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ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

«Φρένο» στην επιθετική διαδικασία της Τουρκίας 
κατά της Ελλάδος

Το τουρκικό έδαφος απέναντι από τον Έβρο είναι ιδα-
νικό για την ανάπτυξη μεγάλων τεθωρακισμένων σχη-
ματισμών και αυτό το γνωρίζουν οι επιτελείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλοι Τεθωρακισμένοι 
σχηματισμοί της Τουρκίας  είναι έτοιμοι να προσεγ-

γίσουν τα σύνορα της Ελλάδος από τον 
Έβρο και η βατότητα του εδάφους στην 
Ανατολική Θράκη το επιτρέπει.

Άρα η αντιαρματική τάφρος που ξεκίνη-
σε πριν από 12 χρόνια και για διάφο-
ρους λόγους σταμάτησε ή πραγματοποι-
ούνταν με αργούς ρυθμούς ξαναμπαίνει 
στην φάση ολοκλήρωσής της.

Είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία η Χώρα 
μας να ενισχύσει τα σύνορα τους με το 
συγκεκριμένο έργο όπου πλέον σύμφω-
να με τοπικά δημοσιεύματα του Έβρου 
συνεχίζεται η κατασκευή της.

Προχωρούν εντατικά, αναφέρουν τοπι-
κά μέσα ενημέρωσης του Έβρου,  στην 
περιοχή του Σουφλίου οι εργασίες κα-
τασκευής της Αντιαρματικής Τάφρου 
που έχει συνολικό μήκος 135 χιλιόμε-

τρα, πλάτος 32 μέτρα και βάθος 7 μέτρα 
και εκτείνεται παράλληλα με τον ποταμό 
Εβρο  όπου και θα λειτουργήσει ως «φρέ-
νο» στην επιθετική διαδικασία της Τουρ-
κίας εναντίων της Ελλάδος.

 
Το έργο εμπνεύστηκε το 2010 ο τότε Αρ-
χηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Φράγκος Φρα-
γκούλης, κατασκευάζεται αποκλειστικά 
από τις δυνάμεις του Μηχανικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και σε λίγο καιρό 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε όλο το μή-
κος του, σύμφωνα με το evros-news.gr.

 Θεωρείται πολύ σημαντικό για την αμυ-
ντική θωράκιση της χώρας και την απο-
τροπή κάθε απόπειρας τουρκικής εισβο-
λής με άρματα.
Η αντιαρματική τάφρος έπρεπε να ήταν 
έτοιμη «από χθες».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΤΙ-
ΚΟ» ΠΑΖΑΡΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Όπως διαβάζουμε το ανατολίτικο πα-
ζάρι της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ συνε-
χίζεται.

Η Τουρκία για να επιτρέψει την είσοδο 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ ζητά ότι θέλει και μέσα σε αυτά 
που ζητά είναι η ενίσχυση της επιθε-
τικής του μανίας όπως η αναβάθμιση 
των f16 και άλλων οπλικών συστημά-
των για το «καλό» του ΝΑΤΟ την στιγμή 
που τα οικονομικά και γεωπολιτικά 
της παιγνίδια με την Ρωσία – αντίπαλο 
– του ΝΑΤΟ συνεχίζεται.

Πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος η Τουρκία 
θα «τουμπάρει» το ΝΑΤΟ και θα ενι-
σχυθεί στρατιωτικά έναντι της Ελλά-
δος πράγμα που σημαίνει ότι η όποια 
συμφωνία μεταξύ της Συμμαχίας και 
της Τουρκίας, θα πρέπει να περάσει 
από Ελληνικό «κόσκινο».
Όχι λοιπόν στην ένταξη των δυο Σκαν-
διναβικών χωρών αν είναι σε βάρος 
των Εθνικών Συμφερόντων της Χώρας 
μας.

