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Η 
κλιµάκωση της κρίσης στα ελληνοτουρ-
κικά θεωρείται από τους περισσότερους 
στρατιωτικούς, διπλωµάτες και αναλυ-

τές σίγουρη και οι µοναδικές διαφορές που 
µπορεί να έχουν στις εκτιµήσεις τους αφορούν 
τον χρόνο κατά τον οποίο η κατάσταση θα χει-
ροτερέψει. Υπάρχουν αυτοί που προβλέπουν 
«θερµό καλοκαίρι» και εκείνοι που προσδιορί-
ζουν χρονικά την κλιµάκωση το πολύ µέχρι τον 
Οκτώβριο. Οποιοι κι αν δικαιωθούν, το συµπέ-
ρασµα είναι ένα: ο χρόνος για τη στρατιωτική 
προετοιµασία της χώρας τελειώνει και δεν είναι 
αρκετός. Αυτός είναι και ο λόγος που από τους 
στρατιωτικούς υπάρχουν εισηγήσεις για εκµε-
τάλλευση στο 100% των πολύ καλών σχέσεων 

Το Πεντάγωνο θέλει
γαλλική «οµπρέλα» 
στη Μεσόγειο

Οι στρατιωτικοί πιέζουν 
για την αποστολή 
µίας ή δύο φρεγατών 
Fremm στην περιοχή 
µας ή ακόµη και 
για µεταστάθµευση 
γαλλικών µαχητικών 
αεροσκαφών Rafale

µε τη Γαλλία. Το Παρίσι έχει αυτή τη περίοδο 
την πιο «καθαρή» θέση έναντι των ελληνικών 
συµφερόντων και ταυτόχρονα σχεδόν εχθρι-
κές σχέσεις µε την Τουρκία. Τι ζητούν οι στρα-
τιωτικοί; Το «αµερικανικό στρατιωτικό αποτύ-
πωµα» που δεν µας προέκυψε να αντικαταστα-
θεί µε το γαλλικό! Η αποστολή µίας ή δύο φρε-
γατών Fremm στην περιοχή µας ή ακόµη και 
η µεταστάθµευση γαλλικών µαχητικών αερο-
σκαφών Rafale είναι η ιδέα για την υλοποίηση 
της οποίας πιέζουν οι στρατιωτικοί.

Στη διπλωµατία δεν υπάρχουν φιλίες, αλ-
λά συµφέροντα, όπως λένε. Τα συµφέροντα 
Γαλλίας και Ελλάδας στη Μεσόγειο ευθυγραµ-
µίζονται αυτή την περίοδο και αυτό πρέπει η 
Αθήνα να το εκµεταλλευθεί. Η ακραία πρόκλη-
ση των Τούρκων να εγκλωβίσουν γαλλικό πο-
λεµικό πλοίο ανοιχτά της Λιβύης ίσως να απο-
δειχθεί πολύ πιο σηµαντική απ’ ό,τι φαίνεται. 
Η ακραία πρόκληση των Τούρκων έκανε έξω 
φρενών τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος µίλησε 
µε πολύ σκληρή γλώσσα για την Τουρκία. Το 
ίδιο έκανε και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών. 
Ολα αυτά µπορούν να κάνουν πραγµατικότη-
τα την εισήγηση των επιτελών του υπουργεί-
ου Εθνικής Αµυνας και του ΓΕΕΘΑ. Η αποστολή 
µίας ή δύο φρεγατών Fremm δεν είναι πρώτη 
φορά που συζητείται. Είχε προηγηθεί το σχέ-
διο ενοικίασης δύο Fremm, το οποίο όµως δεν 
προχώρησε, το 2018, γιατί είχε διαρρεύσει πρό-
ωρα. Τότε η Γαλλία δεν επιθυµούσε να χαλά-
σει τις σχέσεις της µε την Τουρκία. Η κατάστα-
ση τώρα είναι διαφορετική και η σχεδόν µόνι-
µη παρουσία γαλλικών Fremm σε Αιγαίο και 
Μεσόγειο δεν αποτελεί πρόβληµα για το Πα-
ρίσι, που θέλει να έχει παρουσία στην περιοχή.

