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Θα στηρίξουμε την ελληνική διπλωματία 

και το διεθνές δίκαιο  
 

«Να εντατικοποιήσουμε την αμυντική συνεργασία 

Ελλάδας - Γαλλίας», τονίζει στα «ΝΕΑ» ο νέος 

πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα. Τι λέει για την 

απόκτηση γαλλικών φρεγατών από το ελληνικό 

Πολεμικό Ναυτικό, το Μεταναστευτικό, αλλά και τη 

στήριξη των προσπαθειών για την ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας  

Τσίμας Παύλος  

Οταν δήλωνε στο «Εκόνομιστ» ότι το ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρό», ο γάλλος πρόεδρος 

Μακρόν είχε εξασφαλίσει ότι στη Σύνοδο της Συμμαχίας στο Λονδίνο θα είχε τα βλέμματα 

στραμμένα επάνω του. Και τα είχε. Αντιπαρατέθηκε δημόσια με τον πρόεδρο Τραμπ και ήταν 

ο μόνος ανάμεσα στους ηγέτες που επέκρινε ανοιχτά και έντονα τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

για τη συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης. Στον απόηχο της Συνόδου, ο νέος 

πρεσβευτής της Γαλλίας στη χώρα μας δίνει την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο 

ενημέρωσης. Και υπόσχεται υποστήριξη της Ελλάδας στην οικονομία, το Μεταναστευτικό 

και τις προκλήσεις της Τουρκίας. 

  

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο, αυτές τις ημέρες, αλλά και σε πρόσφατες 

ευρωπαϊκές συνόδους στις Βρυξέλλες, παρακολουθούμε μια συζήτηση για την Ευρώπη, 

όπου αντιπαρατίθενται διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις. Ποιο είναι το γαλλικό 

σχέδιο, το γαλλικό όραμα για την Ευρώπη; 

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Μακρόν, εξέφρασε τη δική του θεώρηση των 

πραγμάτων αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο. Στόχος του δεν είναι η αμφισβήτηση της 

Ατλαντικής Συμμαχίας, που είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας της ασφάλειάς μας. Είναι η 

πρόκληση μιας συζήτησης που θεωρούμε απαραίτητη. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του 

ΝΑΤΟ απέναντι στις σύγχρονες απειλές - για παράδειγμα, απέναντι στην ισλαμική 

τρομοκρατία; Ποιο μερίδιο πρέπει να αναλάβει το ΝΑΤΟ στις μεγάλες στρατηγικές 

ισορροπίες της Ευρώπης και ειδικότερα σε σχέση με τη Ρωσία; Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί 

η διφορούμενη στάση της Τουρκίας; Ο Εμανoυέλ Μακρόν κάλεσε άλλωστε τους Ευρωπαίους 

να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στον τομέα της άμυνας. Ο κόσμος έχει αλλάξει, οι 

απειλές έχουν εξελιχθεί, η Ευρώπη υπόκειται σε νέες απειλές. Είναι καιρός να 

επικαιροποιήσουμε τα λογισμικά μας! 

Ζούμε γενικότερα μια περίοδο - κλειδί στην Ευρώπη, που αντιμετωπίζει υπαρξιακές αγωνίες, 

υπονομεύεται από την επανεμφάνιση των λαϊκιστικών κινημάτων και απειλείται από 

δυνάμεις πάντοτε έτοιμες να εκμεταλλευθούν τις αδυναμίες μας. Πρέπει να 



ανασυγκροτηθούμε, να καθορίσουμε νέους φιλόδοξους στόχους, να θεμελιώσουμε την 

ευρωπαϊκή κυριαρχία, να ενισχύσουμε μια Ευρώπη που προστατεύει και υπερασπίζεται τις 

αξίες μας, τους πολίτες και τα συμφέροντά μας. Αυτή είναι η πρόκληση της γενιάς μας και 

των μελλοντικών γενιών απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στην ψηφιακή επανάσταση, στην 

ισλαμική τρομοκρατία, απέναντι στα καθεστώτα και τα συστήματα που θέτουν σε 

αμφισβήτηση το διεθνές δίκαιο και τις αδιαπραγμάτευτες για μας οικουμενικές αξίες, 

ανεξαρτήτως τιμήματος. 

