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Οι περιπολίες γαλλικών φρεγατών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης 
και Κύπρου πυκνώνουν, ενώ πρόθεση και των Γάλλων είναι αυτή η ναυτική 
παρουσία να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα μέσω της αμυντικής συμφωνίας 
που δρομολογείται ανάμεσα στις δύο χώρες 
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Η
χηρό µήνυµα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν για τις παράνοµες τουρκικές δρα-
στηριότητες στην ανατολική Μεσόγειο 

στέλνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν. 
Οι Γάλλοι επισπεύδουν τις έρευνες στα ελλη-
νικά θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται νοτί-
ως της Κρήτης. Την περασµένη εβδοµάδα επι-
σκέφθηκε την Αθήνα κλιµάκιο της Total µε επι-
κεφαλής τον Μπερνάρ Κλεµάν, αντιπρόεδρο 
του τµήµατος Ερευνας και Παραγωγής Υδρο-
γονανθράκων της εταιρείας, και εξέφρασε στις 
ελληνικές Αρχές την πρόθεση να δροµολογη-
θούν άµεσα οι έρευνες. Ταυτόχρονα, σύµφω-
να µε πληροφορίες από γαλλικές πηγές, ενι-
σχύεται και η παρουσία του γαλλικού πολεµι-
κού ναυτικού στην περιοχή. Οι περιπολίες γαλ-
λικών φρεγατών στη θαλάσσια περιοχή µετα-
ξύ Κρήτης και Κύπρου πυκνώνουν, ενώ πρό-
θεση και των Γάλλων είναι αυτή η ναυτική πα-
ρουσία να αποκτήσει µόνιµο χαρακτήρα µέ-
σω της αµυντικής συµφωνίας που δροµολο-
γείται ανάµεσα στις δύο χώρες. 

Η επίσπευση των ερευνών νοτίως της Κρή-
της αποτελεί τη δεύτερη γαλλική προειδοποί-
ηση προς την Αγκυρα, µετά τις τουρκικές ανα-
κοινώσεις για αδειοδότηση οικοπέδων µέσα 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και το επεισό-
διο µε τη γαλλική φρεγάτα «Κουρµπέ». 
Η πρώτη ήταν, στις αρχές Ιουλίου, η 
απόφαση να αποσταλεί και να ελ-
λιµενιστεί το πλοίο-γεωτρύπανο 
της Total «Torgsten Explorer» -συ-
νοδεία µιας γαλλικής φρεγάτας- 
στο λιµάνι της Λάρνακας. Οι γε-
ωτρήσεις της Total στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ είναι προγραµµατισµέ-
νες για το 2021.

Πάντως, η απόφαση των Γάλλων 
να προχωρήσουν γρήγορα µε τις 
έρευνες νοτίως της Κρήτης εί-

Οι Γάλλοι σπεύδουν
για έρευνες
στην Κρή τη

ναι άµεσα συνυφασµένη και µε την ένταση που 
επικρατεί ανάµεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλ-
λά και το ορατό ενδεχόµενο ανάφλεξης σε πε-
ρίπτωση που ο Ερντογάν πραγµατοποιήσει τις 
απειλές του για σεισµογραφικές έρευνες στην 
ελληνική ΑΟΖ και στη ζώνη που παρανόµως 
έχει δηµιουργήσει το τουρκολιβυκό µνηµό-
νιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
οι Γάλλοι ανησυχούν για το ενδεχόµενο θερ-
µού επεισοδίου και έχουν υποσχεθεί στην Αθή-
να ότι θα τη στηρίξουν. Γι’ αυτό και τη συµφω-

νία για την αγορά δύο φρεγατών τύ-
που «Belhara» που θα δώσουν 

υπεροπλία στο Πολεµι-
κό Ναυτικό θα συνοδεύ-
ει και διµερής αµυντι-
κή συµφωνία ανάµεσα 
στις δύο χώρες, η οποία 
θα προβλέπει τη µόνιµη 
παρουσία και στάθµευ-
ση του γαλλικού πολεµι-

κού ναυτικού στην περιο-
χή. Είναι µάλιστα ενδεικτι-
κό ότι, µιλώντας στη γαλλι-

κή Γερουσία την Τετάρτη, 
ο Γάλλος υπουργός Εξωτερι-

κών Ιβ Λε Ντριάν δήλωσε ότι 
«η Γαλλία ανησυχεί, γιατί 

η Τουρκία έχει ξεκι-
νήσει γεωτρήσεις 
στην Κύπρο και 
προετοιµάζεται 
να κάνει και στην 
Ελλάδα» και προ-
σέθεσε: «Πάνω 
σε αυτό το θέµα 

Γεωτρύπανα σε δύο 
θαλάσσια οικόπεδα 

στέλνει η Total. 
Περιπολίες του 

γαλλικού πολεµικού 
ναυτικού στην περιοχή

θα πάρουµε κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν 
µπορώ να σας πω περισσότερα». ∆ιπλωµατι-
κοί κύκλοι εκτιµούν πως εννοούσε την αµυ-
ντική συµφωνία. Γεγονός είναι, πάντως, ότι 
και η ελληνική κυβέρνηση εκτιµά πως η Γαλ-
λία αποτελεί τον πιο στενό της σύµµαχο αυ-
τή την περίοδο. 

Ο Μπ. Κλεµάν ήρθε την περασµένη Τρί-
τη στην Αθήνα, ως επικεφαλής κλιµακίου της 
Total, και συναντήθηκε µε τη γενική γραµµα-
τέα Ορυκτών Πόρων Αλεξάνδρα Σδούκου 
και τον Αρη Στεφάτο από την Ελληνική ∆ια-
χειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, ενώ 
είδε και τον πρόεδρο των ΕΛΠΕ, Γιάννη Πα-
παθανασίου. Ο κ. Κλεµάν ενηµέρωσε τους 
συνοµιλητές του για το χρονοδιάγραµµα του 
Environmental Action Plan, το οποίο αναµέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου. Στο 

υπουργείο Ενέργειας αποκόµισαν την εντύπω-
ση ότι οι Γάλλοι είναι αποφασισµένοι να επι-
σπεύσουν τις έρευνες. Σύµφωνα µε τις υπογε-
γραµµένες συµβάσεις, υπήρχε από την κοινο-
πραξία η υποχρέωση για την έναρξη των σει-
σµικών ερευνών από τον Νοέµβριο του 2020 
µέχρι τον Μάρτιο του 2021. Από τις συναντή-
σεις του κ. Κλεµάν προκύπτει ότι οι έρευνες µπο-
ρεί να ξεκινήσουν ακόµα και νωρίτερα, δηλα-
δή το διάστηµα Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. Πη-
γές των ΕΛΠΕ, µάλιστα, επεσήµαιναν πως «πα-
ρά τη µεγάλη πτώση στις τιµές των υδρογοναν-
θράκων λόγω κορωνοϊού, αλλά και την παγκό-
σµια στροφή στις ΑΠΕ, εξακολουθεί να υπάρ-
χει τεράστιο ενδιαφέρον για νέα κοιτάσµατα» 
και πως όλα τα έργα στον ελληνικό χώρο θα 
προχωρήσουν. ∆ιπλωµατικές πηγές τονίζουν, 
πάντως, στην «R» πως µόνο τυχαίο δεν είναι 


