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δυο υπουργοι
εκτάκτως
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τισ φρεγατεσ
• Aévôms και ΠαναγιωτόπουλοΒ
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• Οι Τούρκοι σιέλνουν
ερευνητικό στη Ρόδο
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ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Προβάδισμα 
παίρνει η Γαλλία

στη «ναυμαχία» για τις νέες
φρεγάτες που θα επιλέξει το

ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, αφού αύριο 

μεταβαίνουν εκτάκτως στο Παρίσι
τόσο ο υπουργός Αμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος όσο και ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύσφιγξη 

των ελληνογαλλικών σχέσεων
των τελευταίων ετών - που επιβεβαιώνεται 

εξάλλου και με τη σημερινή
παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου 

Μητσοτάκη στο Παρίσι για τα
εγκαίνια της έκθεσης στο Λούβρο για
την Ελληνική Επανάσταση και τη συ-
νάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν
- αναμένεται να επισφραγιστεί με την
υπογραφή μίας αναβαθμισμένης αμυντικής 

συμφωνίας των δύο χωρών.
Αυτή η συμφωνία δεν αποκλείεται
να περιλαμβάνει και την αγορά από
την Ελλάδα τριών φρεγατών Belh@
ira (με option για αγορά ακόμη μιας
μελλοντικά) καθώς και την απόκτηση
τριών γαλλικών κορβετών Gowind
ως πλοίων ενδιάμεσης λύσης, καθώς
και την απόκτηση των επιπλέον έξι
Rafale που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν τελικώς
το «ντιλ» με τους Γάλλους κλείσει, το
πιθανότερο είναι η συμφωνία αυτή
να είναι διακρατική, πρακτική που
ακολουθεί η κυβέρνηση σε μεγάλα
εξοπλιστικά.

Η μετάβαση των δύο υπουργών στο
Παρίσι δείχνει ότι η γαλλική πρόταση
έχει αποκτήσει το προβάδισμα. Την
περασμένη εβδομάδα εξάλλου ανώτατα 

στελέχη της κατασκευάστριας
εταιρείας των γαλλικών φρεγατών
(Naval Group) είχαν επαφές στην
Αθήνα με τη ΓΔΑΕΕ και το Πολεμι-

Ξαφνικό, γαλλικό,
προβάδισμα
για us φρεγάιΉ
■ Στο Παρίσι εκτάκτως αύριο Δενδιας και Παναγιωτόπουλος

Προς υπογραφή αμυντικής συμφωνίας

κό Ναυτικό. Οπως είχαν γράψει «ΤΑ
ΝΕΑ», οι Γάλλοι είχαν διαμηνύσει προ
ημερών ότι ήθελαν να καταθέσουν
μία πιο βελτιωμένη πρόταση στην
Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι Γάλλοι

Πληροφορίε5 αναφέρουν
πακ η αμυντική συμφωνία
EXXàôas - TaXXias δεν
αποκλείεται να περιλαμβάνει
και ιην αγορά από
m χώρα μα5 τριών φρεγατών
Belh@rra (με option για
αγορά ακόμη μιας μελλοντικά)

είχαν προτείνει στις αρχές του καλοκαιριού 

τέσσερις Belh@rra για τον
ελληνικό Στόλο (με ναυπήγηση των
τριών στην Ελλάδα) και την πρώτη να
έρχεται στην Ελλάδα το 2025. Μέσα
στο καλοκαίρι μάλιστα επανήλθαν με
βελτιωμένη πρόταση προτείνοντας
στο Πολεμικό Ναυτικό τέσσερις Belh@
rra, αλλά δύο να είναι έτοιμες το 2025.
Θεωρείται βέβαιο ότι η πολύ γρήγορη
παράδοση δύο φρεγατών μπορεί να
μέτρησε στις αποφάσεις των ελλήνων
επιτελών. Πάντως, αν τελικώς επιβεβαιωθεί 

ότι οι Γάλλοι έχουν τελικά τον
πρώτο λόγο για τις φρεγάτες με μία
πιο δελεαστική και πιο οικονομική
πρόταση, δεν αποκλείεται να έπαιξε
ρόλο στην εξίσωση και η τριμερής

συμφωνία ασφαλείας Αμερικής -
Αυστραλίας - Ηνωμένου Βασιλείου
(AUKUS). Η Γαλλία και ο Εμανουέλ
Μακρόν επιδιώκουν μία απάντηση
απέναντι στις ΗΠΑ τόσο σε διπλωματικό 

όσο και σε εμπορικό - αμυντικό
επίπεδο. Ενδέχεται λοιπόν μία αναβαθμισμένη 

αμυντική συνεργασία με
την Ελλάδα που θα συνοδεύεται και
από ένα «ντιλ» *για τις φρεγάτες και
άλλα εξοπλιστικά να αποτελεί μέρος
του γαλλικού σχεδιασμού.

ΙΙΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. Οι Γάλλοι ούτως
ή άλλως την τελευταία διετία έχουν
πυκνώσει και ισχυροποιήσει την παρουσία 

τους στη Μεσόγειο και στην
ευρύτερη περιοχή. Το έχουν κάνει με

0 ΧΑΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Ωκεανογραφικά και
κλιματολογικέβ έρευνεδ
ανάμεσα στη Ρόδο και
το Καστελλόριζο θα
πραγματοποιήσει το
τουρκικό ερευνητικό
σκάφοβ Bilim-2 από
26 Σεπτεμβρίου εωβ
8 Οκτωβρίου όπωβ
ανακοινώθηκε με
τουρκική Navtex.

την αποστολή φρεγατών και αεροπλανοφόρων, 

αλλά και με συμμετοχή
γαλλικών δυνάμεων σε ασκήσεις με
την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Δεν αποκλείεται τώρα όμως, μετά
τη συμφωνία AUKUS, να σχεδιάζουν
ενίσχυση του αμυντικού αποτυπώ-
ματός τους στη Νότια και Ανατολική
Μεσόγειο και συμφωνίες με χώρες -
κλειδιά όπως η Ελλάδα, με στόχο να
γίνει αυτό αντιληπτό και από τις ΗΠΑ.

0 Ερντογάν κινείται σε τεντωμένο σκοινί
Η εβδομάδα της 76ης Γενικής 

Συνέλευσης του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών
ήταν γεμάτη ειδήσεις. Από την κρίση
στις σχέσεις Αρχιεπισκόπου Αμερικής 

με τις κυβερνήσεις Ελλάδας και
Κύπρου, η οποία στη συνέχεια φάνηκε 

να διευθετείται, μέχρι τις ομιλίες
των ηγετών, τις συναντήσεις τους,
τις συζητήσεις στο παρασκήνιο και
τις συνεντεύξεις τους, πήραμε μια
γεύση των προθέσεών τους.

Ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε 

την παγίωση της στροφής
της Τουρκίας στο Ισλάμ και την επιθυμία 

του να την καταστήσει μια
αυτόνομη διαπεριφερειακή δύναμη,
με παγκόσμιες βλέψεις. Οι αναφορές 

του στο παρελθόν της χώρας
του - και σε αμερικανικό έδαφος- δεν συμπεριελάμβαναν τον Κεμάλ 

παρά μόνο τις προσωπικότητες
που συνδέονται με το Ισλάμ, ενώ
στην τηλεοπτική του συνέντευξη
στο CBS επανέλαβε το αφήγημα
περί της απεμπλοκής της Αγκυρας

TOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ

News
analysis

από τις δαγκάνες της Ουάσιγκτον.
Πράγματι, για τον τούρκο πρόεδρο ο
προσωπικός του αγώνας είναι αυτός
της «ανεξαρτησίας», σε αντιπαραβολή 

με τον αντίστοιχο αγώνα του
Κεμάλ που οδήγησε στην ίδρυση της
Τουρκίας το 1923. Αυτή η διαδικασία
όμως κατά τον Ερντογάν παραμένει
ατελής, Κεμάλ και Ινονού κατηγορούνται 

πως έλαβαν λιγότερα απ'
ό,τι τους αναλογούσαν, κάνοντας
κακή διαπραγμάτευση των όρων της
Συνθήκης της Λωζάννης (που αποτελεί 

το πιστοποιητικό γέννησης της
σύγχρονης Τουρκίας) και οι επίγονοι
τους κατέστησαν τη χώρα υποτελή
στη Δύση. Ολα αυτά είναι που ο Ερντογάν 

θέλει να «διορθώσει», εξού

και η αμφισβήτηση της Λωζάννης,
που δεν αποτελεί εμφυολόγημα ή
τακτικιστικό ελιγμό αλλά η - μερική
έστω - αλλαγή της στόχο ζωής.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς σχεδιάζει 

να το καταφέρει. Το πρώτο
βήμα έγινε με την υιοθέτηση του
δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Ακολουθεί η έμπρακτη αμφισβήτηση 

