Για την τιμή των όπλων

"Κρίση, αδιέξοδο, καθυστέρηση, όλο ίδιες λέξεις επαναλαμβάνονται.
Χορεύουν γύρω - γύρω στον ίδιο χορό του Ζαλόγγου. Ελλάδα πλούσια,
Ελλάδα υποανάπτυκτη, Ελλάδα κοιτίδα του πολιτισμού.
Ελλάδα με τις χιλιάδες αγράμματους και τα ερειπωμένα σχολεία,
Ελλάδα με σχολεία χωρίς δασκάλους, Ελλάδα με δασκάλους χωρίς δουλειά.
Χρόνο με το χρόνο οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται
και ας είναι από τις πιο υψηλές στην Ευρώπη...".
Γρηγόρης Λαμπράκης

Le Monde:

Η κρίση αναγκάζει την Ελλάδα να μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες

20/02/2010

Στο χείλος της χρεωκοπίας, η Ελλάδα κατέχει στην Ευρώπη ένα ρεκόρ που βαθαίνει το
έλλειμμα των δημόσιων οικονομικών της: οι στρατιωτικές δαπάνες της είναι οι πιο υψηλές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κατάσταση, που αντανακλά την υποβόσκουσα
συγκρουσιακή κατάσταση με τη γείτονά της, την Τουρκία, έναντι της οποίας η χώρα, εδώ
και χρόνια, έχει παρασυρθεί σε έναν πανάκριβο αγώνα εξοπλισμών, τίθεται σε αναθεώρηση
υπό το φως της κρίσης.

"Ζήσαμε μια πλήρως σουρεαλιστική κατάσταση" αναγνωρίζει ο υπουργός αναπληρωτής
Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, σε συνέντευξή στη "Μοντ". Έχουν εξαγγελθεί περικοπές, στο
πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας που έχει ανακοινώσει η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου, ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο
προϋπολογισμός Άμυνας θα φθάσει τα 6 δις ευρώ το 2010, με μείωση κατά 6,6% σε σχέση
με το 2009. "Είμαστε το υπουργείο που έχει συμβάλει περισσότερο στην κοινή προσπάθεια
για τη μείωση του ελλείμματος" δηλώνει με ικανοποίηση ο κ. Μπεγλίτης.

Εγγραφόμενες στο ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας είναι οι υψηλότερες της
Ε.Ε. και βρίσκονται στη δεύτερη θέση στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ: πρόκειται για το 5% του
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ΑΕΠ της στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ποσοστό που βρίσκεται σήμερα στο 2,8% ,
έναντι 1,7% κατά μέσον όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα κατέχει και άλλη μια πρωτιά: στον στρατιωτικό τομέα απασχολείται το 2.9% του
πληθυσμού ενώ στις υπόλοιπες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ το νούμερο αυτό είναι κατά μέσο όρο
στο 1.1%.

"Με την Τουρκία η Ελλάδα αποτελεί ένα αρχετυπικό δίδυμο κούρσας εξοπλισμών" εξηγεί ο
Ζαν - Πολ Εμπέρ, οικονομολόγος στη Σχολή Ανώτατων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών. "
Όταν μια από τις δύο χώρες αγοράζει 50 άρματα, η άλλη παραγγέλνει 60". Οι δύο χώρες
περιλαμβάνονται επίσης μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εισαγωγέων εξοπλισμών στον
κόσμο το 2008, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και την Ινδία.

Για καθαρά λόγους τακτικής, η Ελλάδα πάντα χρησιμοποιούσε πολλαπλούς προμηθευτές
όπλων ανάμεσά τους η Αμερική, το Ισραήλ, η Ρωσία και η Γερμανία. Φυσικά και η Γαλλία:
στον τομέα της αεροναυπηγικής (Μιράζ 2000, ελικόπτερα ΝΗ90 και πυραύλους) την
κατατάσσουν ως τρίτο πελάτη για την γαλλική αμυντική βιομηχανία κατά την τελευταία
δεκαετία. Το 2008, η λυπητερή ανήλθε στα 261 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προφανώς η χώρα δεν θα σταματήσει να αγοράζει όπλα. «Θα προσπαθήσουμε να
νοικοκυρέψουμε τα δημοσιονομικά μας όχι όμως σε βάρος της στρατιωτικής μας ισχύος»
αναφέρει ο Μπεγλίτης. Θυμίζει τις «τουρκικές προκλήσεις» από την εποχή της τουρκικής
εισβολής στη Κύπρο το 1974 όπως επίσης και το γεγονός ότι η Τουρκία «παραβιάζει
συστηματικά τον ελληνικό εναέριο χώρο.»

Παρά την κρίση οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, κυρίως για την απόκτηση
γαλλο-ιταλικών φρεγατών Fremm (ένα συμβόλαιο δύο δισ. ευρώ). Αλλά, στα τέλη
Νοεμβρίου, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Γάλλο ομόλογό του, ο υπουργός Άμυνας
φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με το μέλλον προγραμμάτων που ξεκίνησαν από την
προηγούμενη κυβέρνηση. Η αγορά αεροσκαφών Ραφάλ, κυρίως, μοιάζει να παραπέμπεται
στις ελληνικές καλένδες..

