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Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ 

Τ
ην περασμένη Τρίτη, ολόκληρο το ελληνι-
κό Πεντάγωνο παρακολουθούσε με ιδιαί-
τερη προσοχή τη δραστηριότητα στο λι-

μάνι Τασουτσού της Μερσίνας, όπου ο Τούρ-
κος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε 
την έναρξη της τελετής απόπλου του πλοίου-γε-
ωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν». Μάλιστα, 
τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δή-
θεν «πληροφορίες» ότι η Αθήνα παρακολου-
θούσε με φόβο. 

«Ο φόβος είναι άγνωστη έννοια στις ελληνι-
κές Ενοπλες Δυνάμεις και στο υπουργείο Εθνι-
κής Αμυνας», δηλώνει αποφασιστικά ο υφυ-
πουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και 
επισημαίνει ότι «η τακτική των γειτόνων μας, 
που μετουσιώνεται σε συστηματικές προκλή-
σεις στους αιθέρες του Αιγαίου και της ανατο-
λικής Μεσογείου, δεν τους αποφέρει κανένα 
όφελος, διότι η παρανομία δεν παράγει δίκαιο. 
Στον αντίποδα, κάθε παραβίαση ή υπερπτήση 
αντιμετωπίζεται άμεσα και απαντάται αποτε-
λεσματικά, υπό το πρίσμα πάντα της διεθνούς 
νομιμότητας. Παράλληλα, παραμένουμε πι-
στοί στις αρχές μας, στον νηφάλιο και μακρο-
πρόθεσμο σχεδιασμό μας, χωρίς να παρασυ-
ρόμαστε από σπασμωδικές κινήσεις οποιουδή-
ποτε. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, για ακό-
μη μία φορά, ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις μας είναι 
πιο ισχυρές από ποτέ, συνεχίζουν να εξελίσσο-
νται αδιαπραγμάτευτα με γεωμετρικά αυξανό-
μενο ρυθμό και εγγυώνται την ασφάλεια της 
πατρίδας μας, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 
συνθήκες για την ευημερία του ελληνικού λα-
ού». Βεβαίως δεν είναι αυτονόητο ότι οι Τούρ-
κοι θα παραμείνουν συνεπείς στις γεωγραφικές 
συντεταγμένες που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. 
Επομένως η επόμενη ερώτηση βρίσκεται στο 
μυαλό κάθε Ελληνα και Ελληνίδας που παρακο-

λουθούν την κλιμακούμενη τουρκική προκλη-
τικότητα: Πώς θα αντιδράσουμε αν οι Τούρκοι 
επιχειρήσουν να παρεκκλίνουν από την αρχική 
τους NAVTEX; «Δυστυχώς για την ίδια, η Τουρ-
κία δεν φαίνεται να αφουγκράζεται το πνεύμα 
της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας, που συνί-
σταται σε μια σαφή διάκριση μεταξύ των δη-
μοκρατικών κρατών, τα οποία διαμορφώνουν 
την εξωτερική τους πολιτική με βασικό κριτή-
ριο το Διεθνές Δίκαιο, και των κρατών εκείνων 
που αυταπατώνται ότι μπορούν να επιβάλουν 
τις προθέσεις τους με τη χρήση ‘‘σκληρής ισχύ-
ος’’», απαντά ο Ν. Χαρδαλιάς και αναλύει την 
ελληνική στρατηγική: «Απέναντι σε αυτή την 
προκλητική και καθ’ όλα αντιπαραγωγική στά-
ση, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για 
να διασφαλίσει αφενός τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της χώρας και αφετέρου τη σταθερότη-
τα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Δεν 
πρόκειται να πέσουμε σε κάποια παγίδα προ-
σχεδιασμένης όξυνσης της έντασης, αλλά με 
απόλυτη νηφαλιότητα και ψυχραιμία παρα-
κολουθούμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσο-
χή και παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση. Η 
κυβέρνηση διαχρονικά τοποθετείται απέναντι 
στις προκλήσεις με αμείωτη αποφασιστικότητα, 
τόσο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής όσο 

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

«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 κυ-
ριαρχικά μας δικαιώματα είναι απολύτως κατο-
χυρωμένα από τις διεθνείς συνθήκες και έχουν 
ισχυρά θεμέλια, που βασίζονται στην αποτρε-
πτική μας δυνατότητα, στις σχέσεις μας με τους 
συμμάχους μας και αναμφισβήτητα στο γεγο-
νός ότι έχει καταστεί σαφές διεθνώς ότι η χώρα 
μας βρίσκεται με την πλευρά του δικαίου απέ-
ναντι στον αναθεωρητισμό που υιοθετούν άλ-
λες δυνάμεις. Η Ελλάδα διαθέτει και τη βούλη-
ση και την ικανότητα να είναι βασικός πυλώ-
νας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύ-
τερη περιοχή. Είμαστε δύναμη ασφάλειας, εί-
μαστε 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 κυβέρ-
νηση κατηγορείται από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία για υπερεξοπλισμούς και προγράμμα-
τα που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πο-
ρεία της χώρας. «Είναι προφανές ότι η προσέγ-
γισή μας στο ζήτημα της προστασίας της εδαφι-
κής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της χώρας διαφέρει ουσιωδώς σε σχέση 
με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ», λέει ο υφυπουργός Εθνι-
κής Αμυνας και συμπληρώνει: «Για εμάς, η άμυ-
να της χώρας αποτελεί αυτοσκοπό και δεν πρό-
κειται ποτέ να υιοθετήσουμε μια πολιτική του τύ-
που ‘‘θα το ρισκάρουμε’’. Η πάγια αντίληψη της 
Νέας Δημοκρατίας για τη σημασία των στρατιω-
τικών εξοπλισμών και η κατεύθυνση που έχει πά-
ρει το ΥΠΕΘΑ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη είναι η ακόλουθη: Ισχυρές και σύγ-
χρονες 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 πα-
ράλληλη διατήρηση της αναγκαίας δημοσιονομι-
κής ισορροπίας. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε σκλη-
ρά και καθημερινά». 

Δεν σας προβληματίζει η επιμονή της αντι-
πολίτευσης ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να 
αγοράσει ένα Rafale λιγότερο για να προμηθευ-
τεί δέκα πυροσβεστικά αεροπλάνα, είναι η επό-


