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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

O Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε θετικά όσον αφορά την 
επιχειρησιακή αξία των φρεγατών, αλλά επισήμανε πως για να γίνει 
η παράδοση το 2023, θα πρέπει η συμφωνία να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τέλους του 2019 και να δοθούν οι απαραίτητες προκαταβολές

Πώς θα «τρέξει» 
η συμφωνία

Το πολιτικό και οικονοµικό παρασκήνιο της συµφωνίας Μητσοτάκη - Μακρόν 
στο Παρίσι. Ο ρόλος του Γάλλου υπουργού Οικονοµικών Μπρούνο Λεµέρ και 
πώς ξεπεράστηκε το εµπόδιο της προκαταβολής των 150 εκατοµµυρίων ευρώ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Τ
ην πρόθεσή της να προχωρήσει στην 
απόκτηση δύο γαλλικών φρεγατών έκανε 
γνωστή η Αθήνα στο πρόσφατο τετ α τετ 

που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε τον Εµα-
νουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Η ελληνική πλευρά, 
πέρα από µια ευρύτερη αµυντική συνεργασία 
στρατηγικής σηµασίας µε τη Γαλλία, στοχεύει 
και στην αγορά φρεγατών και, µάλιστα, µε ευ-
νοϊκούς οικονοµικούς όρους, όπως αποκαλύ-
πτει σήµερα η Realnews. Αλλωστε, για την κυ-
βέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση 
του Πολεµικού Ναυτικού και σε αυτό το πλαί-
σιο ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να θωρακίσει 
περαιτέρω τον ελληνικό στρατιωτικό στόλο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη συνάντηση 
που είχε ο Κυρ. Μητσοτάκης µε τον Εµ. Μα-
κρον, πριν από λίγες ηµέρες στο Παρίσι, ο Γάλ-
λος Πρόεδρος ρώτησε τον Ελληνα πρωθυπουρ-
γό ποιες είναι οι προθέσεις του για το θέµα της 
αγοράς δύο φρεγατών τύπου «Belharra». O 
Κυρ. Μητσοτάκης απάντησε θετικά όσον αφο-
ρά την επιχειρησιακή αξία των φρεγατών, αλ-
λά επισήµανε πως για να γίνει η παράδοση το 
2023 θα πρέπει η συµφωνία να έχει ολοκλη-
ρωθεί µέχρι τέλους του 2019 και να δοθούν 
οι απαραίτητες προκαταβολές. Η δέσµευση, 
όµως, να τηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασµα 
στο 3,5% το 2019 δεν αφήνει δηµοσιονοµικό 
χώρο για να πραγµατοποιηθεί η αγορά. Τότε 
ο Εµ. Μακρόν φαίνεται να έβαλε στο παιχνίδι 
τον Γάλλο υπουργό Οικονοµικών, Μπρούνο 
Λεµέρ, ο οποίος στις 9 Αυγούστου, µάλιστα, 
είχε συναντηθεί µε τον Κυρ. Μητσοτάκη στο 
Μέγαρο Μαξίµου και είχαν συζητήσει για το 
συγκεκριµένο θέµα. Ο Λεµέρ, σύµφωνα µε τις 
ίδιες πηγές, αυτή τη φορά κινήθηκε µε διαφο-
ρετικό τρόπο απ’ ό,τι στην Αθήνα. Σε αντίθεση 
µε την αρχική στάση του, πως η όποια µορφή Εδωσαν τα χέρια 

για δύο φρεγάτες

δανεισµού ουσιαστικά είναι αδύνατη, τώρα φέ-
ρεται να είπε πως η Γαλλία µπορεί να εξασφα-
λίσει στην Ελλάδα την αναγκαία χρηµατοδότη-
ση, µε εγγύηση του γαλλικού ∆ηµοσίου, ώστε να 
αποκτηθούν οι δύο φρεγάτες.