προνοιών της Λοζάννης με τον
πλέον επίσημο τρόπο, που είναι οι
επιστολές στον OHE, αλλά και ο εσωτερικός 

νόμος για ζητήματα έρευνας
και διάσωσης που «σπάει» τη συνέχεια 

του Αιγαίου, η συνεχής έκδοση
NAVTEX και η δέσμευση περιοχών
Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου
για παντός είδους έρευνες (άλλες
φορές η παρατυπία συνίσταται στην
Αρχή που εκδίδει τις NAVTEX, άλλες
στον τύπο της έρευνας) και βέβαια ot
συστηματικές προσπάθειες να παρεμποδίζει 

την Ελλάδα από την άσκηση
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Αποκορύφωμα της αναθεωρητικής
της ατζέντας είναι ασφαλώς το τουρ-

κολιβυκό σύμφωνο, που επιθυμεί
- έστω και μερικώς - να εφαρμόσει
πριν την προλάβουν οι εξελίξεις
(βλ. εκλογές, αν και παραμένει αμφίβολος 

ο χρόνος διεξαγωγής τους,
αλλά και η πίεση για απόσυρση των
ξένων δυνάμεων), ενώ θέλει να την

0 Σουλτάνο$ στη Νέα
Υόρκη επιβεβαίωσε
την παγίωση ms oipoqms
ms ToupKias στο Ισλάμ

επιβάλει εγείροντας θέματα όπως
η αποστρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων 

νησιών.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ για το επόμενο διάστημα 

είναι μεταξύ άλλων: Η πορεία
των σχέσεων Τουρκίας - ΗΠΑ, με τη
Ρωσία να καραδοκεί ενώ ο Ερντογάν
είναι υποχρεωμένος να κινηθεί σε
τεντωμένο σκοινί, αφού οι εξελίξεις
στο Αφγανιστάν δεν έχουν προσώ-
ρας αποκαταστήσει τις σχέσεις του

με τον Μπάιντεν, όμως η κατάσταση
της οικονομίας απαγορεύει πειραματισμούς. 

Επίσης, η από καιρό σταδιακή 

απεμπλοκή των ΗΠΑ από την
περιοχή, που δημιουργεί ευκαιρίες,
όπως οι συμπράξεις εταίρων τους
(Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος,
Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ
κ.α.) για να «μπουν στα παπούτσια
τους», αλλά και κινδύνους, εφόσον
αφήνει χώρο σε δυνάμεις που περιφρονούν 

επιδεικτικά το δίκαιο και
επιδεικνύουν αποφασιστικότητα
να το καλύψουν. Και στις δύο περιπτώσεις, 

η θέση της Γαλλίας, πολύ
περισσότερο τώρα που διεκδικεί
νέο ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι, θα
μπορούσε να αποδειχθεί καταλυτική,
αν δεν ανακοπεί από τις προεδρικές
εκλογές τον Απρίλιο του 2022.

Ο Κωνσταντίνοε Φίληε είναι διευθυντήε IGA,
Αμερικανικού Κολεγίου EÀÂàôas. Κυκλοφορεί
από Tis εκδόσειε Παπαδόπουλοβ το Βιβλίο του
«Διεκδικητικόβ πατριωτισμόε - Ανατομία μιαβ
συζήτησηβ που δεν έγινε ποτέ»
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Νέο κυκλο έντασης στο Νότιο
Αιγαίο ανοίγει η Αγκυρα
Ερευνες από το Bilim-2 ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο

Σήμα
για νέο γύρο προκλήσεων

στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο στέλνει η Αγκυρα μετά

τη Navtex για ωκεανογραφικές και
κλιματολογικές έρευνες από το ερευνητικό

σκάφος Bilim-2 σε θαλάσσια
περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και στο
Καστελλόριζο η οποία περιλαμβάνει
και τμήματα της ελληνικής ΑΟΖ

Ειδικότερα ο σταθμός της Αττάλει
ας ανακοίνωσε έρευνες του Bilim-2
από 26 Σεπτεμβρίου δηλαδή από
χθες έως τις 8 Οκτωβρίου Ομως
και αυτή η τουρκική Navtex είναι
παράτυπη καθώς στη συγκεκριμένη
περιοχή την ευθύνη έκδοσης ναυτικών

