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Μ
ε νέα πρόταση επαναδιαπραγμάτευ-
σης πώλησης δύο φρεγατών άμυνας 
και επέμβασης FDI, την οποία επε-

ξεργάζονται κύκλοι του γαλλικού υπουργείου 
Αμυνας και του Νaval Group, θα επανέλθουν οι 
Γάλλοι, μετά το αναπάντεχο ναυάγιο της συμ-
φωνίας εξαγοράς των φρεγατών και της αμυ-
ντικής συνεργασίας που επρόκειτο να υπογρα-
φεί με κάθε επισημότητα στα μέσα του Ιουλίου 
στο Ελιζέ, παρουσία του Ελληνα πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι 
Γάλλοι ετοιμάζουν μια νέα πρόταση, με στόχο 
να απαντήσουν στο ακανθώδες για την ελλη-
νική πλευρά πρόβλημα της χρηματοδότησης 
της αγοράς των δύο φρεγατών, που αθροιστι-
κά ανέρχεται σε ποσό άνω των 2,5 δισ. ευρώ. 
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για τα αναδρομικά των συνταξιούχων κατέστη-
σε απαγορευτικό το κόστος αυτό για τον ελλη-
νικό Προϋπολογισμό και αυτό ήταν το επιχεί-
ρημα που επικαλέστηκε ελληνική πλευρά για 
να δικαιολογήσει την υπαναχώρησή της από 
τη συμφωνία. 

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε δυσφορία στο 
Παρίσι, όπου θεωρούσαν τη συμφωνία ει-
λημμένη απόφαση. Ωστόσο, χάρη στις προ-
σπάθειες κατευνασμού στις οποίες επιδόθηκε 
αμέσως η ελληνική πλευρά, αυτή η δυσφορία 
δεν έγινε ορατή στη διάρκεια της τελευταίας 
ελληνοτουρκικής κρίσης. Υστερα από σιωπή 
δύο ημερών, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν προχώρησε σε μια ηχηρότατη πα-
ρέμβαση εναντίον της Τουρκίας και υπέρ της 
Ελλάδας. Σε προφορικές του δηλώσεις, αλλά 
και με ανάρτηση στο Facebook και μάλιστα 
στα ελληνικά, όχι μόνο εξέφρασε την πλήρη 
αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ελλάδα και 
την Κύπρο, αλλά ζήτησε και κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος υπο-
γράμμισε πως «θα ήταν σοβαρό σφάλμα για 
την Ε.Ε. να αφήσει την ασφάλεια της ανατο-
λικής Μεσογείου στα χέρια άλλων “παικτών”, 
ιδίως της Τουρκίας». 

Την επιχείρηση κατευνασμού των Γάλλων 
δρομολόγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον 
Γάλλο Πρόεδρο για την αδυναμία της Αθήνας 

να ανταποκριθεί οικονομικά στη συμφωνία, 
στη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της 
τελευταίας Συνόδου Κορυφής. Πάντως, με-
τά την τουρκική πρόκληση με το «Oruc Reis», 
υπήρχε ανάγκη για ενεργή γαλλική στήριξη. 
Σύμφωνα με γαλλικές πηγές, η Αθήνα επιστρά-
τευσε στην προσπάθεια κατευνασμού και τον 
Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ο οποί-
ος επισκέφθηκε το Παρίσι την προπερασμένη 
εβδομάδα και μετέφερε το μήνυμα πως η ελ-
ληνική πλευρά ζητά βραχυπρόθεσμη πίστω-
ση χρόνου για την επανεξέταση των οικονομι-
κών δυνατοτήτων της, αφήνοντας, παράλλη-
λα, ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπρότασης επί 
της συμφωνίας που αφορά την εξαγορά του 
αμυντικού εξοπλισμού. Είναι ίσως ενδεικτικό 
πως οι αυστηρές δηλώσεις Μακρόν προς την 
Αγκυρα έγιναν μόλις ο Ν. Αναστασιάδης πά-
τησε το πόδι του στο Ελιζέ και αμέσως πριν ξε-
κινήσει η συνάντηση. 

