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Ο κ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 
ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2.500 ΕΤΩΝ 

 
 
Οι πρόσφατες δηλώσεις (παρακάτω) του κ. Ερντογάν ότι ένα «ισχυρό ναυτικό 
δεν είναι επιλογή αλλά ανάγκη» ταυτίζονται με τη ρήση του Θουκυδίδη για το 
«Μέγα το της θαλάσσης κράτος» και μας αφορούν απόλυτα, γιατί αυτό το Ναυ-
τικό που ονειρεύεται και σχεδιάζει, θα στραφεί εναντίον της Ελλάδας, με σκοπό 
να μας απειλήσει, να μας αφαιρέσει και να μας εμποδίσει να ασκήσουμε την 
κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά δικαιώματά μας σε θαλάσσιες περιοχές ή περιο-
χές που επηρεάζονται από τη θάλασσα.  
 
Δεν μας αιφνιδιάζει. Εδώ και δέκα χρόνια στηριγμένοι στην ίδια ρήση του Θου-
κυδίδη, αλλά με την πραγματική της μετάφραση, ως Α/ΓΕΕΘΑ με σοβαρές ε-
νέργειες και αργότερα αρθρογραφώντας με αναρτήσεις ή μελέτες ή απλά αντι-
κρούοντας ανακρίβειες ή ανοησίες, προσπαθήσαμε (μαζί και με άλλους αρχη-
γούς και συναδέλφους του ΠΝ ή και άλλων Κλάδων) να κάνουμε το αυτονόητο. 
Να αναβαθμίσουμε δηλαδή τις δυνατότητες του Ελληνικού ΠΝ, γιατί είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό για την αντιμετώπιση των απειλών από γείτονες και την επι-
βίωση του Ελληνισμού, και να διορθώσουμε έτσι λάθη του μακρινού ή κοντινού 
παρελθόντος. Το πραγματικό νόημα των όσων λέει ο Θουκυδίδης, με τη φράση 
«Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος» είναι «ότι μεγάλο πράγμα είναι η Κυριαρχία 
στη Θάλασσα» γιατί «το Κράτος αποδίδεται σαν η Κυριαρχία». Και αυτό είναι 
το σωστό, γιατί εμείς και οι πρόγονοί μας συνομιλούμε με τον Θουκυδίδη τα 
τελευταία 2.500 χρόνια και η Ελλάδα έχει υλοποιήσει για πολλούς αιώνες, δυ-
στυχώς με διακοπές, αυτή την Κυριαρχία στη θάλασσα. Στην εμπορική ναυτιλία 
βέβαια νομίζω ότι ποτέ δεν χάσαμε αυτή την κυριαρχία και συνεχίζουμε. 
 
Με δεδομένη λοιπόν αυτή την επιθετική πολιτική των γειτόνων μας, θα πρέπει 
αποκαταστήσουμε το «Μέγα Κράτος της θάλασσας» με την έννοια της «Κυ-
ριαρχίας στις θάλασσές μας», αποκαθιστώντας όλες τις ελλείψεις δυνατοτήτων 
που ενδεχομένως έχουμε. Η δυναμική της περιοχής μας είναι τόσο έντονη που 
πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιεσδήποτε «αναθεωρητικές ιδέες ή ενέργειες» 
των γειτόνων μας. Με τις νέες γαλλικές φρεγάτες έγινε μια εξαιρετική αρχή, αλλά 
πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Και βέβαια η «Κυριαρχία στη θάλασσα» προϋ-
ποθέτει εκτός από ικανοποιητικό αριθμό πλοίων επιφάνειας και υποβρυχίων, 
και αξιόπιστα συστήματα συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης, ισχυρή αε-
ροπορική και αντιαεροπορική προστασία που θα συγκροτεί σοβαρές αεροναυ-
τικές δυνατότητες, πραγματικές δυνατότητες ναυτικού ανοικτής θαλάσσης (Blue 
water navy) καθώς και ισχυρές δυνατότητες προβολής ισχύος στην ξηρά, όπως 
Πεζοναύτες ή άλλες ειδικές δυνάμεις σε ειδικούς ρόλους. Είμαι σίγουρος ότι θα 
γίνουν όλα αυτά το ταχύτερο δυνατό γιατί «το της θαλάσσης Κράτος» είναι πά-
ντα συνυφασμένο με τον Ελληνισμό και δεν πρέπει να επιτρέπουμε καμία αμ-
φισβήτησή του, γιατί είναι άμεσα συμβιβασμένο με την επιβίωση και την εθνική 
μας αξιοπρέπεια.  
 
 
 
 



2 
 

 

Ιστοσελίδα «savunmatr» της 21.04.2022 
Ερντογάν: Ένα ισχυρό Ναυτικό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη 

 
Μιλώντας στο τέλος της Άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα – 2022», ο Πρόεδρος Ερ-
ντογάν υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ισχυρής ναυτικής δύναμης στην Τουρκία, 
μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσες από τις τρεις πλευρές, δεν είναι ε-
πιλογή, αλλά αναγκαιότητα. 
 
Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθηκε στην τελετή λήξης της Ά-
σκησης «Γαλάζια Πατρίδα» από τον Κρατικό Ξενώνα και έκανε ομιλία μέσω 
ζωντανής σύνδεσης. 
 
Ξεκινώντας την ομιλία του και χαιρετίζοντας τους στρατιώτες που συμμετείχαν 
στην άσκηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε:  
 

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον καθένα από 
εσάς για τις προσπάθειές σας να διασφαλίσετε την ασφάλεια της 
πατρίδας, των θαλασσών και των ουρανών μας και οι πολίτες να 
ζουν ειρηνικά».  

