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ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

(Η ΑΣΠΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 

Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

 

«Μόνο εκείνο το έθνος είναι ασφαλές, όταν είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή 

να υπερασπιστεί δια των όπλων του, την ανεξαρτησία του».  

Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, είναι όπως πάντα εκπαι-

δευμένες και έτοιμες, να φέρουν εις πέρας την αποστολή των. Όπως! Το απέ-

δειξαν πρόσφατα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα, προς τον αιώνιο 

απάνθρωπο γείτονά μας. Η εξουσία της Τουρκίας μεταφέρει δια της παιδείας 

της, το μίσος του Τουρκικού λαού προς τον Ελληνισμό. Ο Ερντογάν έχει βάλει 

στο αρρωστημένο μυαλό, σήμερα, αύριο όποτε του δοθεί η ευκαιρία, τον εξαν-

δραποδισμό του Ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό, και επειδή είναι και ύ-

πουλο κράτος, πρέπει να είμαστε συνεχώς με το όπλο ανά χείρας. 

Υπ’ όψιν! Μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. είμαστε η μοναδική χώρα με τα 

ιδιαίτερα αυτά και πολύ σοβαρά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό και εξ ανάγκης 

πρέπει να ισχύει για την Ελλάδα άλλο καθεστώς, δεν φθάνει μόνο η συμπάθεια 

των λοιπών κρατών της Ε.Ε. Πρέπει να καταλάβουν ότι, εδώ είναι τα σύνορα 

όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών. Εάν! δεν αντέξουν οι Έλληνες, είναι θέμα χρό-

νου, η πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών να εισβάλλει και στη χώρα των, χω-

ρίς πλέον μέτρο.  

Για τους ως άνω λόγους και για να παραμείνουν αδήριτες συνεχώς και 

στο μέλλον οι Ένοπλές μας Δυνάμεις, θα πρέπει η πολιτική εξουσία, δι’ απο-

φάσεων στη Βουλή να λάβουν ορισμένα μέτρα υποδομής. Και! Μάλιστα επειδή 

είναι το υπ’ αριθμόν ένα θέμα, θα αποτελεί για όλα τα κόμματα μια γενναία πο-

λιτική πράξη. 

Λέει ο ΤΑΚΗΤΟΣ: «Η ύπαρξη του Κράτους εξαρτάται από την Ισχύ 

του...» 

Οι Παραινετικές Προτάσεις της Παρούσης δεν είναι καινούργιες, εί-

ναι αυτές που κατά καιρούς και κατά κόρον ελέχθησαν. Πολλές δε εξ’ αυ-

τών ενδεχομένως να έχουν δρομολογηθεί. 

Πρώτο: Αύξηση της Θητείας από 18 έως 24 μήνες, ανάλογα με την Ει-

δικότητα. Να υπάρχει νόμος να έρχονται και να υπηρετούν την πατρίδα των και 

οι νέοι μας που βρίσκονται στο Εξωτερικό. Επίσης να καθοριστεί θητεία δύο (2) 

μηνών και για τις γυναίκες σε ειδικά κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων. Στη 

συνέχεια να παραμείνουν στην εφεδρεία, ώστε εάν χρειασθούν να μπορούν να 

ενταχθούν εύκολα και αμέσως στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Λέει ο ΜΑΡΣΕΛΛΙ: «Η Στρατιωτική θητεία είναι ένα Σχολείο εν καιρώ 

Ειρήνης και ένα καθήκον εν καιρό Πολέμου». 
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Δεύτερο: Λόγω! «Φυγόστρατων» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δη-

μιουργούνται δυο πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι! δημιουργούνται πολίτες δυο κα-

τηγοριών, οι πληβείοι και οι πατρίκιοι, πράγμα άδικο διότι δεν υπάρχει ισότητα 

των πολιτών έναντι του Νόμου. Αφετέρου οι καλούμενες εκάστοτε κλάσεις 

στρατεύσιμων που παρουσιάζονται προς κατάταξη, να είναι μειωμένες πολλές 

φορές κατά 50%, γεγονός που ακυρώνει κάθε σχεδίαση. 

