Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΕΘΑ κατά την τελετή παραλαβής του πρώτου
μαχητικού αεροσκάφους Rafale
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Αεροπορική Βάση
Istres με αφορμή την ένταξη του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους Rafale
στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, που σηματοδοτεί τη σημαντική
αναβάθμιση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.
Η σημερινή ημέρα είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστή για τις
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς από σήμερα προστίθεται στο
οπλοστάσιο των μαχητικών αεροσκαφών μας ένας σημαντικότατος
πολλαπλασιαστής ισχύος, ένας «game changer» θα έλεγα, που ικανοποιεί
απόλυτα τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις.
Το πρώτο αεροσκάφος Rafale που σήμερα θαυμάζουμε με τα
Εθνικά μας Χρώματα, μαζί με τα υπόλοιπα δεκαεπτά που η Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία θα εντάξει στο δυναμικό της στο άμεσο μέλλον,
αποτελούν προϊόν των προσπαθειών μας για τη συνεχή ενίσχυση των
αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων, με σκοπό να εξασφαλίσουμε τον εναέριο
χώρο μας με τον πλέον πειστικό τρόπο.
Αυτό το ισχυρότατο μαχητικό αεροσκάφος με τις εντυπωσιακές
δυνατότητες που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι διαθέτει, καθώς και με το
πλήθος των αποστολών που μπορεί να αναλάβει, προσφέρει στη Χώρα
μας ένα καθαρό στρατηγικό πλεονέκτημα και φέρνει τις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις μπροστά σε μια νέα εποχή!
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τέταρτη φορά που η Ελλάδα επιλέγει
Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη για να αναβαθμίσει τις δυνατότητες της
Πολεμικής της Αεροπορίας, οι οποίες ξεκινώντας από τα Mirage F-1,
συνεχίζοντας στα Mirage 2000 και Mirage 2000-5 και φτάνοντας τώρα στα

Rafale, παρέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις μας τη δυνατότητα να
εδραιώνουν την παρουσία τους στους Ελληνικούς Ουρανούς σε 24ωρη
βάση για εδώ και πάνω από 45 χρόνια.
Παρατηρώντας

επίσης

τον

τρόπο

που

καταρτίστηκε

και

υπογράφτηκε η συμφωνία για την προμήθεια αυτού του αεροσκάφους,
όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί μία απτή απόδειξη των εξαιρετικών
διμερών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι,
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι χώρες μας μοιράζονται τις ίδιες αξίες,
έχουν το ίδιο όραμα και εργάζονται διαρκώς και από κοινού για να
εξασφαλίσουν την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου
και πέραν αυτής. Επομένως, αυτή η προμήθεια δημιουργεί έναν ακόμη
ισχυρό συνδετικό δεσμό στην ιδιαίτερη σχέση μας, ενδυναμώνοντας
παράλληλα τους ήδη υπάρχοντες στρατιωτικούς δεσμούς που έχουν
εγκαθιδρυθεί

μέσω

κοινών

δράσεων

όπως

κοινές

ασκήσεις

και

εκπαιδεύσεις, καθώς και υψηλού επιπέδου πολυεθνικές δραστηριότητες
και συνεργασίες. Και βεβαίως οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί από τις
Γαλλικές και Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συνιστούν τους πυλώνες των
όσων μέχρι τώρα έχουμε πετύχει, αλλά και των όσων έπονται στο λαμπρό
κοινό μας μέλλον.
Απευθυνόμενος τώρα σε εκείνους που εργάστηκαν για να καταστεί
πραγματικότητα το σημερινό ιστορικό γεγονός, θα ήθελα να τους συγχαρώ
για τις άοκνες προσπάθειές τους, χάρη στις οποίες μας δίδεται η ευκαιρία
να θαυμάσουμε για πρώτη φορά το μαχητικό Rafale με τα Ελληνικά
Χρώματα. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι άπαντες θα συνεχίσετε την
καταπληκτική προσπάθειά σας με την ίδια αφοσίωση και για τα υπόλοιπα
17 αεροσκάφη, τα οποία αναμένουμε να παραδοθούν το συντομότερο
δυνατόν.
Τα καταφέρατε μέχρι τώρα άριστα, θα τα καταφέρετε και στη
συνέχεια και δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία γι’ αυτό!

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα Έθνη μας έχουν
διαχρονικά επιλέξει να βρίσκονται στην σωστή πλευρά της Ιστορίας, που
στηρίζεται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στις σχέσεις καλής γειτονίας
και στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας.
Και γι’ αυτό σας διαβεβαιώνω τόσο για τη δέσμευση των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής μας
συνεργασίας, όσο και για τη βούλησή μας να ενδυναμώσουμε τους
στρατιωτικούς δεσμούς μας και να τους προωθήσουμε σε ακόμα
υψηλότερο επίπεδο.
Ζήτω η Γαλλία!
Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω οι Ελληνογαλλικές σχέσεις!

