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Είναι ιδιαίτερα τα συναισθήματα που νοιώθω κάθε φορά
που περνάω την πύλη αυτού του στρατοπέδου, που
ασφαλώς δεν είναι ένα απλό ένα στρατόπεδο.
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Είναι ιδιαίτερο το συναίσθημα να βρίσκεσαι στο χώρο της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο φυτώριο των αξιωματικών του
ελληνικού και του κυπριακού στρατού και παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι
απόφοιτος της «Παλιάς Σχολής», το συναίσθημα παραμένει το ίδιο αν και θα
μπορούσα να πω ότι φαίνεται να υπερισχύει το «στίγμα» του διατελέσαντος
Διοικητού και η ευθύνη έναντι αυτών των νέων μαθητών (οι δικοί μου
μαθητές είναι ήδη αξιωματικοί).
Η χαρά και το άγχος που προκαλεί αυτή η ευθύνη, επανέρχονται
σήμερα μ’ αυτή την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση του
Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Ινστιτούτου Διεθνών
Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, να
απευθυνθώ στο τόσο απαιτητικό ακροατήριο του 2ου
Συνεδρίου Χερσαίων Δυνάμεων και μάλιστα για ένα τόσο
σημαντικό αντικείμενο, τον «Ρόλο των Χερσαίων
Δυνάμεων στον Πολυχωρικό Πόλεμο».
Δεν φιλοδοξώ και ούτε η μετριότητά μου το επιτρέπει, να καλύψω όλες
τις πτυχές αυτού του «πολυχωρικού» θέματος.
Λόγω του «παρόντος βίου μου» ως Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς
μου ζητήθηκε και συμφωνήσαμε να περιοριστώ στον
«Πολυχωρικό Πόλεμο στο Θέατρο Επιχειρήσεων Ελλάδος
– Κύπρου: Προκλήσεις και Ιδιαιτερότητες». Ωστόσο η
αναφορά μου θα είναι προσανατολισμένη στο ρόλο των
Χερσαίων Δυνάμεων.
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Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου
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Εκμεταλλεύομαι το γεγονός του πρώτου ομιλητού
αυτής της ημέρας του συνεδρίου και κρίνω σκόπιμο να
παραθέσω μερικούς ορισμούς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν και άλλες εξίσου σεβαστές προσεγγίσεις.
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Πολυχωρικός Πόλεμος
Έχει αξία να κατανοήσουμε ότι από τη Διάσταση και το Πολυδιάσταστο
(Multi-dimensional), φθάσαμε στο Χώρο, το Χωρικό και το Πολυχωρικό και
σε αντίθεση με το Πολυδιάστατο, δεν υπάρχει στα γνωστά λεξικά ορισμός ή
ερμηνεία της λέξης «Πολυχωρικός». Ο χώρος όμως ορίζεται ως τμήμα του
περιβάλλοντος που προσδιορίζεται με τις τρεις διαστάσεις (Υ-Π-Μ). Αν
λοιπόν μπορούμε να φύγουμε από την αυστηρή έννοια της διάστασης και να
φανταστούμε το χώρο, τότε εύκολα καταλήγουμε και στον Πολυχώρο και το
επίθετο της λέξης αυτής θα είναι ο «Πολυχωρικός». Θεωρώ δε ότι όταν
αναφερόμαστε στον πόλεμο ο προσδιορισμός του ως «Πολυχωρικός» είναι
πλέον δόκιμος έναντι του «Πολυδιάστατου».
Θέατρο Επιχειρήσεων Ελλάδος - Κύπρου.
Γνωρίζουμε όλοι μας και περισσότερο οι μεγαλύτεροι τα θέατρα
επιχειρήσεων Θράκης, Αιγαίου για την ελληνική επικράτεια το θέατρο
επιχειρήσεων της Κύπρου για την αντίστοιχη κυπριακή και τα τελευταία
χρόνια συζητείται το θέατρο της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου.