Δυστυχώς! είχαμε φθάσει στο σημείο να απαλλάσσεται κάποιος Στρα-

τιωτικής θητείας για λόγους διάφορους ή εξαγοράς, αλλά αργότερα να γίνεται 

Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Λέει ο ΚΙΚΕΡΩΝ: «Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν εγεννήθη μόνο 

δια τον εαυτόν του, αλλά και δια την πατρίδα και τους ιδικούς του». 

Τρίτο: Επειδή ο νέος σήμερα, όπως λέει και ο Ελληνικός λαός, ωριμάζει 

νωρίτερα, καλόν είναι να στρατεύεται στα 18 του χρόνια που δεν έχει εμπλακεί 

ακόμη, σε επαγγελματική εργασία ή απαιτήσεων σπουδών.  

Έτσι η απόφαση αυτή αφ’ ενός θα βοηθήσει τα μέγιστα, στην άκρως 

αναγκαιούσα οροφή των Ενόπλων Δυνάμεων και αφ’ ετέρου μετά την απόλυση 

των, λόγω εμπειριών θα υπάρχει μία διαφορετική συμπεριφορά των νέων μας 

στην Ελληνική Κοινωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση ο νόμος να εφαρμοσθεί 

προς πάσα κατεύθυνση, πλην των σπουδαστών στις ιατρικές σχολές. Διότι! 

τους έχει ανάγκη ο Στρατός ως ιατρούς και οι ίδιοι αποκτούν σχετική εμπειρία 

με την απόλυσή των.  

Λέει ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ στον πανηγυρικό του λόγο, στην 100η ολυμπιάδα το 

380 π.Χ μεταξύ άλλων, «Τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας όλους τους άλλους 

στην πνευματική ανάπτυξη και τη τέχνη του λόγου, ώστε οι δικοί μας μαθητές 

έγιναν δάσκαλοι στους άλλους. Το όνομα πάλι “Έλληνες” κατόρθωσε να μην 

συμβολίζει πια την καταγωγή, αλλά την καλλιέργεια του πνεύματος και “Έλλη-

νες” να ονομάζονται πιο πολύ, όσοι δέχθηκαν τον τρόπο της δικής μας 

αγωγής και μόρφωσης». 

Τέταρτο: Πρέπει να καθιερωθεί, όπως ήταν παλαιότερα, για να διεκδι-

κήσεις θέση στο Δημόσιο, πρωτίστως θα πρέπει να εκτελέσεις το προς την πα-

τρίδα καθήκον σου, ήτοι τη Στρατιωτική σου Θητεία. Εκτός εάν έλαβες για λό-

γους Υγείας από τοn Στρατό προσωρινό ή μόνιμο απολυτήριο. 

Έτσι δίδεται αξία στη θητεία κατά κάποιον τρόπο από την Πολιτεία, 

το ύψιστο και μοναδικό καθήκον και υποχρέωση όλων των Ελλήνων 

προς την Πατρίδα. 

Πέμπτο: Ο Νόμος περί προσλήψεως Ε.Π.Ο.Π. Πρέπει να αλλάξει. Αυτοί 

είναι απαραίτητοι και πολύ χρήσιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις, διότι είναι έτοιμοι 

μαχητές. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, την αποστολή του Μαχητή, για την ο-

ποία προσελήφθησαν μπορούν βιολογικά και κοινωνικά να την εκτελέσουν μέ-

χρι την ηλικία των 30, το πολύ 35 ετών. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα για το 

προσωπικό αυτό μεγάλης ηλικίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν απολυθούν υ-

πάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Μια σκέψη είναι, να απολυθούν παίρνοντας ένα 
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εφ’ άπαξ ποσόν και τα συντάξιμα χρόνια. Επίσης! Όσοι επιθυμούν και τους 

κρίνει η Υπηρεσία κατάλληλους, παραμένουν ως Στρατιωτικοί Υπάλληλοι. Αυ-

τοί στη συνέχεια θα τοποθετηθούν, στα Στρατιωτικά εργοστάσια, υποδήσεως – 

ενδύσεως, οπλισμού, επικοινωνιών, οχημάτων και αρμάτων. 

Λέει ο Harold Sherman: «Όσο περισσότερο βασίζεσαι σε δυνάμεις απ’ 

έξω από εσένα, τόσο περισσότερο εξουσιάζεσαι από αυτές». 