αναγγελιών έχει ο σταθμός Ηρακλείου

της Υδρογραςηκής Υπηρεσίας
του Πολεμικού Ναυτικού

Η νέα προκλητική ενέργεια της
Τουρκίας έρχεται μόλις λίγες ημέρες

μετά την παρενόχληση μέσω
ασυρμάτου του υπό σημαία Μάλτα
ερευνητικού σκάφους Nautical Geo
από τουρκικό πολεμικό πλοίο στα
ανατολικά της Κρήτης Υπενθυμίζεται
ότι η Αθήνα είχε αντιδράσει με διάβημα

της πρεσβείας μας στην Αγκυρα
ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας είχε ενημερώσει τους ευρωπαίους

ΥΠΕΞ για την παρενόχληση
του Nautical Geo επισημαίνοντας πως
η τουρκική συμπεριφορά έχει ξεφύγει

από κάθε λογική Το τουρκικό σκάφος

έως χθες το βράδυ έπλεε στο
Νότιο Αιγαίο κατευθυνόμενο προς το
σημείο της έρευνας Από την πρώτη
στιγμή πάντως που ανακοινώθηκε
η τουρκική Navtex οι κινήσεις του
Bilim-2 μπήκαν στο μικροσκόπιο του
ελληνικού Πενταγώνου Αλλωστε
για περίπου ένα δεκαήμερο όλο το
FIR Αθηνών είναι κλειδωμένο αλλά

και στη θάλασσα σκανάρονται
τα πάντα καθώς είναι σε εξέλιξη η
μεγάλη διακλαδική άσκηση Παρ
μενίων 21

ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ S-400
Στο μεταξύ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
σε συνέντευξή του στο CBS όχι μόνο

υπερασπίστηκε την επιλογή της
Τουρκίας να αγοράσει τους ρωσικούς
πυραύλους S-400 αλλά προανήγγειλε
την αγορά και άλλης ρωσικής συστοιχίας

πιθανότατα ενοχλημένος
από την άρνηση του Τζο Μπάιντεν
να τον συναντήσει

Στην ίδια συνέντευξη ο τούρκος
πρόεδρος υποστήριξε την απόφαση
της Αγκυρας να αγοράσει ρωσικά
όπλα προσθέτοντας ότι κανείς δεν
θα είναι σε θέση να εμπλακεί στους
όρους και το είδος του αμυντικού
συστήματος που θα αποκτήσει η
Τουρκία από ποια χώρα θα είναι

και σε τι επίπεδο Οταν δε ρωτήθηκε
αν σκοπεύει να προχωρήσει σε νέα
αγορά ρωσικών πυραύλων απάντησε
πως μόνο εμείς παίρνουμε τέτοιες
αποφάσεις Κι όλα αυτά ενώ μέσα
στην εβδομάδα είναι προγραμματισμένη

στο Σότσι της Ρωσίας συνάντηση

του Ερντογάν με τον ρώσο
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν

Με αφορμή τις απειλές Ερντογάν
για νέα προμήθεια ρωσικών πυραύλων

S-400 εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ μιλώντας στην ΕΡΤ
προειδοποίησε την Αγκυρα με επιπρόσθετες

κυρώσεις τονίζοντας πως
ούτε η αρχική προμήθεια μπορεί να
γίνει αποδεκτή από την Ουάσιγκτον

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Οι Τούρκοι συνεχίζουν

τις προκλήσεις στο Αιγαίο
ακόμη και την Κυριακή αφού όπως
ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ 4 τουρκικά
F-16 2 τουρκικά κατασκοπευτικά
CN-235 και ένα ελικόπτερο S-70
προχώρησαν χθες σε 37 παραβιάσεις

του εθνικού εναέριου χώρου
σε Βορειοανατολικό Κεντρικό και
Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Μάλιστα σημειώθηκαν και τρεις
εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά που
άμεσα απογειώθηκαν προκειμένου
να αναχαιτίσουν τα τουρκικά

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥΠΩΡΓΟΥ
ΚΑΚΛΙΚΗ

Συνομιλίες
και Διασκέψεις
ΟιΗΙ1Α μπορεί να απογοήτευσαν τον κ Ερντογάν με

την αυστηρή γλώσσα που χρησιμοποίησαν σε διάφορα

επίπεδα και με την αποφυγή του προέδρου
Μπάιντεν να συναντηθεί μαζί του όμως δεν τον εμπόδισαν
να τις κατηγορήσει για υπόθαλψη της τρομοκρατικής
οργάνωσης του Φετουλάχ Γκιουλέν και για υποστήριξη
των Σύρων Κούρδων Παρά ταύτα ο κ Μπλίνκεν μίλησε
εγκωμιαστικά για τη σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ
Στάση ενδεικτική της επιθυμίας για μη διάρρηξη των
διμερών δεσμών ιδίως τώρα που υφέρπουν φήμες για τη
δυνατότητα του τούρκου προέδρου να παραμείνει στην
εξουσία Πάντως σε μια αλλαγή της τουρκικής ηγεσίας