Ναι, λοιπόν, η Ευρώπη έχει ανάγκη από θεσμούς και πολιτικές με περισσότερη 

αποτελεσματικότητα στον βιομηχανικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα 

έτσι ώστε να επανακάμψει η θετική στάση των πολιτών απέναντί της και να επιβάλουμε 

σιωπή στους πρωταθλητές του εθνικισμού και του λαϊκισμού. Γι' αυτό άλλωστε προτείναμε 

τη διοργάνωση, στους επόμενους μήνες, μιας μεγάλης διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, 

βασισμένης σε μια ευρύτατη διαβούλευση που θα αφορά όλες και όλους εκείνους που 

πιστεύουν στο μέλλον της Ευρώπης. Η σοβαρότητα της μεταναστευτικής κρίσης στην 

Ελλάδα, για παράδειγμα, απαιτεί τη δέσμευση όλης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά αυτό 

αποτελεί επίσης αίτημα και της Γαλλίας. Επίσης, μια ευρωπαϊκή πολιτική αξιόπιστη και 

σοβαρή σε θέματα ασφάλειας και άμυνας πρέπει να οδηγήσει την ΕΕ να αντιδράσει απέναντι 

στις περιφερειακές εντάσεις, στις οποίες η Ελλάδα είναι ειδικότερα εκτεθειμένη λόγω της 

ιστορίας και της γεωγραφίας της. 

Αναφέρατε την Ελλάδα. Τι να περιμένουμε εμείς, τι θέση επιφυλάσσει στην Ελλάδα το 

σχέδιο της Γαλλίας; 

Είμαι βέβαιος ότι η Γαλλία μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτές τις 

εντάσεις. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο, ο πρόεδρος Μακρόν υποστήριξε με 

σαφήνεια τις ελληνικές ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της 

Λιβύης και της Τουρκίας. Το ίδιο θα κάνουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στον ΟΗΕ 

υποστηρίζοντας την ελληνική διπλωματία αλλά και το διεθνές δίκαιο. Σε άλλες περιπτώσεις, 

αυτή η αλληλεγγύη αποδείχθηκε μέσα από τη στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Είναι η στιγμή να εντατικοποιήσουμε την αμυντική συνεργασία που ενώνει τις 

χώρες μας, προσμένοντας από την Ευρώπη να μπορέσει να το κάνει συλλογικά. 

Συγκεκριμένα, σε ποια πεδία και με ποιο τρόπο μπορεί η Γαλλία να βοηθήσει την 

Ελλάδα; 

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η σοβαρότητα της μεταναστευτικής κρίσης, ο 

απρόβλεπτος χαρακτήρας της Τουρκίας που αυξάνει συνεχώς τις προκλήσεις απέναντι στο 

διεθνές δίκαιο, το παιχνίδι των δυνάμεων που βρίσκονται έξω από την περιφέρεια, όλα 

δείχνουν μια εξέλιξη η οποία εδώ και περίπου δέκα χρόνια καθιστά την Ανατολική Μεσόγειο 

εστία εντάσεων, έναντι των οποίων η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή και κυρίαρχη Ελλάδα. 

Υστερα από μια τρομερή δεκαετία κρίσης, η ελληνική οικονομία και η κοινωνία πρέπει να 

σηκώσουν το κεφάλι ψηλά. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 

τόσο φιλόδοξων όσο και απαραίτητων για την ενίσχυση και την ευρύτερη στήριξη της 

επιστροφής στην ανάπτυξη, ειδικότερα χάρη στις επενδύσεις. Χαιρετίζω την 

αποφασιστικότητα των Αρχών της χώρας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την είσοδο της Ελλάδας στην ψηφιακή επανάσταση 

και τη συμβολή της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οπως συνέβη και στις 

δυσκολότερες στιγμές της δεκαετίας που λήγει, η Γαλλία σκοπεύει να συμπορευθεί στο 



πλευρό της Ελλάδας σ' αυτή την προσπάθεια, τόσο μέσα στο Eurogroup όσο και μέσω των 

επιχειρήσεών της. Περιμένουμε με ανυπομονησία μια αποστολή της ελληνικής κυβέρνησης 

που θα ταξιδέψει στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου για να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις και 

τις επενδυτικές ευκαιρίες. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η παρουσίαση ενώπιον των γάλλων 

επενδυτών θα έχει μεγάλη επιτυχία. 

