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Η 
θωράκιση της Ελλάδας ποτέ 
δεν αποτέλεσε κίνδυνο για 
κάποια άλλη χώρα ανέφερε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 

πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με 
τη Γαλλίδα υπουργό Αμυνας Φλοράνς 
Παρλί. Κοινή ελληνογαλλική άσκηση 
τον Απρίλιο και περιπολία του Σαρλ 
ντε Γκωλ πιθανόν συνοδεία ελληνι-
κής φρεγάτας στη Μεσόγειο προα-
νήγγειλε η γαλλίδα υπουργός. Ο κ. 
Μητσοτάκης χαρακτήρισε «ιστορική 
στιγμή την υπογραφή της συμφωνίας 
για την απόκτηση των 18 Rafale» και 
πρόθεσε:  «Είναι η τρίτη φορά που η 
Πολεμική Αεροπορία της χώρας μας 
εμπιστεύεται την γαλλική βιομηχανία 
καθώς προηγήθηκε και το Mirage 
F1 εδώ και περίπου μισό αιώνα και 
το Mirage 2000 εδώ και περίπου 30 
χρόνια και η εκδοχή 2000-5, εδώ 
και 15 χρόνια. Οι προκάτοχοι των 
Rafale έχουν ήδη αποδείξει την αξία 
τους στους ουρανούς του Αιγαίου. Και 
οι πιλότοι είναι εξοικειωμένοι με τα 
χαρακτηριστικά των πτήσεων, ένας 
παράγοντας ο οποίος αναμφίβολα 
έπαιξε ρόλο στην επιλογή μας. Αλλά 
προφανώς ρόλο έπαιξε και η σημασία 
της άμεσης διαθεσιμότητας των αερο-
σκαφών».
Ο πρωθυπουργός μίλησε για «νέο κε-
φάλαιο στη μακρά ιστορία της στρα-
τιωτικής και στρατηγικής συνεργασίας 
των δύο χωρών» και για «νέες ευκαι-
ρίες για την ελληνική αμυντική βιομη-

χανία».
«Αυτή η αγορά αντανακλά το δόγμα 
της εθνικής μας στρατηγικής σύμφω-
να με τo οποίo η άμυνα μας είναι ένας 
“δίδυμος” πυλώνας της εξωτερικής 
μας πολιτικής. Άλλωστε η θωράκιση 
της Ελλάδας ποτέ δεν αποτέλεσε κίν-
δυνο για κάποια άλλη χώρα. Αντι-
θέτως ήταν πάντα ένας παράγοντας 
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», 
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Αναφε-
ρόμενος στις διερευνητικές επαφές, 
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνο-
γαλλική συνεργασία και η συγκεκρι-
μένη θωράκιση «γίνεται και προωθη-
τική παράμετρος των διερευνητικών 
επαφών που ξεκινούν με την Τουρ-
κία. Γιατί η ειλικρίνεια και η ισορρο-
πία είναι προϋποθέσεις που ευνοούν 
τον διάλογο για την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών, που είναι και το 
αντικείμενο των διερευνητικών».
Από την πλευρά της η Υπουργός Άμυ-
νας της Γαλλίας αφού ευχαρίστησε τις 
ελληνικές ομάδες εργασίας που «κα-

τέστησαν δυνατή πρώτα τη διαπραγ-
μάτευση και έπειτα την υπογραφή, σε 
χρόνο ρεκόρ, μιας σημαντικής σύμβα-
σης», είπε ότι αυτή θα επιτρέψει «την 
περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησια-
κής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων 
δυνάμεών μας».
Όσον αφορά στα επόμενα κοινά επι-
χειρησιακά σχέδια Ελλάδας και Γαλ-
λίας σημείωσε:  «Το 2020 υπήρξε μια 
πλούσια χρονιά. Και έχουμε, κύριε 
Πρωθυπουργέ, ένα πρόγραμμα ιδι-
αίτερο πυκνό για τις επόμενες ημέρες 
και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι 
δύο αεροπορίες μας θα διεξάγουν κοι-
νές ασκήσεις σε μερικές μέρες. 
Υπάρχει, επίσης, και το σχέδιο για νέα 
κοινή άσκηση τον Απρίλιο. Αλλά και 
στη συνέχεια καθώς το αεροπλανο-
φόρο Charles de Gaulle θα περιπολεί 
στη Μεσόγειο, έχω την αίσθηση ότι 
η Ελλάδα θα μας συνοδεύσει με μια 
φρεγάτα κατά την επιχείρηση αυτή. 
Επομένως, το βλέπετε και εσείς, εργα-
ζόμαστε και βραχυπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα, και για τη διμερή μας 
σχέση και για την Ευρώπη».
Από ελληνικής πλευράς, στη συνάντη-
ση συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η 
επικεφαλής του Διπλωματικού Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης 
Ελένη Σουρανή, ο Σύμβουλος Εθνι-
κής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος και ο 
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του 
Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αγορά των Rafale 
αντανακλά το δόγμα της εθνικής μας στρατηγικής

