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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας και «το άλλο με τον Τοτό»...
Δρ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ,  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Οι «αποφάσεις» της Συνόδου  Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μια άνευ 
προηγουμένου ομολογία  της ανοχής, αν όχι 
της αποδοχής, που επιδεικνύει η Ένωση ένα-
ντι της αλαζονικής συμπεριφοράς της Τουρ-
κίας και των επεκτατικών διεκδικήσεων και 
πρακτικών της στο Αιγαίο και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο εις  βάρος της  Κύπρου και της 
Ελλάδος. Και αυτή η πρωτοφανής συμπερι-
φορά της ΕΕ γίνεται εις βάρος δύο χωρών 
μελλών της, τής Ελλάδος και της Κύπρου. 
Το πιο κωμικό αν δεν ήταν τραγικό, αυτή η 
απάθεια και η αδιαφορία της ΕΕ έναντι των 
απαράδεκτων διεκδικήσεων της Τουρκίας, 
εις βάρος των κυριαρχικών συμφερόντων 
και δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλά-
δος γίνεται με τη σύμπραξη της  ίδιας της 
Ελλάδος. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό και 
φαεινές, που δεν χρειάζονται αναλύσεις και 

Στην τελική ευθεία μπαίνει ένα ένα από τα 
μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα των 
τελευταίων ετών στην Πολεμική Αεροπορία, 
το οποίο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά 
την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Ο λόγος για την προμήθεια των 18 
μαχητικών αεροσκαφών, 4ης γενιάς, Rafale, 
με την τελική συμφωνία να υπογράφεται τις 
επόμενες ημέρες. Η ανακοίνωση για την αγο-
ρά των μαχητικών αεροσκαφών, γαλλικής 
κατασκευής, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα 
παλαιά Mirage, είχε προκαλέσει εντύπωση 
τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον τούρκικο 
Τύπο, καθώς η ένταξη των Rafale επηρεάζει 
την ισορροπία ισχύος στην ευρύτερη περιο-
χή. Τα 18 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα έξι 
(δύο διθέσια και τέσσερα μονοθέσια) και-
νούργια και δώδεκα μεταχειρισμένα (δύο δι-
θέσια και δέκα μονοθέσια) από την Γαλλική 
Πολεμική Αεροπορία, μαζί με τα απαραίτητα 
όπλα, εξοπλισμό υποστήριξης, ανταλλακτι-
κά, αλλά και υπηρεσίες εν συνεχεία υποστή-
ριξης, θα κοστίσουν 1,92 δισ. ευρώ (χωρίς 
κρατήσεις) τα αεροσκάφη και 400 εκατ. ευρώ 
(χωρίς κρατήσεις), τα όπλα τους. Σύμφωνα 
με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στα όπλα περιλαμ-
βάνονται κατευθυνόμενα βλήματα «Μeteor», 
καθώς και οι απαραίτητες αναβαθμίσεις 
υπαρχόντων βλημάτων προκειμένου να μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στα νέα αεροσκά-
φη (Mica, Scalp, Exocet). Πηγές με γνώση 
του θέματος τονίζουν πως οι λόγοι που οδή-
γησαν στην επιλογή αυτή που περιλαμβάνει 
και μεταχειρισμένα αεροσκάφη, ήταν η δυ-
νατότητα άμεσης παράδοσης αριθμού αυτών, 
προκειμένου να αυξηθεί σε μικρό χρονικό 
διάστημα κατακόρυφα η επιχειρησιακή δυ-
νατότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά 
και η συμπίεση του κόστους προκειμένου να 
διατεθούν πόροι και σε άλλα οπλικά συστή-
ματα των τριών κλάδων που είναι αναγκαία.

Το χρονοδιάγραμμα 
παραλαβής των Rafale

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
COVIDSAFE 
μαζί

Ας συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί και να μένουμε ασφαλείς.
Επισκεφτείτε το health.gov.au για περισσότερες πληροφορίες, ή καλέστε
την Εθνική Γραμμή Βοηθείας για τον Κορονοϊό στο 1800 020 080.
Για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καλέστε το 131 450

Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε COVIDSafe επιλογές για να 
βοηθήσουμε να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού.
• Διατηρείτε φυσική αποστασιοποίηση σε δημόσιους χώρους 

• Φοράτε μάσκα όταν χρειάζεται. 

• Εφαρμόστε καλή υγιεινή. 
•     Προστατέψτε τους άλλους και μείνετε στο σπίτι εάν δεν είστε καλά. Αν έχετε   
 συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης εξεταστείτε για COVID-19. 
• Κατεβάστε την εφαρμογή COVIDSafe.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα

ερμηνείες. Οι δηλώσεις του Έλληνα 
Πρωθυπουργού μιλούν από μόνες 
τους. Τις παραθέτω και ο καθένας 
με κοινή νοημοσύνη και λογική ας 
βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι κυρώ-
σεις προς την Τουρκία δεν είναι αυ-
τοσκοπός. Η απειλή των κυρώσεων 
είναι το μεγάλο όπλο μας». 

Κύριε Πρωθυπουργέ. Ακόμα και 
οι μικρόμυαλοι θα καταλάβαιναν 
ότι άμα λες στον Ερντογάν και στη 
Μέρκελ και στον Μπορίσοφ ότι το 
όπλο σου είναι οι απειλές κυρώ-
σεων και όχι οι κυρώσεις γιατί να 
επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία 
και ο Ερντογάν γιατί να φοβηθεί τις 
κούφιες απειλές σου; 

Ο πρωθυπουργός μας όμως άλλα 
καταλαβαίνει. Και ομιλούν περί 
δήθεν κυρώσεων που επιβλήθη-
καν στην Τουρκία. Και ο Ερντογάν 
πανηγυρίζει…
Ο εμπαιγμός προς το ελληνικό λαό 
και τους λαούς της Ευρώπης είναι 
άνευ προηγουμένου.  
Ήμαρτον Μεγαλοδύναμε…