Ροδίτικη Εταιρεία Διακόπτει 
Τις Εισαγωγές Από Τουρκία 
Λόγω Των Προκλήσεων Της 
Άγκυρας

-ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ;;;;

Ελληνική εταιρεία διακόπτει τις εισαγωγές της από 
λατομεία της Τουρκίας λόγω των προκλήσεων της 
Άγκυρας.
Ειδικότερα, είναι η εταιρεία «Μάρμαρα Καβάσι-
λας Α.Ε.» η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Ρόδο. 
Την απόφαση αυτή γνωστοποίησε η εταιρεία μέσω 
social media αναφέροντας τα εξής:

 «Μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που λαμ-
βάνουν χώρα στην πατρίδα μας και τις προκλητι-
κές ανακοινώσεις της τουρκικής ηγεσίας περί αμ-
φισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών 
μας, μεταξύ άλλων και τη Ρόδο μας ,οι εταιρείες 
μας αποφάσισαν την πλήρη διακοπή των εισαγω-
γών από εταιρείες-λατομεία τουρκικών συμφερό-
ντων .

 Καλούμε την αξιότιμη πελατεία μας να στηρίξει τα 
ελληνικά Μάρμαρα που πλέον θα έχουν την μερί-
δα του λέοντος στην μεγάλη γκάμα μας .

 Καλούμε επίσης όλες τις εταιρείες μαρμάρων και 
συναφών ειδών να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
μας και να στείλουμε όλοι μαζί το δικό μας μήνυμα 
στους ονειροπόλους και αναθεωρητές της ιστορί-
ας!».

ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ;

… Όσο για τα BMP-1 που θα πάνε στην Ουκρανία και οι Γερμα-
νοί θα μας δώσουν τα Marder για να αντικαταστήσουν το πο-
λεμικό υλικό που είναι αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα να 
συντηρηθεί….

Επειδή πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται κυρίως για αντιπολι-
τευτικούς λόγους, βάζουν σε σκέψεις τους Έλληνες πολίτες για 
την έμμεση – άμεση εμπλοκή της Ελλάδος στον Ρωσοουκρανικό 
πόλεμο, ανεξάρτητα αν οι όποιες αποφάσεις πάρθηκαν μέσω 
του ΚΥΣΕΑ ή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, η πλειονότητα 
των πολιτών είναι αντίθετη στην άμεση εμπλοκή της Χώρας.

Και βεβαίως τα ερωτήματα σε προηγούμενο άρθρο μας παρα-
μένουν.

Γιατί ξαφνικά η Γερμανία αγάπησε την Ελλάδα;

Όπως δείχνουν τα πράγματα αυτός είναι και ο  λόγος και πολύ 
φοβάμαι ότι θα μας ανάψει μεγάλη φωτιά η Αμερική και η Γερ-
μανία, όπως στους δύο παγκόσμιους πολέμους που πληρώσαμε 
πολύ ακριβά το «μάρμαρο».

Για να γίνω πιο ξεκάθαρος και να μην φαίνεται ότι μασάω τα 
λόγια.

Υπάρχει περίπτωση – την οποία απευχόμαστε – αλλά ποτέ μη 
λες ποτέ,  η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί σε μία πολεμική επαφή 
– σύγκρουση με την Ρωσία ως παράπλευρο θύμα επειδή φιλο-
ξενεί τις Αμερικανικές Βάσεις στην επικράτεια της ή μέσω της 
Ρωσίας με την Τουρκία;

Και για να μην δουλευόμαστε όταν ο πόλεμος φτάσει μπροστά 
στην πόρτα μας,  ούτε οι Αμερικάνοι ούτε η Γερμανοί θα στα-
θούν στο πλευρό μας και θα στηρίξουν έμμεσα ή άμεσα τον φίλο 
τους και καλό πελάτη την Τουρκία.

Μας αρέσει δεν μας αρέσει και χωρίς καμία διάθεση να κριτι-
κάρουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, στην λογική ότι αυτή 
χαράσσει την Εθνική Πολιτική και θα την υποστηρίξουμε, γνω-
ρίζοντας ότι σε μία τυχόν σύρραξη με την Τουρκία με ή χωρίς 
την στήριξη της Ρωσίας, πάλι η Ελλάδα θα κληθεί να παλέψει 
μόνη της.

Πέραν τούτου προφανώς η Ελλάδα στάθμισε όλους τις πα-
ραμέτρους και είδε ότι η σχεδόν άμεση ή έμμεση  εμπλοκή 
μας στον Ρωσοουκρανικό πόλεμο είναι προς το 
συμφέρων της Χώρας.