Χωρίς να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις, 
το γαλλικό υπουργείο Οικονοµικών δεσµεύτηκε 
να επανέλθει σύντοµα µε ολοκληρωµένη πρότα-
ση πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Σύµφωνα µε 
κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένα νοµικό σχήµα 
που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί µια φορά σε αγο-
ρά γαλλικών οπλικών συστηµάτων από το Βέλ-
γιο και πάνω εκεί θα µπορούσε να «πατήσει» το 
γαλλικό υπουργείο Οικονοµικών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συνάντηση στο Ελι-
ζέ η συµµετοχή του Λεµέρ ζητήθηκε από τη γαλ-
λική πλευρά λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ του 
πρωθυπουργού µε τον Γάλλο Πρόεδρο. Αλλωστε, 
ο Εµ. Μακρόν δεν θα µπορούσε να κάνει οποια-
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to θεμα

κυριακη 1 ΣΕΠΤΕΜΒριου 2019

Το κοσΤοσ ανά φρεγάτα, ανάλογα 
και με τον οπλισμό που αυτή θα φέρει, 
σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, 
είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ

Για Την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η 
ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και σε αυτό το 
πλαίσιο ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να θωρακίσει 
περαιτέρω τον ελληνικό στρατιωτικό στόλο

δήποτε συζήτηση περί φρεγατών αν ο υπουρ-
γός Οικονομικών δεν ξεκαθάριζε τη θέση του. 
Ετσι, στη συνάντηση του Παρισιού, τα πράγμα-
τα πήραν άλλη τροπή χάρη και στην καλή χη-
μεία που έχει αναπτύξει ο Κυρ. Μητσοτάκης με 
τον Εμ. Μακρόν. Γνωρίζονται, άλλωστε, από την 
εποχή που ο Γάλλος Πρόεδρος ήταν υπουργός 
Οικονομικών. Ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε συνα-
ντηθεί για πρώτη φορά με τον Εμ. Μακρόν τον 
Μάιο του 2016 στο Παρίσι, ενώ τον είδε ξανά, 
ως Πρόεδρο της Γαλλίας αυτή τη φορά, τον Σε-
πτέμβριο του 2017, κατά την επίσημη επίσκε-
ψή του στην Αθήνα, πέρα από τις τηλεφωνικές 
επικοινωνίες που είχαν όλο αυτό το διάστημα. 
Παράλληλα, δεν πρέπει να περνάει απαρατή-
ρητο πως στις επαφές του Παρισιού στην ελ-
ληνική αποστολή συμμετείχε και ο σύμβουλος 
Εθνικής Ασφάλειας Αλέξανδρος Διακόπουλος, 
αφού, πέρα από το θέμα των φρεγατών, συζη-
τήθηκαν σε βάθος τα ζητήματα ασφάλειας και 
αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας. Ει-
δικά για το θέμα της κυπριακής ΑΟΖ και τις πα-
ράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας, ο Γάλ-
λος Πρόεδρος πήρες σαφή θέση. «Δεν θα δεί-
ξουμε την παραμικρή αδυναμία στον τομέα αυ-
τόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο
Εάν η πρόταση Λεμέρ ικανοποιήσει την ελληνι-
κή πλευρά, η χώρα μας θα μπορούσε να απο-
κτήσει την κυριότητα των φρεγατών με την πα-
ραλαβή της πρώτης από το 2023 και μετά. Το 
κόστος ανά φρεγάτα, ανάλογα και με τον οπλι-
σμό που αυτή θα φέρει, σύμφωνα με ανθρώ-
πους της αγοράς είναι κοντά στα 700 εκατομ-
μύρια ευρώ. Για να ολοκληρωθεί, όμως, η πα-
ραγγελία απαιτείται άμεση, δηλαδή μέσα στο 
2019, καταβολή εγγύησης 150 εκατομμυρίων 
ευρώ για κάθε φρεγάτα. 
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Η κλιμάκωσΗ της έντασης στα ελληνο-
τουρκικά ξεκίνησε! Στα Γενικά Επιτελεία εκτι-
μούν ότι με το τέλος της τουριστικής περιό-
δου -που ήταν πολύ καλή για την Τουρκία και 
δεν θέλησε να τη ρισκάρει- η Αγκυρα έβα-
λε μπροστά το σχέδιο για περισσότερη πίε-
ση σε Αθήνα και Λευκωσία, προκειμένου να 
αποδεχθούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και νοτι-
οανατολική Μεσόγειο. Οσο κι αν ακούγεται 
παράδοξο, η έξοδος του τέταρτου ερευνη-
τικού σκάφους των Τούρκων, του «Ορούτς 
Ρέις» ήταν το λιγότερο που έγινε αυτές τις 
ημέρες! Η κατάσταση σε στρατιωτικό επίπε-
δο δείχνει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο!

