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Η Θράκη ως εγγυητής της Εθνικής και Ενεργειακής ασφάλειας 
της Ελλάδας και της Ευρώπης1 

Παρέμβαση Στρατηγού εα Φράγκου Φραγκούλη 

 

 

Στην παρέμβαση του ο Αρχηγός Δρ. Φράγκος Φραγκούλης τόνισε τις δημογρα-

φικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την επίδρασήη τους στην αμυντική ισχύ της 

χώρας και επεσήμανε ότι η αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας αποτελεί εγγύ-

ηση για τη διεθνή διαπραγματευτική της θέση.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕ: 

• Σύσταση ειδικού Ταμείου Αρωγής Οικογενειών, με κάλυψη εξόδων από 

τον τοκετό έως την ενηλικίωση των τέκνων, αναλογικά με τον αριθμό τους, με 

πρωτοστάτη την Εκκλησία, τους εθνικούς ευεργέτες που δυστυχώς έχουν ε-

κλείψει και δημόσιους πόρους διασφαλισμένους.   

• Ειδική ενίσχυση των παιδιών που γεννιούνται στη Θράκη και σε ακριτικά 

νησιά κατά τα πρότυπα του Μακαριστού Χριστοδούλου. 

 
1 Εσπερίδα που διοργάνωσαν από κοινού στην Κομοτηνή η Ένωση Αποστράτων Α-
ξιωματικών Στρατού και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με θέμα: 
«Εθνική και ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, ο νέος γεωπολιτικός ρόλος της Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης». 
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• Επιδότηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης ανέργων ζευγαριών και ένταξη 

τους σε ειδικό πρόγραμμα εφαρμογής σε συνεργασία με φορείς της Ευρωζώ-

νης.  

• Έκπτωση εισφορών των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν μέλη πο-

λυτέκνων οικογενειών. 

• Γενναία μείωση των βαρών οικογενειών με περισσότερα του ενός παιδιά 

και δη των πολυτέκνων, αντί του να φορολογούνται ανηλεώς όπως συμβαίνει 

σήμερα.  

• Φορολογικό σύστημα που να προβλέπει εκπτώσεις για παιδιά προσχο-

λικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

• Υπό τις παρούσες συνθήκες να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, άλλως 

δεν θα έχουμε ούτε γάμους, μετά την υπογεννητικότητα.  

• Επιβάλλεται η στήριξη των νέων, ηλικιακά, οικογενειών με παιδί/α, ΕΙ-

ΔΙΚΑ για τους χαμηλόμισθους. 

• Μοριοδότηση για την πρόσληψη των πολύτεκνων οικογενειών και στο 

δημόσιο. 

• Παράλληλα ανέλυσε τις νέες παραμέτρους εθνικής ασφάλειας και άμυ-

νας, όπως διαμορφώνονται και το σημαντικό ρόλο της Αν. Μακεδονίας και Θρά-

κης. 

 

Πρότεινε επίσης στο άρθρο 21 του Συντάγματος να προστεθούν ως ξεχωριστές 

παράγραφοι 4 και 5 με ρητή διατύπωση να τηρούνται απαρέγκλιτα και να μην 
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αναθεωρούνται από κυβερνήσεις με ιδεολογία, που δεν εμφορούνται από αρ-

χές και αξίες για την διάσωση-επιβίωση του Χριστεπώνυμου Έθνους 

Παράλληλα ανέλυσε τις νέες παραμέτρους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ό-

πως διαμορφώνονται και το σημαντικό ρόλο της Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 

Η Θράκη παρουσιάζει ορισμένα γεωπολιτικά, οικονομικά χαρακτηριστικά στρα-

τηγικού χαρακτήρα:  

Η Ελληνική Θράκη είναι ένα προγεφύρωμα στην ανατολική και νότια πλευρά 

της χερσονήσου του Αίμου, και υπό τη μορφή μπότας με το πέλμα στη γείτονα 

Τουρκία να διεμβολίζει και να απορροφά την όποια τάση επέκτασης προς την 

ενδοχώρα, με το φυσικό όριο του κωλύματος του Έβρου ποταμού. 