Στο Παρίσι, πάντως, θεωρούν ότι υπήρξαν 
και άλλοι λόγοι για την υπαναχώρηση της ελ-
ληνικής πλευράς, πέρα από τα αναδρομικά 

των συνταξιούχων. Υψηλόβαθμοι Γάλλοι αξιω-
ματούχοι, μάλιστα, αφήνουν να εννοηθεί πως 
πίσω από την αναβολή της αμυντικής συμφω-
νίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας βρί-
σκεται τουρκικός δάκτυλος, ο οποίος διεμήνυ-
σε σε παραδοσιακούς συμμάχους της Αγκυ-
ρας, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, πως, αν η 
Ελλάδα εξοπλιστεί, τότε η Τουρκία θα το θεω-
ρήσει εχθρική ενέργεια και αφορμή πολέμου. 
Οι ίδιοι εκτιμούν πως η πραγματική αιτία ενό-
χλησης της Τουρκίας είναι η συμφωνία «αμυ-
ντικής συνδρομής» μεταξύ των δύο χωρών, η 
οποία αφορά την αμοιβαία στρατιωτική βοή-
θεια σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο συ-
νυπογράφοντα μέλη δεχθεί επίθεση. 

Βελτιωμένη 
γαλλική πρόταση 
για τις φρεγάτες 

«Η σχέση μας παραμένει 
ζωντανή και οδεύει ολοταχώς 
προς αναβάθμιση και όχι προς 
υποβάθμιση», επισημαίνει 
στην «R» υψηλόβαθμη 
κυβερνητική πηγή

Σε ανοιχτή γραμμή Αθήνα και Παρίσι, με στόχο να 
υπογραφεί τον Σεπτέμβριο η συμφωνία αμυντικής 
συνεργασίας. Τι συζητήθηκε στις δύο τηλεφωνικές 
συνομιλίες του υπουργού Αμυνας Νίκου 
Παναγιωτόπουλου με τη Γαλλίδα ομόλογό του
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Σε µεγάλο βαθµό, πάντως, το Παρίσι αποδί-
δει την ελληνική υπαναχώρηση σε αµερικανι-
κή παρέµβαση και στους ευνοϊκότερους όρους 
που προσφέρουν οι ΗΠΑ για την προµήθεια 
εξοπλισµών. Σε άρθρο για το θέµα των φρε-
γατών, η έγκριτη γαλλική ιστοσελίδα metade-
fence αναφέρει ότι «τo 2018 η Ουάσιγκτον εί-
χε προτείνει στην Ελλάδα την προµήθεια ελα-
φρών φρεγατών σαν αυτές που απέκτησε η 
Σαουδική Αραβία και θυµίζει πως τότε η Αθή-
να είχε αρνηθεί την αµερικανική προσφορά, η 
οποία ανερχόταν σε 4 δισ. δολάρια για τέσσε-
ρα πλοία, επειδή ήταν πάνω από τις χρηµατο-
δοτικές δυνατότητες της Ελλάδας. Η τιµή από-
κτησης των FDI (Belharra) στη συνέχεια εκτι-
µήθηκε µεταξύ 650 και 750 εκατ. ευρώ, πολύ 
πιο κάτω από τα 900 εκατ. δολάρια των αµε-
ρικανικών πλοίων. Οµως, µε έναν προϋπολο-
γισµό που αγγίζει τώρα τα 2,5 δισ. ευρώ για 
δύο πλοία, η αµερικανική προσφορά προκα-
λεί και πάλι το ενδιαφέρον της Αθήνας, κα-
θώς οι Ελληνες ηγέτες γνωρίζουν ότι η Ουά-
σιγκτον είναι έτοιµη να συµπληρώσει µια πα-
ραγγελία για εξοπλισµό µέσω του προγράµ-
µατος βοήθειας. 

Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν µπορεί λογι-
κά να κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι είναι επιθετικές 
και αποτελεσµατικές στην προσέγγισή τους και 
στην επικοινωνία τους, όπως δεν µπορεί να κα-
τηγορήσει την Αθήνα για την οπισθοχώρησή 
της έναντι της γαλλικής αδυναµίας να προτεί-
νει µια αποδεκτή λύση χρηµατοδότησης. Ενα 
πράγµα είναι σίγουρο: εάν η Γαλλία θέλει να 
είναι ο πρωταθλητής της ευρωπαϊκής στρατη-
γικής αυτονοµίας, θα πρέπει να εξοπλιστεί µε 
τα ίδια εργαλεία που έχουν οι ΗΠΑ για να υπο-
στηρίξει τους Ευρωπαίους εταίρους της στην 
απόκτηση γαλλικού αµυντικού εξοπλισµού.

Αισιοδοξία
Σύµφωνα µε γαλλικές διπλωµατικές πηγές, τό-
σο οι γαλλικές όσο και οι ελληνικές Αρχές δεν 
θέλουν να κλείσουν το ζήτηµα της αµυντικής 
συµφωνίας χωρίς να υπάρξει θετική έκβαση. 
Οι πληροφορίες δείχνουν να επιβεβαιώνο-
νται και από την ελληνική πλευρά, µε κύκλους 
του υπουργείου Εθνικής Αµυνας να υποστηρί-
ζουν σε όλους τους τόνους ότι τίποτα δεν έχει 
τελειώσει και σε κανένα επίπεδο. Κυβερνητι-
κές πηγές εξέφραζαν στην «R» την αισιοδοξία 
τους ότι  µια στρατηγική συµφωνία Ελλάδας - 
Γαλλίας θα πραγµατοποιηθεί πολύ πιο σύντο-
µα από όσο πολλοί περιµένουν. Η συζήτηση 

της χώρας, για να µπορεί η Ελλάδα να υπερα-
σπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώµατα έναντι 
κάθε επιβουλής.

Τι ζητούν τα επιτελεία
Το µήνυµα του πρωθυπουργού δεν θα πρέπει 
να ερµηνευτεί αποκοµµένο από τις ανάγκες 
των Ενόπλων ∆υνάµεων. Σύµφωνα µε ασφα-
λείς πληροφορίες της «R», τα επιτελεία έχουν 
έτοιµες συγκεκριµένες προτάσεις για αύξηση 
του εξοπλιστικού προϋπολογισµού του υπουρ-
γείου Εθνικής Αµυνας και για άµεση οικονοµι-
κή ενίσχυση µε συγκεκριµένες προτεραιότη-
τες. «Στην τρέχουσα συγκυρία, µε εξοπλιστικά 
ύψους 530 εκατ. ευρώ τον χρόνο, όπως ορίζει 
ο Προϋπολογισµός, οι ανάγκες δεν βγαίνουν», 
είναι το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν 
κύκλοι του υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, ο 
εξοπλισµός των Ενόπλων ∆υνάµεων προχωρά 
µε ταχείς ρυθµούς, ενώ εξελίξεις όσον αφορά 
την αύξηση των πιστώσεων δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν εντός του έτους, καθώς τον Οκτώ-
βριο θα πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο του 
Προϋπολογισµού για το 2021. Μιλώντας στη 
Βουλή, την περασµένη ∆ευτέρα, ο υπουργός 
Εθνικής Αµυνας Ν. Παναγιωτόπουλος έκανε 
λόγο για κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του 
Πολεµικού Ναυτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, στο 
τελικό στάδιο ναυπήγησής τους µπαίνουν οι 
δύο πυραυλάκατοι τύπου ΡΟΥΣΕΝ, στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας. Η υπ’ αριθµόν 6 πυραυλά-
κατος, που ονοµάζεται «Υποπλοίαρχος Καρα-

θανάσης», παραδόθηκε στο Πολεµικό Ναυ-
τικό την περασµένη Τρίτη, ενώ εντός του Αυ-
γούστου αναµένεται να πέσει στο νερό και η 
7η πυραυλάκατος. 

