
f Οσον αφορά την υποχρεωτική θητεία στα
18, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αµυνας
περιµένει τις τελικές εισηγήσεις των επιτελών
για το κατά πόσο είναι χρήσιµο να αποφασιστεί
κάτι τέτοιο, όπως ισχύει σε Κύπρο ή Ισραήλ.

Μάλιστα, προ ηµερών στη Θεσσαλονίκη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποστηρίξει πως
το ενδεχόµενο της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18 θα το θέσει στον δηµόσιο διάλογο. «Πρέπει να το ζυγίσουµε και να δούµε πόσο ωφέλιµο είναι. ∆ιευκολύνει πάρα πολύ τον
προγραµµατισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων»,
είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας
πως «δηµιουργεί καθεστώς ισότητας για όλους.
Μπαίνουν όλοι στην ίδια ηλικία και, αν κάποιος
έχει περάσει στο πανεπιστήµιο, όπως γίνεται
σε Κύπρο και Ισραήλ, θα µεταθέσει την είσοδό του για ένα χρόνο και θα υπηρετήσει τη θητεία του στα 18. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να
πειστώ ότι είναι κάτι που θα έχει κάποια προστιθέµενη αξία».
Να σηµειωθεί ότι οι στρατεύσιµοι, µέσω των
επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους, σε πολλές
περιπτώσεις εξυπηρετούν ανάγκες όταν υπηρετούν τη θητεία τους. Ειδικά γιατροί, νοσηλευτές, πολιτικοί µηχανικοί, ακόµα και υδραυλικοί ή ελαιοχρωµατιστές, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους συνδράµουν στο να καλυφθούν ανάγκες.

Να είναι συνταγµατική
Παράλληλα, στην κυβέρνηση εξετάζουν όλα
τα δεδοµένα, όπως να µην µπορεί κάποιος να
προσφύγει υποστηρίζοντας πως, λόγω υποχρεωτικής στράτευσης στα 18, µένει πίσω στην
αγορά εργασίας σε σχέση µε µια γυναίκα συνάδελφό του. ∆ηλαδή, η ρύθµιση, εάν έρθει
τελικά, να είναι και συνταγµατική.
Πάντως, εάν δεν προωθηθεί η στράτευση
στα 18, µπορεί να προσδιοριστεί ανώτατο χρονικό όριο ως προς την ηλικία κατά την οποία
πρέπει κάποιος να καταταγεί.
Εκτός, όµως, από τις τελικές εισηγήσεις που
περιµένει ο Ν. Παναγιωτόπουλος για τους οπλίτες, προχωρά και ο συνολικός σχεδιασµός για
το έµψυχο δυναµικό. Εχει ήδη αποφασιστεί
τα επόµενα τέσσερα χρόνια να προσληφθούν
15.000 άνδρες και γυναίκες για να καλυφθούν
θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων και στα τρία όπλα. Οι προσλήψεις αυτές
δεν θα αφορούν µόνο τους µόνιµους επαγγελµατίες οπλίτες (ΕΠΟΠ), αλλά και τους οπλίτες
βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).
Ακόµα, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα αυξηθούν κατά 50% τουλάχιστον και οι εισακτέοι σε
όλες τις παραγωγικές σχολές. ∆ηλαδή στη Σχολή Ικάρων, Ναυτικών ∆οκιµών και Ευελπίδων,
όπως και στις σχολές υπαξιωµατικών.
Εξάλλου, όπως σηµειώνουν πηγές του Πενταγώνου, πέρα από την αναβάθµιση των
οπλικών συστηµάτων, χρειάζεται και ανανέωση των ενστόλων.

Ιδού οι «σύµµαχοι»!
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η άποψη
του ΝΙΚΟY
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

ΤΗΝ ΩΡΑ που ανακοινώθηκε η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, οι καλοί μας
σύμμαχοι δεν τηρούν κανένα πρόσχημα και μάλιστα
μετά το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας.
Ετσι, μετά την εξόχως φιλοτουρκική τακτική του γ.γ.
του ΝΑΤΟ, ήρθε η αμερικανική πρεσβεία στην Αγκυρα
να καταδείξει το είδος του «επιδιαιτητικού» ρόλου των
Αμερικανών και τούτο μετά τη μετατροπή της Ελλάδας
σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, στο πλαίσιο
της συμφωνίας που συνέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε η
κυβέρνηση της Ν.Δ.
Οι ΗΠΑ, λοιπόν, διά της πρεσβείας τους στην Τουρκία, δηλώνουν ότι γι’ αυτές α) τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντίον των οποίων βάλλει η
Αγκυρα αφορούν σε «αμφισβητούμενες θαλάσσιες
περιοχές», β) οι προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας του 1982 (Σύμβαση του Montego Bay), που αποτελεί τη βάση για τη χάραξη των διεθνών υδάτων της
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, δεν αποτελούν «δε-

σμευτικό νομικό έγγραφο», γ) ο λεγόμενος Χάρτης
της Σεβίλλης, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της
Ε.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σε αυτόν καταγράφεται η σύνδεση ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ, δεν συνιστά νομικό έγγραφο και, επίσης,
δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ για τον καθορισμό
των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ κρατών… Ολα τούτα έρχονται σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ δείχνουν να σιγοντάρουν την τουρκική θέση περί «αποστρατιωτικοποίησης των νησιών» και μάλιστα στο όνομα της Συνθήκης της Λωζάννης, την οποία οι Αμερικανοί κάνουν
πλάτες να την κουρελιάζει η Τουρκία με τις εισβολές
της σε Συρία και Ιράκ. Είναι οι ίδιοι Αμερικανοί που το
1947, όταν βομβάρδιζαν με ναπάλμ τις θέσεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας κάνοντας χρήση του
αεροδρομίου της Λέρου, έλεγαν ότι η Ελλάδα (οι ίδιοι
δηλαδή) καλώς χρησιμοποιούσε στρατιωτικά μέσα
και εγκαταστάσεις στα νησιά προκειμένου να αντιμετωπίσει εξωτερική επιβουλή…