Η άλλη πρόκληση είναι το Μεταναστευτικό. Οι κρίσεις στον κόσμο και στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου, η στάση πολλών χωρών διέλευσης, οι ανεπάρκειες της ευρωπαϊκής 

πολιτικής σε θέματα ασύλου καθιστούν την Ελλάδα κύριο σημείο εισόδου στην Ευρώπη για 

τους μετανάστες και τη Γαλλία πρώτη ευρωπαϊκή χώρα ως προς τον αριθμό των αιτημάτων 

ασύλου. Οι χώρες μας αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και ζητούν να οργανωθεί μια 

αληθινή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τόσο για την υποδοχή των μεταναστών, για τον καλύτερο 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, όσο και για τη συνοδεία ως τα σύνορα των ατόμων που δεν 

είναι επιλέξιμα για διεθνή προστασία. Το θέμα είναι να πεισθεί το σύνολο των κρατών - 

μελών που, για την ώρα, δεν επιθυμούν να δεσμευθούν και, ως τότε, να αντιμετωπίσουμε την 

κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα με τα δικά μας μέσα. Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε 

θαρραλέες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης. Θα συνεχίσουμε τη 

βοήθεια και τη στήριξη υλικά και πολιτικά. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο 

του αυτές τις προκλήσεις. 

Το σχέδιο απόκτησης γαλλικών φρεγατών από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό 

εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική θεώρηση; 

Προφανώς. Ας είμαστε σαφείς: η αγορά γαλλικών φρεγατών τελευταίας γενιάς εντάσσεται σε 

μια στρατηγική συμμαχία την οποία προτείνουμε στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. 

Παλαιοί και ισχυροί δεσμοί, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας, και αδιάψευστη 

πολιτιστική συνάφεια συγκροτούν τα ακλόνητά της θεμέλια. Εκείνο που προτείνουμε στην 

Ελλάδα είναι να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση μια στρατηγική σχέση, στη βάση 

μιας κοινής ανάλυσης των προκλήσεων στα θέματα ασφάλειας για το μέλλον, θέτοντας από 

κοινού την εμπειρία που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις μας. Πέρα από τη συμμετοχή του 

βιομηχανικού ιστού της Ελλάδας, είμαι βέβαιος ότι αυτή η στρατηγική σχέση καλείται να 

γίνει αληθινό εργαστήριο της ευρωπαϊκής άμυνας, των αμυντικών βιομηχανιών στην 

Ευρώπη, αλλά και μια μακρόπνοη επένδυση στην ευρωπαϊκή κυριαρχία. Οπως η Ευρώπη 

πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτόν τον τομέα, χωρίς φυσικά να απαρνηθεί τις 

σχέσεις της με ιστορικούς συμμάχους, είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει, στο 

πλευρό της Γαλλίας, ένας μείζων παράγοντας της στρατηγικής χειραφέτησης της Ευρώπης. 

Είναι ένα διακύβευμα ασφάλειας και κυριαρχίας για την Ελλάδα και πρόκειται για το κοινό 

ευρωπαϊκό μας συμφέρον. 

Ηταν μια έκπληξη για εμάς η αρνητική στάση της Γαλλίας απέναντι στο άνοιγμα 

διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ποιοι είναι οι λόγοι που ώθησαν το Παρίσι να λάβει αυτή την 

απόφαση και ποια είναι τα μελλοντικά βήματα; 

Ζητήσαμε ένα περιθώριο αναστοχασμού. Αλλωστε, δεν ήμασταν οι μόνοι. Κανείς δεν μπορεί 

να προσάψει στη Γαλλία, η οποία περισσότερο από άλλες χώρες απέστειλε τις στρατιωτικές 

της δυνάμεις στους πολέμους τής τέως Γιουγκοσλαβίας, ότι δεν γνωρίζει το τίμημα της 

αστάθειας στα Βαλκάνια. Εχουμε πλήρη συνείδηση των κινδύνων αναβίωσης των εθνικισμών 

στα Βαλκάνια, όπως και στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών: η Ελλάδα το κατανόησε 

πλήρως εφόσον ρύθμισε με θάρρος μια διαφορά 27 ετών με τη Βόρεια Μακεδονία. Βεβαίως, 



γνωρίζουμε επίσης ότι άλλες δυνάμεις, που δεν μοιράζονται όλες τις δημοκρατικές μας αξίες, 

έχουν αποκτήσει επιρροή στα Βαλκάνια. Να είναι λοιπόν ξεκάθαρο: πρόθεσή μας δεν είναι 

με κανένα τρόπο να αμφισβητήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, 

αλλά αντίθετα να βεβαιωθούμε συλλογικά ότι θα τα υποδεχθούμε κάτω από συνθήκες καλές 

για τα κράτη αυτά και καλές για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Εχουμε διατυπώσει προτάσεις προς 

τις Βρυξέλλες και ευχόμαστε η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί σύντομα με το θέμα. 

https://www.tanea.gr/print/2019/12/07/interviews/tha-stiriksoume-tin-elliniki-diplomatia-kai-to-

diethnes-dikaio/  
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