Ο όρος Θέατρο Επιχειρήσεων Ελλάδος – Κύπρου, με την στρατιωτική
του έννοια, δηλαδή του ενοποιημένου χώρου συναντάται και υφίσταται στα
δικά μας κείμενα και έγγραφα, (εννοώ τα στρατιωτικά), ωστόσο, είναι εύκολο
να διακρίνει κανείς τις ιδιαιτερότητες που διέπουν το χώρο αυτό, σ’ όλα τα
πεδία και επίπεδα.
Κάποια στιγμή στο παρελθόν (αρχές της δεκαετίας του ’90) και για να
καλυφθεί το κενό αυτό, περισσότερο στην πολιτική του διάσταση, (εικάζω),
μελετήθηκε ή και επινοήθηκε ο όρος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.
Ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος υπήρξε πρώτιστα μια πολιτική επιλογή και
ταυτόχρονα μια έκφραση αποφασιστικότητας, πέρα από τις ρητορικές
τοποθετήσεις, ότι η Ελλάδα σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης εναντίον της
Κύπρου θα εμπλεκόταν αυτόματα σε πόλεμο με την Τουρκία. Στις αρχές της
επόμενης δεκαετίας και στο πλαίσιο μιας αναθεωρημένης εξωτερικής
πολιτικής, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας ήταν η βήμα προς βήμα
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προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας, με προορισμό την «ομαλοποίηση των
σχέσεων» αφενός αλλά και τη διευκόλυνση της επίλυσης του κυπριακού
«προβλήματος» αφετέρου, άρχισε να χαλαρώνει η εφαρμογή του Δόγματος
χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται η στρατιωτική σχέση και κατάσταση
μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
Σε κάθε περίπτωση όμως ο χώρος αυτός της Ανατολικής Μεσογείου,
στον οποίο περιλαμβάνεται η Κύπρος, χαρακτηρίζεται ως ανοικτή θάλασσα
και σε αντίθεση με το κλειστό περιβάλλον του Αιγαίου
Πελάγους, όπου και οι τρεις κλάδοι αλληλοεπικαλύπτονται, εδώ απαιτείται πολύ ισχυρή AεροNαυτική παρουσία για την ανάληψη και επιτυχή έκβαση
οποιονδήποτε
επιχειρήσεων
και
ιδιαίτερα
των
χερσαίων!!!!
2/10/2018
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Αν λοιπόν έπρεπε να προσδιορίσουμε ένα βασικό στοιχείο ή
χαρακτηριστικό αυτού του θεάτρου θα ήταν ακριβώς αυτό, η «Πολυχωρική
του Σύνθεση» δηλαδή οι «χώροι» που συνδέουν τα
τμήματα ξηράς της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας
με την Κύπρο ήτοι: της επιφάνειας της θάλασσας και του
εναέριου χώρου, σε συνδυασμό μ’ εκείνους του
διαστήματος και του αντίστοιχου υποθαλάσσιου χώρου.
2/10/2018
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Ας επανέλθουμε όμως στο αντικείμενο της Ημερίδας και να
προσπαθήσουμε να φανταστούμε το πολυχωρικό αυτό πεδίο στο οποίο
εκτιμούμε ότι θα διεξαχθεί ο επόμενος πόλεμος …..ή μήπως ήδη διεξάγεται
και εμείς παραμένουμε θεατές και κινούμαστε ακόμη
στη σφαίρα του «Αν ποτέ χρειασθεί….». Σας βεβαιώνω
αγαπητοί και αγαπητές μου ότι ένας πόλεμος βρίσκεται
ήδη σ’ εξέλιξη και μάλιστα είναι τόσο «πολυχωρικός όσο
και υβριδικός», και επαναλαμβάνω, δυστυχώς δεν
έχουμε την πολυτέλεια του «Αν ποτέ χρειασθεί….», διότι… χρειάζεται
σήμερα… χρειάζεται ΤΩΡΑ.
Ας δούμε σε μερικές εικόνες πως περίπου σκιαγραφείται το
Πολυχωρικό Πεδίο της Μάχης ή Θέατρο Επιχειρήσεων.
Σας βεβαιώνω απολύτως ότι δε θα είναι σίγουρα έτσι…

2ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων 28 Σεπ 2018

2/10/2018

8

2/10/2018

2/10/2018

9

2/10/2018

10

2/10/2018

11

12

Θα έχει στοιχεία τέτοια…
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Αλλά φανταστείτε το κάπως έτσι…
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Όπως κι αν είναι όμως στα συστατικά του στοιχεία, σίγουρα, θα
περιλαμβάνονται:
 Ο Άνθρωπος
 Το Έδαφος
 Ο Καιρός
 Ο Εναέριος Χώρος, το Διάστημα, ο κυβερνοχώρος
(cyber ή cloud)
 Η Επιφάνεια και ο Υποθαλάσσιος χώρος
 Τα Οπλικά Συστήματα και τα Μέσα
 Η Τεχνολογία και άλλοι Εξωγενείς Παράγοντες.

Συστατικά του στοιχεία
Πολυχωρικού Θεάτρου Επιχειρήσεων

Ο Άνθρωπος
Το Έδαφος
Ο Καιρός
Ο Εναέριος Χώρος, το Διάστημα, o
κυβερνοχώρος
Η Επιφάνεια και ο Υποθαλάσσιος χώρος
Τα Οπλικά Συστήματα και τα Μέσα
Η Τεχνολογία και άλλοι Εξωγενείς
Παράγοντες.
2/10/2018
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Είναι επίσης βέβαιο ότι θα διαμορφώνεται ανάλογα με την μορφή και την
ένταση της απειλής. Συμβατική ή Ασύμμετρη ή και τα δύο.
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Υβριδικός Πόλεμος
 Υβρίδιο είναι το αποτέλεσμα της
διασταύρωσης δύο γενετικά ανόμοιων
ατόμων, τα οποία όμως εκφράζουν κάποιο
κοινό χαρακτηριστικό με διαφορετικό
τρόπο.
 (βιολογία): το φυτό ή ζώο που έχει
δημιουργηθεί με τη διασταύρωση
ατόμων, τα οποία είναι γενετικά ανόμοια

Σ’ αυτόν τον Πολυχώρο λοιπόν θα κυριαρχεί ο
Υβριδικός Πόλεμος (το «νέο δημιούργημα», λέτε και ο
πόλεμος δεν ήταν πάντα υβριδικός….. τι είναι το υβρίδιο;

Υβρίδιο είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης
δύο γενετικά ανόμοιων ατόμων, τα οποία όμως εκφράζουν κάποιο
κοινό χαρακτηριστικό με διαφορετικό τρόπο.
2/10/2018
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(βιολογία): το φυτό ή ζώο που έχει δημιουργηθεί με τη
διασταύρωση ατόμων, τα οποία είναι γενετικά ανόμοια.
(φυσική): συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργειας ή
πηγών ενέργειας.

Υβριδικός Πόλεμος
 (φυσική): συνδυασμός
ηλεκτρικής ενέργειας ή πηγών
ενέργειας
 (τεχνολογία): η συνένωση και
λειτουργία αλλότροπων μέσων
ηλεκτρονικών εφαρμογών
2/10/2018
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(τεχνολογία): η συνένωση και λειτουργία
αλλότροπων μέσων ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Ίσως με τον όρο «Υβριδικός» και Πολυχωρικός να
έχουμε προσδώσει στον πόλεμο τον πραγματικό του
προσδιορισμό.

Όλα αυτά δημιουργούν, ή μάλλον,
δημιουργήσει μια νέα εποχή. Νέες Απειλές - Νέες Απαιτήσεις.
2/10/2018
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έχουν

Την εποχή που έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε
καθημερινά είτε στα κείμενά μας, είτε στις συζητήσεις και τις ημερίδες μας
αλλά …..δεν θέλουμε, γιατί είμαι βέβαιος ότι μπορούμε, να αντιληφθούμε την
ανάγκη να προσαρμοστούμε.

2/10/2018
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Είμαστε στην εποχή του “Adapt or Die” όπως
περιγράφει ο Στρατηγός [Lt Gen (Ret)] Rick Lynch, και σ’
αυτή την εποχή καλούμαστε να προσδιορίσουμε το ρόλο
των Χερσαίων Δυνάμεων, δηλαδή πως φανταζόμαστε τις
χερσαίες δυνάμεις σήμερα αλλά κυρίως για στην επόμενη

20ετια.