«Έπεσαν» οι υπογραφές για τα «Ραφάλ»

Απτά βήματα προόδου από 
Αγκυρα αναμένει η Αθήνα

Υπεγράφησαν, την Δευτέρα οι συμβάσεις για την προμή-
θεια των 18 μαχητικών τύπου «Ραφάλ» από τον υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τη Γαλλίδα 
ομόλογό του Φλοράνς Παρλί.
Με την υπογραφή ενεργοποιούνται οι σχετικές διαδικα-
σίες, ώστε η πρώτη εξάδα των νέων μαχητικών να έχει 
προσγειωθεί στην Τανάγρα εντός του ερχόμενου Ιου-
λίου. Επιχειρησιακά πλήρως λειτουργικά, με το σύνο-
λο του οπλικού φορτίου τους (περιλαμβανομένων των 
METEOR), θα είναι στα τέλη του χρόνου. 
Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε πως η απόκτηση των «Ρα-
φάλ» αποτελεί ορόσημο της αμυντικής συνεργασίας και 
των σχέσεων Ελλάδας – Γαλλίας, ενώ ανέφερε πως ενι-
σχύεται σημαντικά η Πολεμική Αεροπορία.
Από την πλευρά της η κ. Παρλί, εξέφρασε τη χαρά της 
για την παρουσία της στην Αθήνα και για το γεγονός 
πως η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα 
που αποκτά το εν λόγω αεροσκάφος. «Οι χώρες μας 
μοιράζονται πολλά κοινά σημεία», πρόσθεσε. Παράλ-
ληλα, εξέφρασε την ελπίδα ώστε το ελληνικό Πολεμι-
κό Ναυτικό να αποκτήσει γαλλικά πλοία, στο πλαίσιο 
ανανέωσης του στόλου του και όπως είπε πολύ σύντομα 
θα κατατεθεί η σχετική πρόταση. Σύμφωνα με τις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες, η γαλλική πλευρά προτίθεται 
να προσφέρει μια εκδοχή των Belh@rra (πολλαπλού 
ρόλου) και πλοία ενδιάμεσης λύσης που ικανοποιούν 
τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του Π.Ν. (πιθανότατα φρε-
γάτες τύπου «Λαφαγέτ»). Η επιστροφή των Γάλλων στην 
υπόθεση των φρεγατών σηματοδοτεί παράλληλα και την 
αλλαγή του πλαισίου συζήτησης ανάμεσα στην Αθήνα 
και στην Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ανάρτηση του ΑΓΕΕΘΑ: Eν… Rafale 
οφθαλμού νέο αεροσκάφος
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε νέα εποχή!! Οι Ίκαροι μας κυ-
ριαρχούν και θα κυριαρχούν στους αιθέρες» αναφέρει με 
ανάρτηση στο twitter, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για τη συμφωνία 
για την απόκτηση των γαλλικών αεροσκαφών RAFALE.
«Η εξαιρετικά τιμητική επίσκεψη της ΥΠΑΜ @florence_
parly της φίλης και συμμάχου Γαλλίας επισφράγισε την 
συμφωνία για την ένταξη των πανίσχυρων RAFALE 
στο οπλοστάσιο μας. Une Présence très honorable et un 
contrat très considérable!!! », έγραψε στον προσωπικό 
λογαριασμό του στο twitter ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος, με την ευκαιρία της σημερινής 
επίσκεψης στην Ελλάδα της Γαλλίδας υπουργού ‘Αμυνας 
Φλoράνς Παρλύ.
«Εν «RAFALE» (“ριπή”) Οφθαλμού, Νέο Αεροσκάφος!! 
Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε νέα εποχή!! Οι Ίκαροι μας κυρι-
αρχούν και θα κυριαρχούν στους αιθέρες!! Τιμή και δόξα 
στο προσωπικό της ΠΑ!!! Το αξίζει!!! » σχολίασε περαιτέ-
ρω αναφερόμενος στη συμφωνία για την απόκτηση των 
γαλλικών αεροσκαφών RAFALE.