Έκτο: Κύρια προσπάθεια στη λειτουργία των Στρατιωτικών και ιδιωτι-

κών εργοστασίων συντηρήσεως και παραγωγής Στρατιωτικού υλικού! Τα μοι-

ραία λάθη της 10ετίας του ‘80 κάποιων διεθνιστών – προοδευτικών Κυβερνή-

σεων, θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν. 

Άμεσα να τροποποιηθεί ο νόμος περί προμηθειών. Ώστε οι ανάγκες να 

καλύπτονται, για ό,τι είναι δυνατόν, από Στρατιωτικά και ιδιωτικά δικά μας ερ-

γοστάσια. Όσο για τις αναμενόμενες επενδύσεις από το εξωτερικό, να μην είναι 

μόνο, η εξαγορά έναντι πινακίου φακής, μεγάλων εγκαταστάσεων (ΕΑΒ κ.λπ). 

Κρίνεται άμεση η ανάγκη ενίσχυσης, της Στρατιωτικής και ιδιωτικής πολεμικής 

Βιομηχανίας. 

Όλα αυτά σήμερα μπορεί να γίνουν με ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Οι 

Πολιτικοί Αρχηγοί γνωρίζουν τα προβλήματα. Η Σημερινή Στρατιωτική Ηγεσία, 

διαθέτει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και ξέρει καλά τι πρέπει να γίνει. 

Άρα! Αναγκαία η συνεργασία των κομμάτων για ορθές αποφάσεις, για να μη 

βρεθούμε αργότερα, στις σχέσεις μας με την Τουρκία, σε μία μορφή φινλανδο-

ποίησης.  

Έβδομο: Θα πρέπει να γνωρίζει η εξουσία και κάθε Έλλην πολίτης ότι 

οι Μαχητές και υπερασπιστές της πατρίδος, δεν γίνονται στις Ένοπλες Δυνά-

μεις μόνο. Σε αυτές μαθαίνουν τη χρήση των όπλων και μέσων, την πειθαρχία 

και την τακτική του πολέμου στο πεδίο της μάχης. Οι Μαχητές και υπερασπι-

στές της πατρίδος προετοιμάζονται από την οικογένεια, στα Σχολεία μέ-

χρι και το Πανεπιστήμιο με ανάλογα αναγνώσματα και διδάγματα από 

την Ελληνική Ιστορία. 

Σήμερα! Ορθώς η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποφασι-

στικότητα τις ανιστόρητες και απαράδεκτες κατηγορίες της Τουρκίας εναντίον 

της Ελλάδος. Ποιο! Το θράσος της χώρας αυτής, να μιλάει για σεβασμό διεθνών 

συμβάσεων και του διεθνούς δικαίου, όταν είναι χρεωμένη με γενοκτονίες λαών 

της Μ. Ασίας και σήμερα ακόμη είναι καταδικασμένη από τον Ο.Η.Ε, διότι δια-

τηρεί απαράδεκτα, αδικαιολόγητα και παράνομα Στρατό Κατοχής, σε άλλη 

χώρα μέλος της Ε.Ε (Κύπρος). Έλεος Κύριοι … 

Κατά τη γνώμη μου όποια Κυβέρνηση και αν ανέβει στην γειτονική Τουρ-

κία, η άθλια αυτή συμπεριφορά θα συνεχίζεται μέχρις ότου το Τουρκικό Κράτος 

αλλάξει προς την αλήθεια, το εθνικό προπαγανδιστικό ψεύδος από την Παιδεία 

των νέων των, εις βάρος της Ελλάδος. Διότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην 

Τουρκική Παιδεία. Επειδή! Όπως εκτιμάται για την Ελλάδα, αυτό θα έχει 

συνέχεια, θα πρέπει να είμαστε σαν Κράτος, σαν Έθνος και σαν Λαός, 

ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, όπως προείπαμε, με το όπλο ανά χείρας. 
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Τέλος! Η Οργάνωση και Προετοιμασία, ως ανωτέρω προτείνεται, 

θα δείξει και εμπράκτως την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Κυβέρνη-

σης και γενικότερα της Ελλάδος, για αντιμετώπιση κάθε εχθρικής επιβο-

λής, από όπου και αν προέρχεται. 

                                                     Αντγος ε.α Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

                                                                       Αντγος ε.α. 

                                                          Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. 