2/10/2018
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Ρόλος των Χερσαίων Δυνάμεων
Εκτιμώ ότι ο Ρόλος των Χερσαίων Δυνάμεων θα παραμείνει
αναλλοίωτος, δε θα χάσουν δηλαδή ποτέ το μερίδιό τους σ’ ένα μελλοντικό
πόλεμο. Αντίθετα, θα μπορούσα να πω ότι ο ρόλος τους
στο θέατρο επιχειρήσεων Ελλάδας – Κύπρου είναι και θα
παραμείνει «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ» αφού η «κυριαρχία»
επιβάλλεται με την επικράτηση στον χερσαίο χώρο.
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα προσλάβει νέα
χαρακτηριστικά. Κι αυτό οφείλεται ακριβώς στα στοιχεία
που ανέφερα νωρίτερα, δηλαδή στα στοιχεία εκείνα που
θα συνθέτουν το περιβάλλον όπου θα εξελίσσεται ο
πόλεμος αυτός, στον οποίο οι χερσαίοι διοικητές πρέπει
να έχουν την ικανότητα να λειτουργούν διακλαδικά ήτοι,
να συντονίσουν ή/και να συντονιστούν με τους διοικητές
των ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων .
2/10/2018
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Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να κατανοήσουμε το ρόλο μας είτε ως
μέρος μιας Διακλαδικής Δύναμης ή ως εκτελεστές ενός μέρους ή του μέρους
που μας αναλογεί σε μια Διακλαδική Επιχείρηση και να αποδεχθούμε ότι ο
μελλοντικός πόλεμος στο Πολυχωρικό Πεδίο Μάχης και
Ο Μελλοντικός Πόλεμος θα:
κυρίως στο «φονικό» του στάδιο, στον πρώτο χρόνο
δηλαδή, θα:
 Είναι Πόλεμος των Μεγάλων Αποστάσεων
(βεληνεκούς), αφήνοντας τον Πόλεμο εξ
Επαφής σε δεύτερη θέση και μάλλον
περιοριζόμενο στις αστικές περιοχές.
 Έχει μεγάλες απαιτήσεις ΔΜ, σε
πυρομαχικά, νερό, καύσιμα, τεχνική και
υγειονομική υποστήριξη.
 Είναι Δέσμιος των Μέσων Επιτήρησης,
Συλλογής και διαβίβασης επεξεργασμένων
πληροφοριών και μεταφοράς δεδομένων

1) Είναι Πόλεμος των Μεγάλων Αποστάσεων
(βεληνεκούς), αφήνοντας τον Πόλεμο εξ Επαφής σε
δεύτερη θέση και μάλλον περιοριζόμενο στις αστικές περιοχές.
2/10/2018
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2) Έχει μεγάλες απαιτήσεις υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας σε έξυπνα
(smart ή precise) πυρομαχικά, νερό, καύσιμα, τεχνική και υγειονομική
υποστήριξη.
3) Είναι Δέσμιος των Μέσων Επιτήρησης, Συλλογής και διαβίβασης
επεξεργασμένων πληροφοριών και μεταφοράς δεδομένων
Ο Μελλοντικός Πόλεμος θα:
 Εξαρτάται από την εξέλιξη των
επιχειρήσεων των άλλων Συστατικών
Διοικήσεων (Αεροπορία, Ναυτικό
κλπ) καθώς και από τις Ειδικές
Επιχειρήσεις
 Εμπλέκει το σύνολο των υπηρεσιών
του κράτους (Inter-agency δηλαδή
και κάτι πέρα από ότι ο γνωστός μας
όρος CIMIC περιλαμβάνει).
2/10/2018
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4) Εξαρτάται από την εξέλιξη των επιχειρήσεων των
άλλων Συστατικών Διοικήσεων (Αεροπορία, Ναυτικό κλπ)
καθώς και των Ειδικών Επιχειρήσεων.
5) Εμπλέκει το σύνολο των υπηρεσιών του κράτους
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(Inter-agency δηλαδή και κάτι πέρα από ότι περιλαμβάνει ο γνωστός μας
όρος CIMIC).
6) Απαιτεί ταχεία εκτίμηση καταστάσεως και λήψη
αποφάσεων.

Ο Μελλοντικός Πόλεμος θα:
 Απαιτεί ταχεία εκτίμηση
καταστάσεως και λήψη αποφάσεων

 Επηρεάζεται από τα μέσα και τις
δυνατότητες Διοίκησης και Ελέγχου
 Έχει υψηλές απαιτήσεις Διοίκησης
και Ηγεσίας και θα κυριαρχεί το
στοιχείο της «Διοίκησης δια της
Αποστολής» (Mission Command)
2/10/2018
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7) Επηρεάζεται από τα μέσα και τις δυνατότητες ενός
Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου.