Η Τουρκία υπό το φως των τρεχουσών 
εξελίξεων ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
συζήτησαν την Δευτέρα  οι υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ κατά το διά ζώσης 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, 
στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα κατά τη συ-
ζήτηση, σύμφωνα με διπλωματικές πη-
γές, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ 
Μπορέλ και ο υπουργός Εξωτερικών της 
Γερμανίας Χάιο Μάας ενημέρωσαν για 
τις αντίστοιχες επαφές που είχαν με τον 
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. Κύριο συμπέρασμα από 
τις επαφές τους, βάσει των ίδιων πηγών, 
ήταν ότι διαφάνηκε διάθεση από πλευ-
ράς Τουρκίας για ενίσχυση των ευρω-
τουρκικών σχέσεων.
Είναι σ’ αυτό το πλαίσιο, προσθέτουν, 
που η Τουρκία φαίνεται να διέκοψε στην 
παρούσα φάση τις παραβιάσεις της στην 
Ανατολική Μεσόγειο, που ξεκίνησαν οι 
διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, 
ενώ η Άγκυρα δείχνει να έχει θετική δι-
άθεση για εμπλοκή της ΕΕ στις διαπραγ-
ματεύσεις για το Κυπριακό και για επα-
νέναρξη των συνομιλιών, αναφέροντας 
ότι «δεν είναι δογματικοί» ως προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο των συνομιλιών.
Επίσης, σημειώνουν πως από τη συζή-
τηση προκύπτει μια θετική πρώτη απο-
τίμηση για τις πρόσφατες δηλώσεις και 
ενέργειες της Τουρκίας. Όλοι, όμως, 
όπως επισημαίνεται, τόνισαν ότι η ΕΕ 
οφείλει να είναι επιφυλακτική και όχι 
αφελής αναμένοντας όπως η «επίθεση 
φιλίας» της Άγκυρας συνοδεύεται από 
συγκεκριμένα βήματα, με συνέχεια, συνέ  
Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης, όπως 
κάνουν ακόμα γνωστό, εκφράστηκε η 
εκτίμηση ότι η «νέα» προσέγγιση της 
Τουρκίας ενδεχομένως να οφείλεται 
στους ακόλουθους παράγοντες: (1) την 
απειλή των κυρώσεων (2) την οικονο-
μική κατάσταση στη χώρα και (3) την 
εκλογή Μπάιντεν στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική 
πλευρά τόνισε ότι απομένει να γίνουν 
απτά βήματα ουσιαστικής προόδου σε 
θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη 
χώρα μας, όπως η συνεχιζόμενη τουρκι-
κή παραβατικότητα, το casus belli, η μη 
συμμόρφωση προς το Διεθνές Δίκαιο 
και ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θά-
λασσας, που αποτελεί μέρος του Ευρω-
παϊκού Κεκτημένου.

Νέος γύρος στην Αθήνα
Σε συμφωνία για διεξαγωγή του επό-
μενου γύρου των επαφών στην Αθήνα 
ήρθαν την Δευτέρα, σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές, οι αντιπροσωπίες 
Ελλάδας και Τουρκίας, κατά τη συνά-
ντησή του στο πλαίσιο του 61ου γύρου 
των διερευνητικών μεταξύ των δύο 
πλευρών. Υπενθυμίζεται ότι οι συνο-
μιλίες που έλαβαν χώρα στην Κωνστα-
ντινούπολη, και διήρκησαν λίγο πε-
ρισσότερο από τρεις ώρες. Όπως ήταν 
γνωστό η ελληνική πλευρά προσήλθε 
στις συνομιλίες, μετά από σχεδόν πέ-
ντε χρόνια, με αντικείμενο συζήτησης 
μόνο την οριοθέτηση των θαλάσσιων 
ζωνών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, χωρικά 
ύδατα). 


