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μαζί με m Γαλλία

Ελλάδα
και Γαλλία προχωρούν μαζί Εναν

περίπου μήνα μετά τη συνάντηση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι
επισκέφθηκε την Αθήνα η γαλλίδα υπουργός
Αμυνας Φλοράνς Παρλί Ενώ έχουν ήδη

υπογραφεί έντεκα διμερείς ερευνητικές και
βιομηχανικές συμφωνίες στον τομέα της ναυπηγικής

η απόκτηση των φρεγατών Belhara
αναμένεται να εκτοξεύσει τη διμερή στρατιωτική

συνεργασία
Πέρα όμως από το διμερές επίπεδο γίνονται

σημαντικά βήματα και σε περιφερειακό
Για παράδειγμα ελληνικές φρεγάτες υποστήριξαν

τις τελευταίες μέρες τις ασκήσεις του αεροπλανοφόρου

Charles de Gaulle στην Ανατολική

Μεσόγειο Επίσης πραγματοποιήθηκαν
ασκήσεις Γαλλίας Κύπρου

αλλά και Γαλλίας Ισραήλ

Στις τελευταίες μάλιστα

σχηματίστηκαν αντίπαλες

ομάδες πιλότων όπου
συμμετείχαν ανάμεικτα μαχητικά

Rafale και F 16
Υπενθυμίζεται πως η Γαλ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ λία έχει ήδη εκφράσει ενδι
Ν ΤΖΟΓΟ αφέρον συμμετοχής στο East
ΠΟΥΛΟΥ Med Gas Forum στο οποίο

από την οπτική των Ηνωμένων

Πολιτειών θα πρέπει να προσκληθεί
και η Τουρκία Ισως λοιπόν έχει έλθει η ώρα
να διοργανωθεί η πρώτη τετραμερής Ελλάδας

Γαλλίας Ισραήλ Κύπρου ή να προσκληθεί
το Ισραήλ στο σχήμα Ελλάδας Γαλλίας Ιταλίας

Αιγύπτου Κύπρου Στόχος δεν είναι προφανώς

ο αποκλεισμός της Τουρκίας αλλά η ενίσχυση

των συνεργασιών των χωρών που θεωρούν

παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο για
την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Τέλος
η κοινή πλεύση με τη Γαλλία κρίνεται

απαραίτητη για την εξυπηρέτηση
των ελληνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό

επίπεδο Πρόσφατο παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις

για τον κοινοτικό προϋπολογισμό
συνιστά η επιμονή του προέδρου Μακρόν

για μια κοινή αγροτική πολιτική στο ύψος των
περιστάσεων ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό ταμείο

άμυνας και καινούργια μέσα για την επίτευξη

των ευρωπαϊκών στόχων σε θέματα ψηφιοποίησης

Ο Μακρόν παράλληλα παρουσιάζεται

ρεαλιστής και ανοιχτός έναντι της Ρωσίας

και της Κίνας επιθυμώντας τη σφυρηλάτηση
μιας πολύ πιο αποτελεσματικής εξωτερικής

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
εμφανίζεται ενοχλητικός αλλά ειλικρινής έναντι

του NATO
Αν και η Γερμανία εξακολουθεί να κινεί τα νήματα

στην Ευρώπη η αδυναμία της καγκελαρίου
Ανγκελα Μέρκελ να εντοπίσει ισάξιο συνεχιστή

της πολιτικής της δίνει τη δυνατότητα
στον γάλλο πρόεδρο να ξεδιπλώνει σταδιακά
τις ηγετικές του αρετές Η Ελλάδα πράττει

ορθά που βλέπει μπροστά
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