8) Έχει υψηλές απαιτήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας και θα κυριαρχεί το
στοιχείο της «Διοίκησης δια της Αποστολής» (Mission Command).
Σ’ αυτό το στοιχείο θα ήθελα να επεκταθώ λίγο
περισσότερο.
Με τη λειτουργία μας στην καθημερινότητά μας έχουμε
εισαγάγει σε έντονο βαθμό τη γραφειοκρατία. Απαραίτητη
θα ισχυρισθούν κάποιοι, για διάφορους λόγους, ωστόσο είναι μάλλον
απώλεια χρόνου, σπατάλη δυνάμεων, τρόπος κάλυψης της ανασφάλειάς
μας και οδηγεί στον περιορισμό της πρωτοβουλίας, θα έλεγα εγώ.
2/10/2018
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Προσέξτε, με τον τρόπο μας έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση η
οποία πιθανόν να λειτουργεί και πιθανόν να αποδίδει στην καθημερινότητα,
σίγουρα όχι όμως και στις επιχειρήσεις.
Όταν όμως διοικητές και επιτελείς έχουν συνηθίσει σ’ αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας, πως θα τον παρακάμψουν ή να τον αποφύγουν στις
επιχειρήσεις?
Όπως ανέφερα νωρίτερα ο μελλοντικός πόλεμος θα είναι απαιτητικός
σ΄ όλους τους τομείς.
Όλοι θέλουμε τους υφισταμένους μας πειθαρχημένους και να εκτελούν
τις διαταγές μας. Σ’ αυτόν το μελλοντικό πόλεμο εκτιμώ ότι η επικοινωνία με
τους προϊσταμένους και υφισταμένους θα είναι τουλάχιστον δύσκολη, αν όχι
ανέφικτη παρά την έντονη παρουσία της τεχνολογίας.
Κι εδώ επανέρχομαι στη Διοίκηση δια της
Αποστολής. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα βασικά
2/10/2018
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στοιχεία της διαταγής μας για την εκπλήρωση της αποστολής είναι σαφή και
κατανοητά και να εμφυσήσουμε στους υφισταμένους μας την ανάληψη της
πρωτοβουλίας.
Δυστυχώς όμως εμείς έχουμε εμπλακεί ηθελημένα ή όχι σε μια
διαδικασία υπερ-συγκεντρωτισμού ή Micro-management.
Μ’ αυτόν τον τρόπο ένα αποτέλεσμα είναι βέβαιο, η αποτυχία και αφού
πρόκειται για πόλεμο, η απώλεια της μάχης και ίσως του πολέμου.
Πρέπει να εμπιστευθούμε τους υφισταμένους μας. Ας
τους δώσουμε «το έργο», «την πρόθεσή μας» και το
«σκοπό» ή την Επιθυμητή Τελική Κατάσταση.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της επίτευξης του
σκοπού της αποστολής , πιθανόν να χρειασθεί να παραβούν ή μάλλον να
διαφοροποιήσουν τη διαταγή μας για να μπορέσουν να διαχειριστούν την
πολυπλοκότητα του μελλοντικού πεδίου της μάχης κινούμενοι πάντοτε στο
προκαθορισμένο πλαίσιο.
Ίσως κάποιος ή κάποιοι να σκέφτηκαν ότι έτσι τα πράγματα γίνονται
εύκολα και μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε ότι θέλουμε. Ασφαλώς
και δεν είναι έτσι διότι όπως λέχθηκε ήδη, υπάρχει το πλαίσιο το οποίο
συντίθεται από τα τρία αυτά στοιχεία, «το έργο», «την πρόθεσή μας» και το
«σκοπό» ή την Επιθυμητή Τελική Κατάσταση.
Για να περιγράψει αυτή την ενέργεια δηλαδή την ανάγκη
διαφοροποίησης της διαταγής μας μέσα στο ορισμένο
πλαίσιο, ο Αρχηγός του Στρατού των ΗΠΑ (U.S. Army
Chief of Staff), Στρατηγός /General Mark A. Milley όρισε, σε
μια πρόσφατη ομιλία του, ως «Πειθαρχημένη Ανυπακοή /
Disciplined disobedience».
Such disobedience cannot
be "willy-nilly." Rather, it
must be "disciplined
disobedience to achieve a
higher purpose"
«Πειθαρχημένη
Ανυπακοή / Disciplined
disobedience»
(General Mark A. Milley,
U.S. Army Chief of Staff)
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Κυρίες και Κύριοι κι αυτή η ενέργεια όπως διαπιστώσατε περιέχει τη
λέξη «Πειθαρχημένη» και πειθαρχία σημαίνει «Εκπαίδευση».
Οι μικροί διοικητές πρέπει να ξέρουν πότε και πως θα παραβούν ή θα
διαφοροποιήσουν μια διαταγή. Για να είναι σε θέση όμως για να το πράξουν
«αν ποτέ χρειασθεί….» πρέπει να ενθαρρύνονται αφενός αλλά και να
εκπαιδεύονται αφετέρου, από τώρα και να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες
κάθε ημέρα.
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Αν χρειαζόταν να συνοψίσω εδώ και να προσδιορίσω
έναν αριθμό των προκλήσεων για τις χερσαίες δυνάμεις
στον πολυχωρικό πόλεμο, θα περιοριζόμουν στις
παρακάτω τέσσερις εκφράσεις.





