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του Γιώργου Νούτσου

Ψύχραιμα και υπομονετικά παρακολουθώ την προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τις
ένοπλες δυνάμεις μας. Η απραξία δεκαετιών επέτεινε το πρόβλημα και μεγιστοποίησε τις
ανάγκες, αυξάνοντας το κόστος επαναφοράς των ενόπλων μας δυνάμεων σε κατάσταση
αποτρεπτικά ικανοποιητική, σε τραγικό βαθμό.

Επικροτώ τις μέχρι σήμερα κινήσεις και επιλογές. Εξάλλου δεν έχουμε άλλο δρόμο να
ξεπεράσουμε την ατυχή συγκυρία να γειτνιάζουμε με την βουλιμική Τουρκία

Πρέπει όμως ότι ξεκίνησε, να συνεχιστεί...Τα βήματα προς τα πίσω, σ ένα σχεδιασμό για
18 μάχιμες μονάδες στη θάλασσα, δεν προοιωνίζονται εύκολα τα μελλούμενα. Η ολιγωρία
στην απόφαση για τις κορβέτες αναδεικνύει το πρόβλημα...κι όσο καθυστερεί, τόσο η
Τουρκία αποθρασύνεται
Η απάντηση της Ελλάδας επίσης, στο ζήτημα των UAVs και
των drones, οφείλει να είναι καταλυτική... Αποθεώνουμε την προσπάθεια του ΑΡΧΥΤΑΣ,
όμως, ενώ είναι ένα κάποιο ξεκίνημα, δεν απαντά αποτελΕσματικά στην υπεροπλία των
Τούρκων στον συγκεκριμένο τομέα

Η ενεργοποίηση της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας αποδεικνύεται κρίσιμος
παράγοντας...και έχουμε αποδείξει πως μπορούμε, αρκεί να ομονοήσουμε και να
επιστρατεύσουμε εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό.

Μην απορούμε, που οι Τούρκοι δείχνουν να έχουν ξεφύγει στο κομμάτι αυτό. Εισπράττουν
ό,τι έσπειραν δεκαετίες τώρα, με εμμονή και επιμονή στο στόχο της αμυντικής
απεξάρτησής τους....

Καλά τα drones παρακολούθησης και εποπτείας, αναγκαία η χρήση τους σε αποστολές
διάσωσης, πυρυπροστασίας κλπ, έχουμε ανάγκη όμως και από επιθετικά drones , που θα
απαντούν στις προκλήσεις των γειτόνων μας, θα ξεκουράζουν τα κοστοβόρα αεροπλάνα
μας και τα πληρώματα τους και θα αποτελούν μια μόνιμη ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΉ απειλή σε αέρα
και θάλασσα για τους εχθρούς μας...
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Νάτην η αποτροπή λοιπόν για την οποία όλοι κόπτονται....

Αναγνωρίζω σαφώς τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας για όλα τα παραπάνω,
αναγνωρίζω όμως και την ανάγκη, της προάσπισης αποτελεσματικά της Εθνικής μας
κυριαρχίας...

Απαιτείται υπερβολή στην καταβολή προσπαθειών για ενίσχυση των ενόπλων μας
δυνάμεων, όπως επίσης απαιτείται συστολή στις βαρύγδουπες εκφράσεις αρμοδίων,
ειδικών και μη, για τις πραγματικές αποτρεπτικές και επιθετικές δυνατότητες τους....

Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από το πρόσφατο παρελθόν, θα καταστούμε αρκετά πιο
ισχυροί στο άμεσο μέλλον, όμως είναι πολλά ακόμα που οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να
εκκινήσουμε τις διαδικασίες υλοποίησής τους...

Πολλοί εμμένουν στην ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της κοινωνίας μας εν μέσω της
πολυπλόκαμης κρίσης που μαστίζει τον κόσμο όλο και την Ελλάδα....Και πολύ ορθά
πράττουν...Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι απλοϊκό και απαιτεί απάντηση... Αν
επιτρέψουμε στο Τούρκο επιβουλέα να πατήσει γη και θάλασσα Ελληνική... Αν η Ελληνική
επικράτεια βλαφτεί ανεπανόρθωτα... Αν συνΈλληνες μας ακόμα και στην εσχατιά της
σημερινής Ελλάδας (στο τελευταίο νησί ίσως) βρεθούν ξυπνώντας να αντικρύζουν ένα πρωί
την Τούρκικη σημαία, τότε ποιο το νόημα της καλοβολεμένης ζωής, όλων εμας των
υπολοίπων ;;;

Να γιατί απαιτείται ομοθυμία πολιτική και κοινωνική. Να γιατί θεωρώ την ολοκλήρωση των
αμυντικών μας πρωτοβουλιών ως την μόνη αναγκαία συνθήκη για μια ποιοτική, Εθνική και
προσωπική μακροημέρευση...

Λέχθηκε πρόσφατα, πως όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει...!!!
Δήλωση απόλυτα κυνική, που όμως δεν παύει να κρύβει τις αλήθειες της ύπαρξής
μας.............!!!!
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