«Απαράδεκτη η τοποθέτηση του Υπ. Εθνικής Άμυνας»
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 20:20

Η απάντηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ,Γ. Ραγκούση, στην νέα αδιανόητη δήλωση του υπουργού Εθνικής Αμύνης
Νίκου Παναγιωτόπουλου.
Νέα αδιανόητη δήλωση από Υπουργό του κ.
Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά πως η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι δυνητικό κυριαρχικό
δικαίωμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Ακόμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει υποστηρίξει πως η
Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα.
Μαζί με την
απάντησή μας και για τα δύο ζητήματα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας):
Όσον αφορά αυτά που άκουσα από τον κ. Ραγκούση, μπορώ να τα εξηγήσω μόνο λέγοντας
ότι δεν πρέπει να άκουσε την ομιλία μου. Δεν πρέπει να την ακούσατε για να λέτε αυτά, ότι
δεν είπα τίποτε για την Τουρκία, δεν έδειξα κανένα μήνυμα προς τα έξω.
Επίσης, εντυπωσιάζει πραγματικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στροφή ενός
κόμματος που πριν από λίγο χρονικό διάστημα διά του Αρχηγού του υποστήριζε ότι δεν
υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και σήμερα έρχεται και ξορκίζει την Κυβέρνηση να επεκτείνει
τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, όταν ήδη αυτό έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό. Και
σε κάθε περίπτωση αυτήν τη στιγμή αποτελεί δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα. Και όπως
καταλαβαίνετε, στη σφαίρα προστασίας που καλύπτεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν
περιέρχονται τα δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά τα απόλυτα. Επομένως, η σφαίρα
προστασίας είναι αυτή που έχει περιγραφεί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ:
Κατ’ αρχάς, πρέπει να ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επειδή όλα όσα λέτε και όλα όσα
λέμε περνάνε στα Πρακτικά και μένουν, φαντάζομαι έντρομοι θα σας άκουσαν πριν από
λίγο οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αποκαλείτε το αναφαίρετο ρητώς
αναγνωρισμένο δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας της επέκτασης της
αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια ως δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα. Είναι απαράδεκτη αυτή η
τοποθέτηση! Πρέπει να την ανακαλέσετε! Βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα! Είναι
αναφαίρετο ήδη δικαίωμα, ρητώς αναγνωρισμένο, δεν είναι δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα
να επεκτείνουμε όποτε κρίνουμε εμείς την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια. Χαρακτηρίσατε
αυτό ως δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα. Ή δεν ξέρετε τι είπατε ή κάνατε λάθος -αυτό
θέλουμε να ελπίζουμε- και διορθώστε το.
Και δεύτερον, κύριε Παναγιωτόπουλε, βαλθήκατε να επιβεβαιώσετε ρητώς όλα όσα σας
είπαμε πριν από λίγο και εμείς και συνάδελφοι από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Είναι
ντροπή σας να λέτε για τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρωθυπουργό της
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Ελλάδας τα προηγούμενα χρόνια ότι έχει εκφράσει τη θέση ότι η Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια
σύνορα. Είναι ντροπή σας και πρέπει να το ανακαλέσετε, ιδίως την ώρα που είσαστε ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί των ημερών του οποίου το ORUC REIS είναι μέσα στα 12
μίλια. Γιατί ο κ. Τσίπρας, στον οποίο αναφερθήκατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το 2018
υπερασπίστηκε τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και έδιωξε το ORUC REIS με το που
πάτησε τα μίλια τα συγκεκριμένα!
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