Ιδανικό θα ήταν να υπάρξει και µεταστάθµευ-
ση γαλλικών µαχητικών αεροσκαφών Rafale. 
Μια µεταστάθµευση µακράς διάρκειας µπορεί 
εύκολα να εξυπηρετηθεί από την Πολεµική Αε-
ροπορία, η οποία έχει την τεχνογνωσία και τις 
δυνατότητες υποστήριξής τους.

Κι επειδή πάντα σε αυτές τις υποθέσεις υπάρ-
χουν και τα συµφέροντα, η Γαλλία έχει λόγους 
για να στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας αυτή 
την περίοδο. Η υπόθεση των γαλλικών φρεγα-
τών Belharra έχει οριστικά «κλειδώσει» µετά τις 
αµφιβολίες που υπήρξαν από την αµερικανική 
πρόταση, που τελικά απορρίφθηκε. Οι Αµερι-
κανοί προσπάθησαν να προωθήσουν ως εναλ-
λακτική λύση τη δική τους πρόταση για την κά-
λυψη των αναγκών του Πολεµικού Ναυτικού. 
Ωστόσο, η πρότασή τους δεν κάλυπτε την ανά-
γκη για αεροπορική άµυνα περιοχής, δεν είχε 
αξιόπιστη ανθυποβρυχιακή άµυνα, δεν διέθε-
τε σόναρ και πολλά άλλα. Πιο σηµαντικό, όµως, 
ήταν το κόστος της πρότασης, που ήταν απροσ-
διόριστο. Ανάλογη πρόταση των ΗΠΑ προς τη 
Σαουδική Αραβία ξεκινά από τα 6 δισ. δολά-
ρια και φτάνει τα 11,5 δισ. Ποσά απαγορευτι-
κά ακόµη και για συζητήσεις από την Ελλάδα.

Επίσης, είναι τουλάχιστον παράδοξο η Ελλά-
δα να συζητά για την «αµερικανική φρεγάτα», 
όταν µόλις πριν από µερικές ηµέρες ανακοινώ-
θηκε ότι το ναυτικό των ΗΠΑ επέλεξε την ιταλι-
κή έκδοση της φρεγάτας Fremm!

Επιπλέον, έχουµε και την εξαφάνιση του 
«αµερικανικού αµυντικού αποτυπώµατος», στο 
οποίο φαίνεται ότι είχαµε υπολογίσει. Το τελευ-
ταίο «ίχνος» του εξαφανίστηκε από τη Λάρισα, 
όπου οι Αµερικανοί είχαν µετασταθµεύσει µη 
επανδρωµένα αεροσκάφη. Τα απέσυραν και 
αυτά - και δεν είναι ανεξήγητο. Οι αποκαλύψεις 
που γίνονται από τον πρώην σύµβουλο Εθνικής 
Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραµπ, Τζον Μπόλ-
τον, καταδεικνύουν τη στενή σχέση που έχει ο 
Αµερικανός Πρόεδρος µε τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, οι ελληνικές Ενο-
πλες ∆υνάµεις έχουν εισέλθει σε µια περίοδο 
«πολεµικής προετοιµασίας», όπως φάνηκε και 
από την αεροναυτική άσκηση που έγινε την Τε-
τάρτη σε περιοχή νοτίως της Καρπάθου. Υπο-
βρύχια, πλοία επιφανείας και µαχητικά αερο-
σκάφη έκαναν βολές µε πραγµατικά πυρά κατά 
πλωτών στόχων, την ίδια ώρα που στο βορειο-
ανατολικό Αιγαίο η τουρκική αεροπορία πραγ-
µατοποιούσε µπαράζ υπερπτήσεων.
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ, 
Κωνσταντίνος Φλώρος

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
Ενοπλες ∆υνάμεις 
έχουν εισέλθει σε μια 
περίοδο «πολεμικής 
προετοιμασίας», όπως 
φάνηκε και από την 
αεροναυτική άσκηση 
που έγινε την Τετάρτη 
σε περιοχή νοτίως της 
Καρπάθου. Υποβρύχια, 
πλοία επιφανείας και 
μαχητικά αεροσκάφη 
έκαναν βολές με 
πραγματικά πυρά κατά 
πλωτών στόχων


