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Τ

ην περασμένη Τρίτη, ολόκληρο το ελληνικό Πεντάγωνο παρακολουθούσε με ιδιαίτερη προσοχή τη δραστηριότητα στο λιμάνι Τασουτσού της Μερσίνας, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε
την έναρξη της τελετής απόπλου του πλοίου-γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν». Μάλιστα,
τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δήθεν «πληροφορίες» ότι η Αθήνα παρακολουθούσε με φόβο.
«Ο φόβος είναι άγνωστη έννοια στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις και στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας», δηλώνει αποφασιστικά ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και
επισημαίνει ότι «η τακτική των γειτόνων μας,
που μετουσιώνεται σε συστηματικές προκλήσεις στους αιθέρες του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου, δεν τους αποφέρει κανένα
όφελος, διότι η παρανομία δεν παράγει δίκαιο.
Στον αντίποδα, κάθε παραβίαση ή υπερπτήση
αντιμετωπίζεται άμεσα και απαντάται αποτελεσματικά, υπό το πρίσμα πάντα της διεθνούς
νομιμότητας. Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας, στον νηφάλιο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας, χωρίς να παρασυρόμαστε από σπασμωδικές κινήσεις οποιουδήποτε. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, για ακόμη μία φορά, ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις μας είναι
πιο ισχυρές από ποτέ, συνεχίζουν να εξελίσσονται αδιαπραγμάτευτα με γεωμετρικά αυξανόμενο ρυθμό και εγγυώνται την ασφάλεια της
πατρίδας μας, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες
συνθήκες για την ευημερία του ελληνικού λαού». Βεβαίως δεν είναι αυτονόητο ότι οι Τούρκοι θα παραμείνουν συνεπείς στις γεωγραφικές
συντεταγμένες που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο.
Επομένως η επόμενη ερώτηση βρίσκεται στο
μυαλό κάθε Ελληνα και Ελληνίδας που παρακο-

«Η Ελλάδα, ως μέλος του
"σκληρού πυρήνα" του
δυτικού κόσμου, τάσσεται
με συνέπεια εναντίον κάθε
μορφής αναθεωρητισμού»

λουθούν την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα: Πώς θα αντιδράσουμε αν οι Τούρκοι
επιχειρήσουν να παρεκκλίνουν από την αρχική
τους NAVTEX; «Δυστυχώς για την ίδια, η Τουρκία δεν φαίνεται να αφουγκράζεται το πνεύμα
της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας, που συνίσταται σε μια σαφή διάκριση μεταξύ των δημοκρατικών κρατών, τα οποία διαμορφώνουν
την εξωτερική τους πολιτική με βασικό κριτήριο το Διεθνές Δίκαιο, και των κρατών εκείνων
που αυταπατώνται ότι μπορούν να επιβάλουν
τις προθέσεις τους με τη χρήση ‘‘σκληρής ισχύος’’», απαντά ο Ν. Χαρδαλιάς και αναλύει την
ελληνική στρατηγική: «Απέναντι σε αυτή την
προκλητική και καθ’ όλα αντιπαραγωγική στάση, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για
να διασφαλίσει αφενός τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και αφετέρου τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Δεν
πρόκειται να πέσουμε σε κάποια παγίδα προσχεδιασμένης όξυνσης της έντασης, αλλά με
απόλυτη νηφαλιότητα και ψυχραιμία παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή και παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση. Η
κυβέρνηση διαχρονικά τοποθετείται απέναντι
στις προκλήσεις με αμείωτη αποφασιστικότητα,
τόσο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής όσο
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Μήνυμα στην Αγκυρα

«Ο φόβος είναι
άγνωστη έννοια
στις ελληνικές
Ενοπλες Δυνάμεις»
Ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς μιλά στην
«R» για την ετοιμότητα της ελληνικής άμυνας απέναντι στις
κινήσεις της Τουρκίας και επισημαίνει ότι «δεν πρόκειται
να πέσουμε σε κάποια παγίδα προσχεδιασμένης όξυνσης
της έντασης, αλλά με απόλυτη νηφαλιότητα και ψυχραιμία
παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή και
παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση»
και στο πεδίο της εθνικής μας άμυνας. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι απολύτως κατοχυρωμένα από τις διεθνείς συνθήκες και έχουν
ισχυρά θεμέλια, που βασίζονται στην αποτρεπτική μας δυνατότητα, στις σχέσεις μας με τους
συμμάχους μας και αναμφισβήτητα στο γεγονός ότι έχει καταστεί σαφές διεθνώς ότι η χώρα
μας βρίσκεται με την πλευρά του δικαίου απέναντι στον αναθεωρητισμό που υιοθετούν άλλες δυνάμεις. Η Ελλάδα διαθέτει και τη βούληση και την ικανότητα να είναι βασικός πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε δύναμη ασφάλειας, είμαστε δύναμη ειρήνης!».

«Η άμυνα αποτελεί αυτοσκοπό»
Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, οι τουρκικές
κινήσεις επί του πεδίου έδειξαν ότι η Αγκυρα δεν
ήθελε να «τραβήξει το σχοινί». Εύλογα, λοιπόν,
η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την κριτική
που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση: Η κυβέρνηση κατηγορείται από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία για υπερεξοπλισμούς και προγράμματα που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. «Είναι προφανές ότι η προσέγγισή μας στο ζήτημα της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας διαφέρει ουσιωδώς σε σχέση
με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ», λέει ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας και συμπληρώνει: «Για εμάς, η άμυνα της χώρας αποτελεί αυτοσκοπό και δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσουμε μια πολιτική του τύπου ‘‘θα το ρισκάρουμε’’. Η πάγια αντίληψη της
Νέας Δημοκρατίας για τη σημασία των στρατιωτικών εξοπλισμών και η κατεύθυνση που έχει πάρει το ΥΠΕΘΑ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη είναι η ακόλουθη: Ισχυρές και σύγχρονες Ενοπλες Δυνάμεις που θα εξασφαλίζουν
το απρόσβλητο της χώρας από κάθε εξωτερική
απειλή, πάντοτε με σεβασμό στο υστέρημα του
ελληνικού λαού και με εξασφαλισμένη την παράλληλη διατήρηση της αναγκαίας δημοσιονομικής ισορροπίας. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε σκληρά και καθημερινά».
Δεν σας προβληματίζει η επιμονή της αντιπολίτευσης ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να
αγοράσει ένα Rafale λιγότερο για να προμηθευτεί δέκα πυροσβεστικά αεροπλάνα, είναι η επό-