“Adapt or Die/Προσαρμόζομαι ή Πεθαίνω».
«Train as you fight/Εκπαιδεύομαι όπως θα
πολεμήσω».
«Mission Command/ Διοίκησης δια της Αποστολής».
«Disciplined
disobedience/Πειθαρχημένη
Ανυπακοή».

Adapt or Die
Train as you Fight
Mission Command
Disciplined Disobedience
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Επιτρέψτε μου όμως πριν κλείσω την εισήγησή μου να
κάνω μια σύντομη αναφορά σ’ αυτό καθ’ αυτό το Θέατρο
Επιχειρήσεων της Κύπρου.
Όπως φαίνεται και στο χάρτη το έδαφος του πεδίου της μάχης, στην
περίπτωσή της Κύπρου λαμβάνει μια ιδιαίτερη διάσταση και σημασία.
Είναι πεδινό με ένα μικρό στήριγμα στο δυτικό άκρο.
Το μεγάλο μήκος του μετώπου του πεδίου της μάχης, η βατότητα και η
προσβασιμότητα του δημιουργούν υψηλές απαιτήσεις για μια χερσαία
δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη συγκεκριμένου μεγέθους, η οποία λειτουργεί
στο πλαίσιο του «Αποτρεπτικού και Αμυντικού Δόγματος» και η οποία είναι
υποχρεωμένη να αναπτύξει τις δυνατότητες της σε μηδενικό χρόνο.
Το μικρό βάθος του προκαλεί επίσης δυσχέρειες στην επιβιωσημότητα
των δυνάμεων και δυσκολίες στην υλοποίηση και λειτουργία ενός
συστήματος Διοικητικής Μέριμνας έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας.
Οι
κατοικημένοι
τόποι
κατά
Προκεχωρημένης Γραμμής, αποτελούν
ιδιαιτερότητα, αδυναμία ή και πλεονέκτημα.
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Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί η
έντονη διεθνής δραστηριότητα στη περιοχή και οι απαιτήσεις που
προκύπτουν στον αεροναυτικό χώρο.
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Θα διερωτηθεί κάποιος ή και όλοι σας ….και τι κάνετε?
Έχουμε:
 τη Διάθεση,
 την Πίστη στην Αποστολή και στο Καθήκον
 το Σχέδιό μας,
 τον Ελιγμό και την Τακτική μας
 τη στήριξη και υποστήριξη της Πολιτείας και του
Κυπριακού λαού και…….

Έχουμε:
 τη Διάθεση
 την Πίστη στην Αποστολή και
στο Καθήκον
 το Σχέδιο μας
 τον Ελιγμό και την Τακτική μας
 τη στήριξη και υποστήριξη της
πολιτείας και του Κυπριακού
λαού και ...
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…γνωρίζουμε γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μακριά.
ότι
η Ελλάδα δεν
είναι μακριά.
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Σας ευχαριστώ
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