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Οι Γάλλοι κατά καιρούς έχουν δείξει ενδιαφέρον να προσεγγίσουν την Ελλάδα 
προκειμένου να εξεταστεί η αγορά Rafale. Το αεροσκάφος έχει όλες τις προϋποθέσεις 
ένταξης και μάλιστα γρήγορα και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Rafale μπορεί 
να χρησιμοποιήσει γαλλικά όπλα που ήδη διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
ο «Ελλάς - Γαλλία, συµµαχία» της εποχής 
Κωνσταντίνου Καραµανλή - Ζισκάρ Ντ’ 
Εστέν επανέρχεται στο προσκήνιο, µετά 

τη σαφή στροφή της Ελλάδας προς το γαλλι-
κό οπλοστάσιο, προκειµένου να ενισχύσει τις 
Ενοπλες ∆υνάµεις της. Το κορυφαίο εξοπλιστι-
κό πρόγραµµα που επαναφέρει το «Ελλάς - Γαλ-
λία, συµµαχία», είναι οι φρεγάτες Belharra, αλ-
λά δεν είναι το µοναδικό. Η Γαλλία δεν εγκατέ-
λειψε ποτέ την προσπάθεια να πουλήσει στην 
Ελλάδα µαχητικά αεροσκάφη Rafale και, αν ο 
Αµερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ απο-
φασίσει να ικανοποιήσει τον φίλο του, Ταγίπ 
Ερντογάν, και να του δώσει τελικά τα F-35, δεν 
αποκλείεται η Ελλάδα να σκεφτεί σοβαρά την 
προµήθεια Rafale, ακόµη και µεταχειρισµένων.

Οσον αφορά τις φρεγάτες Belharra, όλα δεί-
χνουν ότι οι εξελίξεις έχουν δροµολογηθεί. Η 
συνάντηση του υπουργού Εθνικής Αµυνας Νί-
κου Παναγιωτόπουλου µε τη Γαλλίδα οµόλογό 
του Φλοράνς Παρλί στην Αθήνα το επιβεβαίω-
σε. «Θέλω να πιστεύω ότι οι αποκλειστικές δι-
απραγµατεύσεις που ξεκίνησαν τον περασµέ-
νο Οκτώβριο θα καταλήξουν στην απόκτηση 
από την Ελλάδα δύο φρεγατών Belharra. Αυτά 
τα πλοία τελευταίας γενιάς θα επιτρέψουν στην 
Ελλάδα να ενισχύσει σηµαντικά τις ικανότητες 
αποτροπής που χρειάζεται στη Μεσόγειο και 
να αναπτύξει µια µοναδική στο είδος της δια-
λειτουργικότητα µε το γαλλικό πολεµικό ναυτι-
κό, που θα διαθέτει τις ίδιες φρεγάτες», δήλω-
σε η κυρία Παρλί.

Το κόστος των δύο φρεγατών υπολογίζεται 
ότι θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ, µαζί µε τον 
οπλισµό τους. Η Αθήνα, πάντως, σκέφτεται σο-
βαρά, µέχρι να παραλάβει την πρώτη φρεγάτα 
Belharra, κάτι που σίγουρα θα γίνει µετά από το 
2025, να καλύψει τα κενά του Στόλου µε άλλες 

Γαλλικά φτερά για την 
Πολεµική µας Αεροπορία

λύσεις, επίσης γαλλικές. Το Πολεµικό Ναυτικό 
βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόµενο να «νοικια-
στούν» δύο φρεγάτες Fremm. Πλοία σύγχρονα, 
µε αξιόλογο εξοπλισµό, που µπορούν να εντα-
χθούν σχετικά γρήγορα στον ελληνικό Στόλο. 
Το ερώτηµα είναι αν η Γαλλία µπορεί αυτή την 
περίοδο να δώσει δύο τέτοια πλοία στο ελλη-
νικό Πολεµικό Ναυτικό. Μέχρι στιγµής, η απά-
ντηση είναι αρνητική, αλλά η λύση των Fremm 
δεν έχει φύγει από το τραπέζι των συζητήσεων.

