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Όλα δείχνουν ότι η απόφαση για κρίσεις Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μέσα στον
Αύγουστο, είναι πολύ κοντά,

κάποιοι δε υποστηρίζουν ότι είναι “απόφαση ελειμμένη και αναπότρεπτη”, από τη πολιτική
ηγεσία του ΥΕΘΑ .
Παρά το γεγονός ότι ο ΥΕΘΑ και το επιτελείο του είχαν αποφασίσει ότι αυτό που προέχει
είναι οι δομικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των ΕΔ, με στόχο πρώτα απ΄ όλα την
εξοικονόμηση κονδυλίων από τις περικοπές που θα προέκυπταν,γρήγορα κατανόησαν ότι
για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται αλλαγές σε πρόσωπα.Κι αυτά δεν είναι άλλα από τα
πρόσωπα των Αρχηγών.
Μπορεί να μην έχουν πειστεί απόλυτα όλοι οι σύμβουλοι και οι επιτελείς του Π.Μπεγλίτη
για την ανάγκη “κρίσεων εδώ και τώρα”,ωστόσο τα επιχειρήματα της “πτέρυγας” που
υποστηρίζει αυτή τη λύση είναι πειστικά και συνοψίζονται στα εξής επιχειρήματα:
• Η οικονομική κατάσταση της χώρας και γενικότερα η αναδιάρθρωση και οι δομικές
αλλαγές που απαιτούνται σε όλο τον κρατικό μηχανισμό δεν μπορούν να αφήσουν εκτός τις
Ένοπλες Δυνάμεις.
• Πρέπει να υλοποιηθούν οι ήδη σχεδιασθείσες αλλαγές που λόγω μάλλον κάποιων γνωστών
μικροσυντεχνιακών και άλλων κλαδικών «συμφερόντων και προσεγγίσεων» έχουν
καθυστερήσει αλλά και να πραγματοποιηθούν νέα γενναία και ριζοσπαστικά βήματα για να
έχουμε ΕΔ αποτελεσματικές επιχειρησιακά που θα υποστηρίξουν τους εθνικούς στόχους
αλλά ταυτόχρονα να είναι και «οικονομικές».
• Απαιτείται ανανέωση της Ηγεσίας και στους 3 Κλάδους των ΕΔ προκειμένου με φρεσκάδα
και δυναμισμό να προωθηθούν σοβαρά θέματα που έχουν βαλτώσει όπως η κάθετη δομή
(Α/ΓΕΕΘΑ από την ειρηνική περίοδο να διοικεί πλήρως τις ΕΔ), η διακλαδικότητα (από το
2005 αρχίσαμε να ξαναγυρίζουμε στο παλιό σχήμα) η νέα δομή διοικήσεως και δυνάμεων,
εξορθολογισμός δαπανών κλπ
• Ήταν πρώτη φορά που ένα πολιτικό κόμμα που ήλθε στην εξουσία κράτησε τόσο πολύ
τους Αρχηγούς
• Οι Αρχηγοί και ιδιαίτερα ο Α/ΓΕΣ δεν υλοποίησαν αλλαγές που ζητούσε η πολιτική
ηγεσία…πχ παρέμεινε η Στρατιά, έκλεισε κάποια στρατόπεδα(που είχαν και υποδομές)
αλλά άνοιξε άλλα και μάλιστα με μεγάλο κόστος
• Δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού.
• Οι αλλαγές σχεδιάζονται να γίνουν σύντομα. Ίσως ,λένε κάποιοι και να μην φθάσουμε στις
ημερομηνίες 8 και 9 Αυγούστου που είχαν γίνει οι καλοκαιρινές κρίσεις Μεϊμαράκη.
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Πηγή: ONALERT
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