Τα όσα συνέβησαν την Τρίτη στο Κα-
στελλόριζο, με τις 55 παραβιάσεις και τις 19 
εμπλοκές με τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, 
αποτυπώνουν απόλυτα την προσπάθεια της 
Αγκυρας να διατηρήσει ψηλά το θερμόμε-
τρο της έντασης και να πιέσει την Ελλάδα με 
στρατιωτικά μέσα. Ολα αυτά με την ανοχή 
του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν παρών στην εκδή-
λωση των προκλήσεων των Τούρκων. ΝΑΤΟ-
ϊκό ιπτάμενο ραντάρ AWACS πετούσε στο 
Καστελλόριζο και είχε… συνεργασία με τα 
τουρκικά F-16, που στη συνέχεια μετέτρε-
ψαν την περιοχή σε εναέριο πεδίο μάχης. 

Οι Τούρκοι είχαν σχεδιάσει άσκηση η 
οποία «περικύκλωνε» το Καστελλόριζο. Το 
συνηθίζουν όχι μόνο σε αυτή την περιο-
χή, καθώς το έχουν επαναλάβει ακόμη και 
σε μεγάλα νησιά, όπως η Χίος ή η Λέσβος.

Τι προέβλεπε το σενάριο της άσκησης, η 
οποία είχε και ΝΑΤΟϊκό «καπέλο»;

Αριθμός τουρκικών F-16 έπαιζαν τον ρόλο 
εχθρικών αεροσκαφών που επιχειρούν να δι-
εισδύσουν στον τουρκικό εναέριο χώρο και 
να πλήξουν στόχους. Αλλα τουρκικά F-16 θα 
έπρεπε να τα αναχαιτίσουν. Σε αυτό το σε-
νάριο συμμετείχαν το NATOϊκό AWACS αλλά 
και ένα τουρκικό ιπτάμενο ραντάρ. Επίσης, 
συμμετείχε και τουρκικό ιπτάμενο τάνκερ.

Λόγω της παρουσίας του NATOϊκού 
AWACS, οι Τούρκοι είχαν σχεδιάσει την 
άσκηση εκτός των 10 ν.μ. από το Καστελ-
λόριζο. Είναι αυτονόητο ότι δεν τήρησαν 
τα όρια και άρχισαν από την πρώτη στιγμή 
τις παραβιάσεις.

Πρώτα παραβίασαν το κυπριακό FIR. Από 
εκεί εισήλθαν στο ελληνικό FIR, όπου και ήρ-
θαν σε επαφή με τα ελληνικά F-16. Οι ανα-
χαιτίσεις ξεκίνησαν υπό το... βλέμμα του ΝΑ-
ΤΟϊκού AWACS, το οποίο πολύ σύντομα διέ-
κοψε τη συνεργασία και δήλωσε ότι αποχω-
ρεί από την περιοχή. Αυτό μάλλον εξόργισε 
περισσότερο τους Τούρκους, οι οποίοι εγκα-
τέλειψαν το σενάριο της άσκησης και προ-
χώρησαν στο «μακελειό» που ακολούθησε.

Υπήρξαν σκληρότατες εμπλοκές γύρω από 
το Καστελλόριζο. Υπήρξαν στιγμές που εξε-
λίσσονταν την ίδια στιγμή όχι μία αλλά πολ-
λές διαφορετικές εμπλοκές μεταξύ ελληνικών 
και τουρκικών F-16. Υπενθυμίζουμε ότι από 
τα 23 τουρκικά μαχητικά τα 14 ήταν οπλι-

σμένα. Οι αερομαχίες διήρκεσαν αρκετές 
ώρες, αφού τα τουρκικά μαχητικά χρησι-
μοποίησαν και το ιπτάμενο τάνκερ τους για 
εναέριο ανεφοδιασμό.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντιμετώ-
πισε την κατάσταση αποτελεσματικά, όπως 
πάντα. Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές που η πι-
θανότητα να υπάρξει ένα απρόβλεπτο γεγο-
νός που θα ήταν η σπίθα που θα άναβε φω-
τιά, ήταν μεγάλη. Θα αρκούσε ακόμη και μια 
μηχανική βλάβη σε ένα από τα αεροσκάφη 
για να κλιμακωθεί η ένταση.

Οι Τούρκοι αποχώρησαν αργά το από-
γευμα και αρκετά από τα F-16 προσγειώ-
θηκαν στην αεροπορική βάση του Ντάλα-
μα, αν και δεν ανήκουν σε αυτή.