 

 

• Στρατηγικό βάθος στην άμυνα της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

• Εκσπούν ΑΞΟΝΕΣ προς 

• Τουρκική Θράκη με στόχευση τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και 

Ελλησπόντου. 

• Μαύρη θάλασσα 

• Βουλγαρία και εκείθεν προς Κεντρική Ευρώπη ή Ουκρανία - Ρωσία  

• Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Μικρασιατικά παράλια  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ 

• Να ανοίξουν πάλι αστυνομικά τμήματα της Θρακικής υπαίθρου που έ-

κλεισαν για «λόγους οικονομίας». 

• Να μεταφερθεί το ιεροσπουδαστήριο Εχίνου στην Ξάνθη. 

• Οι ΠΟΜΑΚΟΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑ ΡΩΜΑΝΙ!!! 

• Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην ΕΟΖ. 

• Μέσω ΕΣΠΑ να κατασκευαστεί ο κάθετος οδικός Μέστης – Σαππών – 

Δερείου –– Ορμενίου . 

 

 

• Κατασκευή της σιδηροδρομικής ΕΓΝΑΤΙΑΣ με εξασφάλιση χρηματοδό-

τησης για το κομμάτι Τοξότες - Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη για το 

οποίο δεν δίνουν ούτε ένα ΕΥΡΩ, σημειώνοντας την ολιγωρία του Υπουργείου 

Υποδομών. ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΤΟΞΟΤΕΣ υφίσταται ΜΟΝΗ η-

λεκτροκίνητη γραμμή. Ενώ για το κομμάτι από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΜΕ-

ΝΙΟ προβλέπεται διπλή ηλεκτροκίνητη γραμμή με χρηματοδότηση 1,07 εκα-

τομμύρια ευρώ. 

• Ορυζώνες μεταξύ Α/Τ Τάφρου -Έβρου ποταμού και στείλτε διακοπές τον 

τουρκικό στρατό προτρέποντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς αυ-

τήν την κατεύθυνση. 
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• Το ΝΑΤΟ και οι Η.Π.Α. να επωμιστούν τα έργα του λιμένα της Αλεξαν-

δρούπολης. 

• ΦΠΑ 10%-Φοροαπαλλαγές για να μεταδημοτευσουν οι Θρακίωτες και 

μη..  

• Τιμές καυσίμων, όπως αυτές των Σκοπίων, της Βουλγαρίας και Τουρκίας 

• Άρση των αγκυλώσεων και πλήρη εκμετάλλευση των Γεωθερμικών πε-

δίων της Θράκης. 

 

• Αναδείξτε τα λιμάνια σε εμπορικά κέντρα. 

• Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. 

• Επιβάλλεται να αντιληφτούν όλοι ότι θα πρέπει να εγγραφούμε στους 

Δήμους και τις κοινότητες της ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΣ  
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Σημείωσε πως η  Ελληνική Θράκη αποτελεί το τελευταίο σημείο αγκίστρωσης 

του ελληνισμού στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θράκης μετά τον ξερι-

ζωμό του από τις βόρειες και τις ανατολικές περιοχές της.  

Τυχόν απώλειά της συνεπώς, θα σήμαινε το κλείσιμο ενός ακόμη μεγάλου ι-

στορικού κεφαλαίου, αυτού που επί αιώνες γράφει με τους αγώνες του ο Θρα-

κικός Ελληνισμός. 

Έκλεισε την ομιλία του παραποιώντας τη γνωστή ρήση: 

«Δε ρωτάω τι κάνει η Θράκη για εσάς, αλλά εσείς τι κάνετε για τη 

ΘΡΑΚΗ.» 

 

 

 

«Σήκω πια, χώρα μου Ελλάδα. 

Πολύ καιρό πεσμένη έμεινες!» 

 