 
Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: 
 

«Ως ένα έθνος με την πιο βαθιά ριζωμένη παράδοση τού κράτους 
και του στρατού στον κόσμο, έχουμε πάντα ένοπλες δυνάμεις έ-
τοιμες να υπερασπιστούν την πατρίδα και να προστατεύσουν τα 
δικαιώματα, τα δίκαια και τα συμφέροντα της χώρας»  
 

και τόνισε ότι η παρουσία των στρατιωτών, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για τη 
σημερινή ειρήνη και το μέλλον. 
 
Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε:  
 

«Ενώ ο ηρωικός μας στρατός εκτελεί με επιτυχία πολλά σημα-
ντικά καθήκοντα στα σύνορά μας και πέρα απ’ αυτά, συνεχίζει τις 
ασκήσεις του όπως είχαν προγραμματιστεί, για τις οποίες αναθε-
ωρεί τις προετοιμασίες του». 
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Σημειώνοντας ότι η Άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα – 2022» συνεχίζεται από τις 11 
Απριλίου, τόσο για την ολοκλήρωση τής προετοιμασίας της επιχείρησης όσο 
και για τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας των εγχώριων και εθνικών οπλικών 
συστημάτων, ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε:  
 

«Τα στοιχεία της Διοίκησης των Ναυτικών μας Δυνάμεων στην 
Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η άσκησή μας, 
η οποία πραγματοποιείται σε συντονισμό με δημόσιους φορείς και 
δημόσια ιδρύματα, οδήγησε σε επιτυχία. Τα πλοία, τα αεροπλάνα, 
τα ελικόπτερα, τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και το προ-
σωπικό ειδικών καθηκόντων που συμμετέχουν στην άσκηση, έ-
δειχναν πάντα ότι είναι έτοιμα για επιχείρηση εκπληρώνοντας τα 
καθήκοντά τους».  
 
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για να 
γίνουμε το ισχυρότερο ναυτικό στον κόσμο». 

 
Δηλώνοντας ότι η ύπαρξη ισχυρής ναυτικής δύναμης στην Τουρκία, μια χώρα 
που περιβάλλεται από θάλασσες από τις τρεις πλευρές, δεν αποτελεί επιλογή, 
αλλά ανάγκη, ο Πρόεδρος Ερντογάν πρόσθεσε:  
 

«Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και θα διατηρήσουμε το ναυ-
τικό μας έτοιμο να εξελίσσεται συνεχώς και από πλευράς εξοπλι-
σμού και προσωπικού και να το φέρουμε στο υψηλότερο επίπεδο 
για την υπεράσπιση της πατρίδας. Με τα νέα πλοία που κατα-
σκευάσαμε, τα υποβρύχια, τα οπλικά συστήματα που αναπτύξαμε 
για τα πλοία μας, θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες με απο-
φασιστικότητα μέχρι να έχουμε το ισχυρότερο ναυτικό στην πε-
ριοχή και στον κόσμο». 

 
Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε:  
 

«Ο στρατός μας, με όλα τα στοιχεία του, είναι μια στρατιωτική δύ-
ναμη που εκτελεί τις πιο ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ανθρωπι-
στικής βοήθειας στον κόσμο σε πολλά μέρη, εκτός από την άμυνα 
της πατρίδας. Ενώ χώρες που θεωρούν τους εαυτούς τους ανε-
πτυγμένους, σύγχρονες και μοντέρνες, άφηναν τους πρόσφυγες 
να πεθάνουν στις θάλασσες ή ακόμη και προσπαθούσαν να τους 
σκοτώσουν εσκεμμένα βυθίζοντας τα σκάφη τους, εμείς, με το 
ναυτικό και την ακτοφυλακή μας, σώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες 
ζωές από το να χαθούν στο σκοτάδι του νερού. Κερδίσαμε την 
εκτίμηση του κόσμου με τις επιχειρήσεις μας ανθρωπιστικής διά-
σωσης και βοήθειας, σε περιοχές κρίσης από την Ουκρανία έως 
τη Λιβύη, από την Αφρική έως την Κεντρική Ασία».  
«Η επιχείρηση «Pençe Kilit»1 συνεχίζεται εκτενώς». 

 
1 Σύμφωνα με το Τουρκικό ΥΠΕΘΑ, αποτελεί επιχείρηση που ξεκίνησε το βράδυ της 
17/04/2022, για την εξάλειψη των τρομοκρατικών επιθέσεων στο βόρειο Ιράκ και την 
διασφάλιση των συνόρων της Τουρκίας 
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Ο Πρόεδρος Ερντογάν ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής: 
 

«Οι ηρωικοί στρατιώτες μας εξακολουθούν να διεξάγουν μια ολο-
κληρωμένη επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στοιχείων στο 
βόρειο Ιράκ. Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι το έλεος του Θεού σε 
όλους τους μάρτυρες μας, ιδιαίτερα στους στρατιώτες μας που 
μαρτύρησαν στην επιχείρηση «Pençe Kilit». Λέω ο Θεός να ευ-
λογεί και να προστατεύει όλους τους ήρωές μας που έχουν καθή-
κοντα για την επιβίωση αυτής της χώρας, όπου κάθε σπιθαμή της 
γίνεται πατρίδα, ζυμώνοντάς την με αίμα μαρτύρων. Συγχαίρω 
από καρδιάς τα μέλη των θαλάσσιων, χερσαίων, αεροπορικών, 
Στρατοχωροφυλακής και Ακτοφυλακής μας και άλλων φορέων, 
που πραγματοποίησαν με επιτυχία την Άσκηση «Γαλάζια Πα-
τρίδα – 2022». Λέω στους ναυτικούς μας: Να έχετε την πλώρη 
σας καθαρή, τις θάλασσές σας ήρεμες, καλή τύχη». 