Υπάρχουν, βεβαίως, και άλλες λύσεις, που στο 
Πολεµικό Ναυτικό συζητούνται από το 2011. 
Τα γαλλικά ναυπηγεία DCNS κατασκευάζουν ή 
µελετούν την κατασκευή και άλλων τύπων πλοί-
ων, πέραν των Fremm, όπως οι Gowind, µήκους 
από 85 έως 105 µ. και εκτοπίσµατος από 1.000 
έως 2.500 τόνους, µε ταχύτητες 22 µε 27 κόµ-
βους, πλήρωµα 35 έως 60 ατόµων, έχουν αντι-
αεροπορικές δυνατότητες µε κατευθυνόµενα 
βλήµατα VL Mica, ενώ φέρουν Exocet ΜΜ40, 
πυροβόλο 76 mm και ελικόπτερο. Στις συζητή-

σεις που είχαν γίνει το 2011 είχε εξεταστεί η επι-
λογή της φρεγάτας κλάσης Formidable. Είναι 
πλοίο ίδιου µεγέθους µε εκείνο των ελληνικών 
φρεγατών και διαθέτει τις ίδιες ή αντίστοιχες συ-
σκευές εντοπισµού και οπλικά συστήµατα µε 
τις Fremm (Ρ/Ε HERACLES, K/B EE HARPOON, 
K/B AA ASTER 15/30, πυροβόλο 76 mm OTO 
MELARA, ESM, SONAR, Τ/Λ E/Π S-70). Αλλη 
γαλλική επιλογή που είχε εξεταστεί ήταν η σει-
ρά κορβετών τύπου Combattante - Vigilante, 

από 60 έως 79 µ., µε εκτοπίσµατα µέχρι 1.400 
τόνους και πλήρωµα 45 ατόµων. Εχουν ταχύ-
τητα 32 κόµβους και φέρουν EXOCET MM 40 
Block III, 8 K/B για Α/Α σηµείου Raytheon ESSM, 
1 GMLS Mk 49 ram rim-116b (21 missiles), 1 
πυροβόλο ΟΤΟ Melara 76 mm/62 SR, καθώς 
και Ε/Π Eurocopter AS 565 Panther.

Γαλλικές επιλογές
και στον αέρα;
Οι Γάλλοι κατά καιρούς έχουν δείξει ενδιαφέ-
ρον να προσεγγίσουν την Ελλάδα προκειµέ-
νου να εξεταστεί η αγορά µαχητικών αερο-
σκαφών Rafale για την Πολεµική Αεροπορία. 
Το αεροσκάφος έχει όλες τις προϋποθέσεις για 
να ενταχθεί στην Πολεµική Αεροπορία και µά-
λιστα γρήγορα και «εύκολα». Αυτό έχει να κά-
νει µε το γεγονός ότι το Rafale µπορεί να χρη-
σιµοποιήσει γαλλικά όπλα που ήδη διαθέτει η 
Πολεµική Αεροπορία στις αποθήκες της κι αυ-
τό είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτή την επο-
χή. Αυτός είναι και ο λόγος που πολύ συχνά το 
θέµα απόκτησης ακόµη και µεταχειρισµένων 
Rafale επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Οι επισκέψεις Τσίπρα και Μητσοτάκη στις 
ΗΠΑ και τα όσα ειπώθηκαν για τα F-35 δηµι-
ούργησαν την εντύπωση ότι το αµερικανικό 
µαχητικό θα είναι η µοναδική επιλογή που θα 
εξεταστεί. Ειδικά µετά το «πάγωµα» των παρα-
δόσεων F-35 στην Τουρκία.  Οµως, τις τελευ-
ταίες ηµέρες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
ο Τραµπ θα αδιαφορήσει για ακόµη µία φο-
ρά για όσα υποστηρίζουν το Κογκρέσο, το Πε-
ντάγωνο και το Στέιτ Ντιπάρτµεντ και θα «απο-
δεσµεύσει» τις παραδόσεις των F-35 στον Ερ-
ντογάν. Αν αυτό συµβεί, τότε η περίπτωση των 
γαλλικών Rafale θα εξεταστεί ξανά σοβαρά από 
την Πολεµική Αεροπορία, ένα µέρος της οποί-
ας υποστηρίζει ότι είναι αεροσκάφος που ται-
ριάζει καλύτερα στις επιχειρησιακές ανάγκες 
της από ό,τι το «πολύπλοκο» και σίγουρα πα-
νάκριβο στη χρήση του F-35.

Το Πολεµικό Ναυτικό βλέπει 
πολύ θετικά το ενδεχόµενο 
να «νοικιαστούν» δύο φρεγάτες 
Fremm, πλοία σύγχρονα, 
µε αξιόλογο εξοπλισµό

Μετά τις φρεγάτες Belharra, στο τραπέζι και η πιθανότητα αγοράς
µαχητικών αεροσκαφών Rafale, ακόµη και µεταχειρισµένων

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εθνικής Αμυνας, 
Νίκος Παναγιωτόπουλος
με τη Γαλλίδα ομόλογό του, 
Φλοράνς Παρλί


