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Ανταπόκριση, Παρίσι

Της ΜΑΡΙΑΣ ∆ΕΝΑΞΑ

Η 
Κύπρος δεν κείται µακράν για τους Γάλ-
λους. Με εντολή Εµανουέλ Μακρόν, η 
Γαλλία απαντά στην αυξανόµενη τουρ-

κική προκλητικότητα και στην αποστολή του γε-
ωτρύπανου «Γιαβούζ» σε περιοχή της νότιας 
αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας, στέλνοντας το αεροπλανο-
φόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Realnews, η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, 
που διαθέτει 18 αεροσκάφη τύπου Rafale, δύο 
µαχητικά E-2C Hawkeye, ένα NH90 NFH και δύο 
ελικόπτερα Dauphin, µαζί µε τη µάχιµη µονά-
δα της, απέπλευσε από την Τουλόν µε αρχικό 
προορισµό τα διεθνή ύδατα πλησίον της Λιβύ-
ης. Οµως, πριν από λίγα 24ωρα, έλαβε εντολή 
να κατευθυνθεί και προς τη θαλάσσια περιο-
χή του οικοπέδου 8 της κυπριακής ΑΟΖ, όπου 
η Τουρκία ξεκίνησε παράνοµη γεώτρηση κα-
ταπατώντας τη διεθνή νοµιµότητα. Το οικόπε-
δο αυτό είναι ένας από τους προγραµµατισµέ-
νους στόχους γεωτρήσεων της ιταλογαλλικής 
κοινοπραξίας ΕΝΙ - Τotal, καθώς έχουν προη-
γηθεί το 2017 όλες οι απαραίτητες έρευνες και 
µε χρήση υποβρυχίων ροµπότ έχουν ληφθεί 
δείγµατα του βυθού.

Νέα δεδοµένα 
Υπό κανονικές συνθήκες, το πρόγραµµα του 
γαλλικού αεροπλανοφόρου, που συνοδεύε-
ται από φρεγάτες της Γερµανίας, του Βελγίου, 
της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, 
συµπεριελάµβανε ναυτική άσκηση ανοιχτά της 
Κρήτης, πριν συνεχίσει τον πλου του προς τη 
∆ιώρυγα του Σουέζ και στη συνέχεια προς την 
Ερυθρά Θάλασσα, όπου αναµενόταν να υπο-
στηρίξει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατικής ορ-
γάνωσης Ισλαµικό Κράτος.

Οµως, η τουρκική προκλητικότητα φαίνεται 
πως αναδιαµορφώνει τα δεδοµένα. Οπως ανα-
φέρουν Γάλλοι αξιωµατούχοι, ο υπουργός Εξω-
τερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν, µιλώντας 
σε διπλωµατικούς κύκλους, δεν έκρυψε την ενό-
χλησή του για τη στάση της Τουρκίας. «Εχουµε 
προβλήµατα µε την Τουρκία, παντού. Και στην 
ΑΟΖ της Κύπρου και στη Λιβύη µε το τουρκο-
λιβυκό µνηµόνιο και στις σχέσεις µε την Ελλά-
δα και µε το µεταναστευτικό», φέρεται να είπε.

Ακριβώς αυτές τις ανησυχίες της γαλλικής 
διπλωµατίας αναµένεται να συζητήσουν ο Εµ. 
Μακρόν και ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη συνάντηση που θα έχουν 
στο Ελιζέ, το µεσηµέρι της Τετάρτης. Η Γαλλία 
συµµερίζεται τις ελληνικές θέσεις για το τουρ-
κολιβυκό µνηµόνιο, ενώ η ταύτιση των απόψε-
ων των δύο χωρών για τα τεκταινόµενα στην 
περιοχή του Αιγαίου, στο Λιβυκό Πέλαγος και 
στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, λόγω της 
προκλητικής δράσης της Τουρκίας, καθώς και 
για το µεταναστευτικό, θεωρείται δεδοµένη.

Στα σηµαντικά ζητήµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης των συζητήσεων µεταξύ των δύο ηγετών 
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θυµίες της Γαλλίας που θα καθορίσει τη στήρι-
ξη που θα παρέχει το Παρίσι στην αντιµετώπι-
ση των ελληνικών εθνικών θεµάτων. Αν, δηλα-
δή, η στήριξη θα παραµείνει σε επίπεδο δη-
λώσεων ή θα µετατραπεί σε έµπρακτη», ανα-
φέρουν Γάλλοι πολιτικοί αναλυτές.

Εκτός από το θέµα των αµυντικών συµ-
φωνιών, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρα-
κολουθήσουν οι γαλλικές Αρχές την εξέλιξη 
του οικονοµικού φόρουµ µε την ονοµασία 
«Ελλάδα, στρατηγικός παράγοντας στη νο-
τιοανατολική Ευρώπη - Η εµπιστοσύνη ξα-
ναγεννιέται», που πραγµατοποιείται µε την 
ευκαιρία της επίσκεψης του Ελληνα πρωθυ-
πουργού στο Παρίσι.

Επί της ουσίας, πρόκειται για µια προ-
σπάθεια επίτευξης στρατηγικών συµφω-
νιών σε εµπορικό και οικονοµικό επίπεδο 
µεταξύ των δύο χωρών, που διοργάνωσε 
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συµπεριλαµβάνονται και τα θέµατα της άµυνας 
και πιο συγκεκριµένα η εξαγορά από την Ελλά-
δα δύο υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra.

Η Γαλλία θεωρεί πως µε την εξαγορά των 
γαλλικών φρεγατών άµυνας και επιχειρήσεων 
η Ελλάδα θα αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτη-
µα στην περιοχή έναντι της Τουρκίας. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες της «R», οι δύο πλευρές έχουν 
έρθει πολύ κοντά σε συµφωνία και αναζητού-
νται ενδιάµεσες λύσεις, σε τεχνικό επίπεδο, µέ-
χρι το 2024, οπότε και αναµένεται να είναι πα-
ραδοτέα η πρώτη φρεγάτα. Εξετάζονται τόσο 
οι τρόποι εξυπηρέτησης της χώρας µας στο θέ-
µα των πληρωµών όσο και στο πρακτικό κοµ-
µάτι, καθώς δεν αποκλείεται ο δανεισµός τριών 
γαλλικών φρεγατών στις ελληνικές Αρχές, µέχρι 
την ηµεροµηνία παράδοσης της επιθυµούµε-
νης από τους Γάλλους ελληνικής παραγγελίας.

«Είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στις επι-