"Στο στάδιο αυτό", λέει στη "Μοντ" ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, "τα
δημοσιονομικά μας προβλήματα καθιστούν δύσκολες αυτές τις προοπτικές".
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Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα:

http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/02/18/la-crise-oblige-la-grece-a-reduire-le-poids-surr
ealiste-de-ses-depenses-militaires_1307839_3214.html#ens_id=1268560

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;

19 Μαρτίου 2010

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τα γερμανικά υποβρύχια, αλλά και για περιορισμένη ενίσχυση
της ελληνικής δύναμης στο Αφγανιστάν, δείχνει ότι η πολιτική των υψηλών στρατιωτικών
δαπανών συνεχίζεται παρά την κρίση. Ακόμη και μετά τις περικοπές θα ξοδέψουμε το 2010
για εξοπλισμούς πάνω από 7 δις ευρώ, όταν το σύνολο των αιματηρών μέτρων για το
δημόσιο έλλειμμα αφορά ποσά της τάξης των 10 δις ευρώ.

Η ειρωνεία είναι ότι μεγάλο μέρος των προμηθευτών μας είναι χώρες που δεσμεύονται από
τον «Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Ε. για τις εξαγωγές όπλων», όπως η Γερμανία ή η Γαλλία:
Το κριτήριο αρ.8 του κώδικα απαιτεί να είναι οι εξαγωγές όπλων συμβατές με τις
οικονομικές δυνατότητες της αγοράστριας χώρας, να μην επιβαρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξή
της και να εξετάζεται αν οι στρατιωτικές της δαπάνες αναπτύσσονται εις βάρος των
κοινωνικών δαπανών. Πολύ σοβαρότερη είναι βέβαια η αντίφαση ανάμεσα στην ασφυκτική
πίεση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για σκληρά οικονομικά μέτρα, και στην «ενθάρρυνση»
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παραγγελιών στις πολεμικές τους βιομηχανίες ως υπόγειο αντάλλαγμα για την όποια
στήριξη.

Εξίσου ανησυχητικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία του έγκυρου Ινστιτούτου SIPRI, που
δείχνουν ότι το 1999-2008 η χώρα μας συνέχισε να αυξάνει τις στρατιωτικές της δαπάνες
παρά τη σχετική ύφεση με την Τουρκία. Το 2008, τελευταία χρονιά με στοιχεία, η Ελλάδα
είχε ρεκόρ εξοπλιστικών δαπανών απορροφώντας το 17% των συνολικών ευρωπαϊκών
εξαγωγών. Την ίδια χρονιά οι ελληνικές στρατιωτικές δαπάνες έφθαναν το 83% των
αντίστοιχων της Τουρκίας, από 50,25% το 1999.

Οι εξελίξεις δικαιώνουν με τραγικό τρόπο την πάγια αντίθεση του οικολογικού χώρου στο
κυνήγι των εξοπλισμών. Αντί για ειρήνη και ασφάλεια, τα αστρονομικά ποσά που
ξοδεύτηκαν έχουν συμβάλει καθοριστικά στο σημερινό δημοσιονομικό αδιέξοδο που μόνο τα
συμφέροντα της χώρας δεν υπηρετεί.

Στο πλαίσιο αυτό οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε από την κυβέρνηση:
- Να αναθεωρήσει
άμεσα τα εξοπλιστικά προγράμματα
- Να προωθήσει
προς την Τουρκία συγκεκριμένες προτάσεις μείωσης των
εξοπλισμών,
αξιοποιώντας και τις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν.
- Να επανεξετάσει,
έστω για λόγους οικονομικού κόστους, τη συμμετοχή ελληνικών
δυνάμεων σε
αποστολές εκτός συνόρων, όπως στο Αφγανιστάν και το Κόσοβο.

Στη σημερινή εποχή, η ασφάλεια δε μπορεί να εκφράζεται πια μόνο με στρατιωτικούς
όρους. Είναι ώρα να ξαναδούμε με νηφαλιότητα, τι τελικά προσφέρει ασφάλεια στη χώρα
μας και τι υποθηκεύει το μέλλον της.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Πετράκος 6942 984455
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Σημειώσεις:
1. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ε.Ε. για τις εξαγωγές όπλων, υιοθετήθηκε από το
Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998 και έχει πολιτικά
δεσμευτικό χαρακτήρα. Ολόκληρος βρίσκεται στο
http://ec.europa.eu/external_relation
s/cfsp/sanctions/codeofconduct.pdf

1. Το SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) δημοσιεύει τακτικά
εκθέσεις για θέματα εξοπλισμών και επίλυσης συγκρούσεων. Η σχετική έκθεση βρίσκεται
στο
http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1002.pdf
1. Η εξέλιξη των στρατιωτικών δαπανών Ελλάδας και Τουρκίας, φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα:

Στρατιωτικές δαπάνες Ελλάδας και Τουρκίας την περασμένη δεκαετία σε σταθερές τιμές
(εκατομμύρια δολάρια του 2005)
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Η κρίση δεν αγγίζει τους εξοπλισμούς!

