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Είναι η Τουρκία

αναχαιτίσιμη

Η

πρόσφατη αντιπαράθεση περί κατευνασμού ή
αναχαίτισης της Τουρκίας βλ Η Παγίδα της
Ερντογανοποίηο ης Ι.Κ Πρετεντέρης ΤΟ ΒΗΜΑ
9/1/2022 Π Κ Ιωακειμίδης Αναχαίτιση Τουρκίας και
ΤΑ ΝΕΑ 12/1/2022 θέτει
φινλανδοποίηση Ελλάδας
μετά επιτάσεως την τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα
είναι η Τουρκία στρατιωτικά αναχαιτίσιμη από την Ελλάδα
Η απάντηση είναι ναι υπό προϋποθέσεις κάποιες από
τις οποίες ήδη εκπληρώνονται και άλλες είναι εξόχως
εφικτό να εκπληρωθούν
Η πρώτη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ποιοτικού
στρατιωτικού πλεονεκτήματος το οποίο η Ελλάδα αποκτάει
με την παραλαβή αεροσκαφών και φρεγατών από τη
Γαλλία Rafale Beiharra και την ταυτόχρονη παύση στην
Τουρκία απόκτησης νέων αεροσκαφών
και αναβαθμίσεων υφισταμένων από τις
ΓΚΙΟΜΙ-Ι
ΗΠΑ F-35 και F 16 αντίστοιχα Η Γαλλία
και ΗΠΑ λόγω rnç γεωπολιτικής ετερο
δοξίας του Ερντογάν έχουν αποφασίσει να
τ?Η
εξασφαλίσουν στη χώρα μας το ποιοτικό
στρατιωτικό πλεονέκτημα
w
Η δειίτερη προϋπόθεση είναι η παρο
ή αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση
Β^|ρ·*Α™
πολέμου Η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ
συνδρομής της Ελληνο-Γαλλικής Συμφω
ΚΑΜΑΡΑ
νίας καλύπτει αυτή την προϋπόθεση Η
Γαλλία ακόμη και αν δεν ρίξει μια τουφεκιά
μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά την
Ελλάδα Οπως αναλύει ο αμυντικός αναλυτής Σ Βλάσσης
Τι στρατιωτική συνδρο μή στο πεδίο μπορεί να αναμένει η
Ελλάδα
Δούρειος Ιππος 10 1 2022 αυτή η συνδρομή
συμπεριλαμβάνει την έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση στο
πεδίο της μάχης συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής
των επικοινωνιών των τουρκικών ΕΔ και την παροχή
κρίσιμων πολεμοφοδίων και ανταλλακτικών
Η τρίτη προϋπόθεση £ ίναι η ενίσχυση του Στρατού Ξηράς
της χώρας όχι μόνο εξοπλιστικά αλλά και σε δεξιότητες
Αναφορικά με τους επαγγελματίες στρατιωτικούς μας
η χώρα μας πρέπει να πάψει να είναι λαθρεπιβάτης στην
EE και το NATO και να αρχίσει να στέλνει τους επαγγελματίες
της σε πεδία της μάχης στο πλαίσιο των διεθνώς
της υποχρεώσεων όπως πράττουν η Ιταλία και η Σουηδία
Αρχής γενομένης με την αποστολή Ειδικών Δυνάμεων στο
Σαχέλ πολύ γρήγορα οι επαγγελματίες στρατιωτικοί μας
θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τους τούρκους ομολόγους
τους στην ικανότητά ους να αναπτύξουν νέα μέσα και
επιχειρησιακά δόγματα όπως στην περίπτωση των drones
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Κ

με τους κληρωτούς μας ένα αποφασιστικό
βήμα θα ήταν η δημιουργία ενός και μόνο
Αναφορικά Κέλτρου Βασικής Εκπαίδευσης όπου
όλοι μας οι κληρωτοί θα λαμβάνουν υψηλής ποιότητας και
ομοιομορφίας εκπαίδί υση ενδεικτικά ο Στρατός Ξηράς
του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ένα μόνο τέτοιο κέντρο Με
αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας τόσο
στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υποδομών όσο και στην
ποιότητα των μονίμων εκπαιδευτών των κληρωτών Πρέπει
επίσης να αξιοποιηθούν συστηματικά οι υψηλής τεχνικής
κατάρτισης κληρωτοί σ δραστηριότητες αιχμής π.χ cyber
Με τέτοιες ενέργειες ο Στρατός Ξηράς θα καταστήσει τους
υπερσύγχρονου

κληρωτούς παράγοντα στρατιωτικής υπεροχής έναντι
της Τουρκίας που διατηρεί ένα απηρχαιωμένο σύστημα
στρατολόγησης και εκπαίδευσης κληρωτών και επιτρέπει
στους πλέον μορφωμένους Τούρκους είτε να εξαιρεθούν της
θητείας είτε να υπηρεΓήσουν ελάχιστα Οσοι συμπολίτες
μας έχουν αλλεργική αντίδραση στην ισραηλοποίηση
αναφορικά με την αναβάθμιση της θητείας μπορούν να
στρέψουν το βλέμμα τους στη Φινλανδία Για τη Φινλανδία
οι άρτια εκπαιδευμένοι κληρωτοί και η πολυπληθής
εφεδρεία που συγκροτούν αποτελούν πυλώνα της στρατιωτικής
αποτροπής έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας
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