Σύµφωνα µε γραπτή απάντηση του υπουρ-
γού σε ερώτηση των βουλευτών του Κινήµα-
τος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου 
Φραγγίδη, κανονικά προχωρά και η αναβάθ-
µιση των αεροσκαφών F-16 της Πολεµικής Αε-
ροπορίας σε διαµόρφωση Viper. «Το πρωτό-
τυπο αεροσκάφος προγραµµατίζεται να πραγ-
µατοποιήσει, εντός του α’ τριµήνου του 2021, 
πτήση µεταφοράς στις ΗΠΑ, όπου θα πραγ-
µατοποιηθούν δοκιµές πιστοποίησης, και στη 
συνέχεια θα επιστρέψει στη χώρα µας, ενώ τα 
επόµενα αεροσκάφη θα αρχίσουν να εντάσ-
σονται σταδιακά στην ΕΑΒ, από τον Φεβρου-
άριο του 2021», τόνισε.

διεξάγεται σε άριστο κλίµα, µε αποτέλεσµα η 
ελληνική πλευρά να θεωρεί ότι οι υπογραφές 
µπορεί να πέσουν ακόµα και εντός του προσε-
χούς Σεπτεµβρίου. «Η διαπραγµάτευση συνε-
χίζεται», λένε χαρακτηριστικά και προσθέτουν 
για να αποτυπώσουν το καλό κλίµα: «Η σχέση 
και η συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας δεν εξαρ-
τάται από δύο φρεγάτες, ούτε από τους όρους 
µιας αγοράς».

Σύµφωνα µε απολύτως διασταυρωµένες πλη-
ροφορίες της «R», µόνο την τελευταία εβδο-
µάδα, ο υπουργός Εθνικής Αµυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος συνοµίλησε δύο φορές µε τη 
Γαλλίδα οµόλογό του Φλοράνς Παρλί. Οι δύο 
υπουργοί Αµυνας συζήτησαν για όλες τις εκ-
κρεµότητες, η διευθέτηση των οποίων θα οδη-
γήσει στην υπογραφή της στρατηγικής συµ-
φωνίας, για την τετραµερή µε Κύπρο και Ιτα-
λία για την ανατολική Μεσόγειο και για εξο-
πλιστικά ζητήµατα, τα οποία δεν εξαντλούνται 
στις φρεγάτες Belharra, αλλά επεκτείνονται και 
σε άλλα πεδία. Επιβεβαιώνοντας, πάντως, τις 
πληροφορίες που έρχονται από το Παρίσι, πη-
γές του υπουργείου Εθνικής Αµυνας υποστη-
ρίζουν ότι ακόµα και το ζήτηµα των φρεγατών 
δεν έχει κλείσει. Είναι προφανές -τονίζουν οι 
ίδιες πηγές- ότι τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 
µε τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, ειδικά 
έπειτα από την απόφαση για τα αναδροµικά, 
αλλά και την κατάσταση στο Αιγαίο, η Ελλάδα 
δεν µπορεί να πληρώσει 3 δισ. ευρώ και, µά-
λιστα, για σκάφη τα οποία θα παραλάβει το 

2025, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το ζή-
τηµα για το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Αµυ-
νας παραµένει στο τραπέζι των συζητήσεων, 
ωστόσο είναι δεδοµένο ότι η τελική απόφα-
ση θα ληφθεί από τον Ελληνα πρωθυπουργό. 
«Η σχέση µας παραµένει ζωντανή και οδεύει 
ολοταχώς προς αναβάθµιση και όχι προς υπο-
βάθµιση, όπως κάποιοι θα ήθελαν», επισηµαί-
νει στην «R» υψηλόβαθµη κυβερνητική πηγή. 

Μόνο λίγοι δεν είναι, άλλωστε, όσοι θεωρούν 
ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναφο-
ρά του πρωθυπουργού το µεσηµέρι της περα-
σµένης Τετάρτης στο αξιόµαχο των Ενόπλων 
∆υνάµεων, το οποίο θα πρέπει να χρηµατοδο-
τηθεί. Σε συνέχεια αυτής της αναφοράς, κυβερ-
νητικοί κύκλοι τόνιζαν ότι οι συνεχείς γεωπολι-
τικές προκλήσεις επιβάλλουν την ενίσχυση της 
αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων ∆υνάµεων 

ΜΟΝΟ την τελευταία εβδομάδα, ο υπουργός 
Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος 
συνομίλησε δύο φορές με τη Γαλλίδα 
ομόλογό του Φλοράνς Παρλί