Του Πασχάλη Κορωναίου

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 21 Μαρτίου

«Ολα τα εξοπλιστικά προγράμματα πρόκειται να εξεταστούν από μηδενική βάση»,
υποσχόταν το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Αναλαμβάνοντας την εξουσία, όμως, ανακάλυψε ότι το
«κράτος έχει συνέχεια».

Σε περίοδο σκληρής λιτότητας για τους πολίτες, οι εξοπλισμοί δεν ψαλιδίζονται και τα εν
εξελίξει προγράμματα δεν περικόπτονται.

*Το πρώτο ντιλ ήδη έκλεισε με τους Γερμανούς, οι οποίοι φορώντας το «καπέλο» των
εμίρηδων της Abu Dabi Mar, εξασφάλισαν και πρόσθετη δουλειά: πάνω από μισό δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα θα παραλάβει τον «Παπανικολή» και άλλα τρία υποβρύχια. Ταυτόχρονα
παραγγέλνει άλλα δύο του ίδιου τύπου, αντί του εκσυγχρονισμού δύο παλαιών. Κι όλα αυτά
με διαδικασίες εξπρές και υπό καθεστώς ανοιχτού εκβιασμού των Γερμανών για κλείσιμο
των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και προσφυγή στη διαιτησία.

Με τη νέα σύμβαση, ο Σκαραμαγκάς μετατρέπεται σε αμιγώς στρατιωτικό ναυπηγείο, ενώ
το τμήμα που αφορά εμπορικές δραστηριότητες θα πουληθεί με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Αποφεύγεται έτσι ο σκόπελος του προστίμου της Ε.Ε. για παράνομες κρατικές ενισχύσεις.
Και η εταιρεία -εάν δεν υλοποιηθούν οι υποσχέσεις των εμίρηδων για νέες δουλειές- θα
συνεχίσει να εξαρτάται από τις παραγγελίες του Δημοσίου.

*Ανακοινώνοντας τη συμφωνία, ο υπουργός Αμυνας Ευ. Βενιζέλος έσπευσε να διευκρινίσει
ότι «η προστασία μας και η μέριμνά μας δεν αφορά μόνο τον Σκαραμαγκά και τους
εργαζόμενούς του (...). Εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι για μας η Ελευσίνα και το Νεώριο,
οι άλλοι τόσοι εργαζόμενοι εκεί». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν υπάρχει καμία
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κάμψη της ισορροπίας», αφού το μέλλον και των άλλων ναυπηγείων είναι «πλήρως
διασφαλισμένο». Πώς; Με άλλα 3 δισ. ευρώ για έξι γαλλικές φρεγάτες! Οι
διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν με τους Γάλλους από 1ης Ιουλίου 2009 επί Ευ.
Μεϊμαράκη, συνεχίζονται και επί Ευ. Βενιζέλου. Τώρα βρίσκονται στο στάδιο
οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

*Το πρόγραμμα των 450 ρωσικών τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ΒΜΡ-3 μπαίνει στην
τελική ευθεία και ο υπουργός ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Μόσχα στο τέλος του μήνα.
Η προμήθεια κοστίζει άλλο 1,28 δισ. ευρώ, αλλά στη συνάντηση με το Ρώσο ομόλογό του
αναμένεται να συζητηθούν και άλλα θέματα, εξοπλιστικού ενδιαφέροντος: για τους S-300,
τα αερόστρωμνα τύπου Zubr κ.ά. Και παρά την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση των
αντισταθμιστικών ωφελημάτων, το ΓΕΣ έχει προετοιμάσει ένα πλήρες πακέτο που θα
συνοδεύει την αγορά.

*Εάν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί και η επιλογή του νέου μαχητικού αεροσκάφους,
μέχρι το τέλος του χρόνου όπως υποσχέθηκε ο υπουργός, το συνολικό κοστούμι των
εξοπλισμών ήδη αγγίζει τα 7 δισ. ευρώ! Να 'ταν μόνον αυτά; Το αρχικό κόστος μιας
σύμβασης αντιπροσωπεύει μόλις το 25% των χρημάτων, που καταβάλλονται κατά τον
«κύκλο ζωής» του πολεμικού υλικού. Έτσι η συντήρηση, τα ανταλλακτικά και τα
προγράμματα εκσυγχρονισμού των παραπάνω υπολογίζεται ότι θα στοιχίσουν 28 δισ. ευρώ
τα επόμενα 25 χρόνια! Τελικά «λεφτά υπάρχουν», όταν πρόκειται για όπλα;
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