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Η βάση ms στραπωπκή5
iöxuos είναι ο avBpoonos

Εχει
λεχθεί και τονισθεί ότι η ουσιαστική αποτροπή

της χώρας απέναντι στην τουρκική απειλή είναι η
στρατιωτική μας ισχύς Και αυτό όχι διότι όλοι οι

άλλοι παράγοντες εθνικής μας ισχύος είναι αμελητέοι αλλά

επειδή η χώρα που μας απειλεί αυτή την ισχύ σέβεται
και μετράει πρωτίστως Εγκαιρα η υπεύθυνη κυβέρνηση
προέβη στις αναγκαίες εξοπλιστικές επιλογές αυτές που
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο θα μείωναν το αμυντικό
μας έλλειμμα που είχε δημιουργήσει η 1 θετής οικονομική

κρίση Σωστά αναλύθηκαν από τους αρμόδιους
φορείς όλοι οι πιθανοί τρόποι εκδήλωσης της απειλής
και αποφάσισαν η έμφαση να δοθεί κατά πρώτον στην
Πολεμική Αεροπορία και ταυτόχρονα αλλά αναγκαστικά
σε δεύτερο χρόνο υλοποίησης στο Πολεμικό Ναυτικό
Αυτό λόγω των σταθερών γεωγραφικών δεδομένων
μεταξύ Ελλάδος Κύπρου και Τουρκίας αλλά και της
εμπειρίας από τα γεγονότα των τουρκικών προκλήσεων

από το 1 974 μέχρι σήμερα που έδειξαν
Γ NOMΗ °τΐ Uimi 10 ϋπ^α αναγκαστικά

είναι στην πρώτη γραμμή αποτροπής
Η Πολεμική Αεροπορία επί 24ώρου

βάσεως έχει ετοιμότητα και αντιμετωπίζει
κάθε αεροπορική τουρκική πρόκληση

Ομοίως το Πολεμικό Ναυτικό
όποτε χρειάστηκε έδειξε ότι γνωρίζει
την αποστολή του και τρόπους να την
υλοποιήσει Σε αυτή την καθημερινήτογ αποστολή επίδειξης θέλησης και ικα

TO^Divwrij νότητας δεν έλειψαν οι ανθρώπινες
θυσίες Τα δύο Οπλα λόγω των βασικών

χαρακτηριστικών τους μπορούν
η Πολεμική Αεροπορία άμεσα το Πολεμικό Ναυτικό σε
μικρό χρόνο να βρεθούν εκεί που πρέπει να γίνει προβολή
της εθνικής μας ισχύος αλλά κυρίως της θέλησης Λαού
και Κυβέρνησης να αμυνθούν σε κάθε απειλή

Ομως αξίζει να τονισθεί ότι μέσα και πίσω από κάθε
οπλικό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται το
ανθρώπινο δυναμικό Σε όλα τα Οπλα το ανθρώπινο
δυναμικό τους είναι ο πολλαπλασιαστής της ισχύος τους
Ιδιαίτερα στην Πολεμική Αεροπορία και στο Πολεμικό
Ναυτικό που είναι σε φάση εκσυγχρονισμού οι αξιωματικοί

και οι υπαξιωματικοί τα μόνιμα στελέχη τους με
την εκπαίδευσή τους το ηθικό και την πίστη τους στον
όρκο που έδωσαν αξιοποιούν σε ελάχιστο χρόνο τα
νέα οπλικά συστήματα Το μαχητικό αεροσκάφος με τον
πιλότο του το πλοίο με τον κυβερνήτη και το πλήρωμα
του είναι αυτά που πρώτα θα δράσουν και που σε πολύ
μεγάλο ποσοστό για να μην πω απόλυτα θα κρίνουν την
έκβαση κάθε θερμής εμπλοκής Από πολλούς λέγεται
πως η εκπαίδευση αυτού του προσωπικού πρέπει να
είναι σκληρή Λάθος είναι η αναγκαία εκπαίδευση για
επαγγελματίες στους οποίους η πατρίδα το κράτος
αναθέτει την άμυνα και την προστασία του λαού Ενα
μικρό παράδειγμα Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος κρατικός

υπάλληλος στον οποίο να δίδεται η πλήρης και
απόλυτη διαχείριση αφενός ενός κρατικού κεφαλαίου
άνω των 50 και 60 εκατ δολαρίων και αφετέρου η προστασία

της χώρας από έναν πιλότο 25 και 26 ετών στα
μαχητικά F-16V Rafale και αύριο 90 εκατ ενός F-35
Αυτός μόνος του στον αέρα όπως και ο κυβερνήτης του
πλοίου στη θάλασσα λογοδοτούν στη συνείδηση και
στον όρκο τους Εκτελούν την αποστολή τους με κίνδυνο
φυσικά την ίδια τους τη ζωή Η εκπαίδευσή τους πρέπει
να είναι και πιστέψτε με ότι είναι αυτή που η εντελώς
ιδιαίτερη αποστολή τους επιβάλλει και την οποία έχουν
αναλάβει οικειοθελώς Ενα παράδειγμα που πιστοποιεί
τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία

To
ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων

επιτελεί το καθήκον του Οι συνθήκες εκτέλεσης
της αποστολής του είναι ιδιαίτερες διότι δεν μπορεί

να είναι διαφορετικές Η Πολιτεία το γνωρίζει αλλά
να μην το ξεχνά

Ο Ευάγγελοε Γεωργούσηε είναι ανππτέραρχοε I ε.α επίτιμοε Διοικητήβ
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