κάποιοι από τη Δύση θα σπεύσουν
να αναζωογονήσουν τις σχέσεις τους με
την Αγκυρα Οι αλλαγές όμως που έχουν
επέλθει στη χώρα είναι βαθιές Οι ένοπλες
δυνάμεις έχουν πια στους κόλπους τους
εκατοντάδες νέους αξιωματικούς που
είναι αμφίβολο αν βλέπουν τη Δύση με τη
ματιά που την κοιτούσε το στράτευμα προ
Ερντογάν Παράλληλα οι χιλιάδες οπαδοί
του πολιτικού Ισλάμ στον κρατικό μηχανισμό

είναι ζήτημα αν θα υιοθετήσουν μια
μεταστροφή διαρκείας στις παλιές αρχές
Φαίνεται πάντως πως η Δύση θα είναι

ικανοποιημένη ακόμη και αν διαπιστώσει ότι η Τουρκία
στραφεί προς την αντίληψη που Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες
είχαν αρχικά εικάσει για την πολιτική επιλογή Ερντογάν
της δημοκρατικής μουσουλμανικής χώρας που θα εξελισσόταν

σε παράδειγμα για άλλες ομόθρησκές της Αυτό
δύσκολα θα γίνει πραγματικότητα αν ληφθεί υπόψη ότι
πολλά μουσουλμανικά κράτη αποστασιοποιήθηκαν από
την Αγκυρα εκδηλώνοντας έντονη αντίθεση στην προσπάθεια

θρησκευτικής και πολιτικής χειραγώγησης τους
Με την αναζωπύρωση της τουρκικής επιθετικότητας

η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο

Επειδή όμως στις σχέσεις Αθήνας Αγκυρας δεν
παίζουν ρόλο μόνο οι δεδομένες για την Ελλάδα ικανότητα
ετοιμότητα και αποφασιστικότητα απαραίτητο είναι η
Αθήνα να εκμεταλλευθεί επιθετικά τα λεχθέντα από τον
τούρκο πρόεδρο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του
OHE περί επίλυσης των προβλημάτων του Αιγαίου μέσω
διμερούς διαλόγου Ας ζητήσει η ελληνική πλευρά την
αποφασιστική επίσπευση των Διερευνητικών και τη
σύνταξη Συνυποσχετικού βάσει του οποίου τα δύο μέρη
θα προσφύγουν στη διεθνή διαιτησία Τα περί διμερούς
διαλόγου πρέπει να απομακρυνθούν από το προσκήνιο
και να διακηρυχθεί για μια ακόμη φορά ότι μόνη βιώσιμη
διέξοδος είναι η καταφυγή στο διεθνές δίκαιο Οπως
επιτυχώς έχει εξελιχθεί ο ελληνικός διπλωματικός μαραθώνιος

κύριας σημασίας είναι η στεντορεία τη φωνή
διεκδίκηση της διευθέτησης του θέματος των θαλασσίων
ζωνών από το Διεθνές Δικαστήριο

Οσο
για την πρόταση Ερντογάν για σύγκληση Διάσκεψης

της Ανατολικής Μεσογείου χρειάζεται
περίσκεψη Τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου

μπορούν να ρυθμισθούν είτε με διεθνείς συμφωνίες είτε με
προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη Αντίθετα η διεξαγωγή
πολιτικών συνομιλιών μπορεί να εξελιχθεί σε παιχνίδι
απειλών εκείνων που ήδη διαδηλώνουν πς προθέσεις τους
Και μαζί με αυτούς τρίτοι παρατηρητές εύκολα μπορεί
να συνταχθούν ωφελιμιστικά με τον ισχυρό ασκώντας
και αυτοί πίεση στους λιγότερο ισχυρούς

Οι μέρες γίνονται δύσκολες και το 2022 μαζί με το
2023 χρονιές με έντονο συμβολισμό στην Τουρκία
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής Και μάλιστα με τον
τούρκο πρόεδρο να κάνει ό,τι μπορεί για τη διαιώνισή
του στην εξουσία

Ο Γιώργοε Κακλίκηε είναι npéoSns επι τιμή ειδικόε ούμβουλοε του
ΕΛΙΑΜΕΠ
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