«Μαύρος» Αύγουστος
Ομως, τα όσα συνέβησαν στο Καστελλόρι-
ζο δεν ήταν απλά ένα μεμονωμένο περιστα-
τικό, μια «κακή ημέρα». Ο Αύγουστος ήταν 
από τους χειρότερους μήνες σε ό,τι αφορά 
τις προκλήσεις των Τούρκων εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια.
Μόνο την εβδομάδα που μόλις πέρασε εί-
χαμε:

 230 παραβιάσεις
 29 εμπλοκές! Αριθμός απίστευτος, που εί-

χε πάρα πολλά χρόνια να καταγραφεί.
 8 υπερπτήσεις
 58 τουρκικά αεροσκάφη, από τα οποία 

πάνω από τα μισά ήταν οπλισμένα, χρησιμο-
ποίησαν οι Τούρκοι για τις προκλήσεις τους.

Εξίσου άσχημη ήταν η κατάσταση και στη 
θάλασσα του Αιγαίου. Τον Ιούλιο είχαμε 368 
θαλάσσιες παραβιάσεις και αναμένονται τα 
στοιχεία του Αυγούστου. Συνολικά, το 2019 
έχουμε 1.165 θαλάσσιες παραβιάσεις, όταν 
όλο το 2018 είχαμε 1.479. Πάμε για… ρεκόρ.

Η έξοδος του ερευνητικού σκάφους 
«Ορούτς Ρέις», που συνοδεύεται από μια μι-
κρή τουρκική ναυτική αρμάδα, είναι το νέο 
δεδομένο στην εξελισσόμενη ελληνοτουρκι-
κή κρίση. Οι Τούρκοι έχουν διαρρεύσει ότι 
«δεν θα το χρησιμοποιήσουμε στο Καστελ-
λόριζο», αλλά την ίδια ώρα απειλούν με άλ-
λη πρόκληση που η Αθήνα δύσκολα μπορεί 
να καταπιεί. Οι Τούρκοι «απειλούν» ότι αν η 
Αθήνα, με οποιονδήποτε τρόπο, δραστηρι-
οποιηθεί ερευνητικά ανατολικά της Κρήτης, 
τότε θα μας… στείλουν το «Ορούτς Ρέις»!

Τι επιδιώκει η Αθήνα
Η κυβέρνηση συνεχίζει να τηρεί το σχέδιο 
της «αποφυγής οποιασδήποτε κλιμάκωσης», 
αλλά είναι πλέον σαφές ότι η Τουρκία θα κά-
νει ό,τι μπορεί για να τη «βγάλει» από αυ-
τόν τον σχεδιασμό. Η Ελλάδα, σε συνεννό-
ηση με την Κύπρο, έθεσε θέμα παρουσίας 
ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων στη νοτιο-
ανατολική Μεσόγειο. Δυνάμεις που πιστεύ-
ει ότι θα αποτελέσουν ασπίδα στις τουρκι-
κές προκλήσεις και στην επιθετικότητα της 
Αγκυρας. Το αίτημα τέθηκε στην άτυπη σύ-
νοδο των υπουργών Αμυνας της Ε.Ε. από 
τους ΥΕΘΑ Ελλάδας και Κύπρου. Στην άτυ-
πη σύνοδο των υπουργών Αμυνας της Ε.Ε., 
ο Ελληνας υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, ανέδειξε την τουρ-
κική προκλητικότητα στην ανατολική Με-
σόγειο, με την αποστολή τέταρτου ερευνη-
τικού πλοίου, καθώς επίσης και τη συμπερι-
φορά που κλιμακώνει την ένταση και τους 
κινδύνους ασφάλειας στην περιοχή. Ο Ν. 
Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. 
θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά προτεραι-
ότητα την ανατολική Μεσόγειο στις περιο-
χές αυξημένου ενδιαφέροντος όσον αφορά 
τη «Συντονισμένη Θαλάσσια Παρουσία» της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι Τούρκοι απειλούν ότι 
θα στείλουν το «Ορούτς Ρέις»

ανατολικά της Κρήτης!
Μπαράζ προκλήσεων 

με 55 παραβιάσεις 
και 19 εμπλοκές στο 
καστελλόριζο, με 

την ανοχή του ναΤο!


