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Πλήρης στήριξη
των ελληνικών

θέσεων από τον Πάιατ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Υψηλού συμβολισμού 
η συνάντηση του 
Αμερικανού πρέσβη 
με τον πρόεδρο της 
Βουλής των Ελλήνων 
Κωνσταντίνο Τασούλα

 ΙκανοποΙηση προκαλεί στην Αθή-
να η έντονη κινητικότητα του Αμερι-
κανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, κυρίως, 
όμως, η πλήρης υπεράσπιση των ελλη-
νικών θέσεων απέναντι στην τουρκική 
προκλητικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως σημαντι-
κό το μήνυμα που φρόντισε να απευ-
θύνει προς πάσα κατεύθυνση ο κ. Πάι-
ατ κατά την υψηλού συμβολισμού συ-
νάντησή του με τον πρόεδρο της Βου-
λής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασού-
λα, διαβεβαιώνοντας πως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δεν θα αποποι-
ηθούν τον παγκόσμιο ρόλο τους στους 
τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. 

Το «κυρίως πιάτο» στο «μενού» της 
συνάντησης των δύο ανδρών ήταν οι 

εμπορικές σχέσεις και το αμερικανικό 
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλά-
δα. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων, ωστόσο, φρόντισε να το συνδέ-
σει και με τα εθνικά θέματα, καθιστώ-
ντας σαφές στον συνομιλητή του πως 
κατάλληλο επενδυτικό κλίμα συνεπά-
γεται και κλίμα ασφάλειας στην ευρύ-
τερη περιοχή της νοτιοανατολικής Με-
σογείου. «Επειδή μιλάτε για κατάλληλο 
επενδυτικό κλίμα, θα πρέπει να φροντί-
σουν και οι ΗΠΑ ώστε να υπάρξει κλί-
μα ασφάλειας που θα ευνοεί τις επεν-
δύσεις», είπε ο κ. Τασούλας, αναφέρο-
ντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία λει-
τουργεί ως ταραξίας, διαταράσσοντας 
την ηρεμία στην περιοχή. 

Επί της ουσίας, ο πρόεδρος της Βου-
λής των Ελλήνων υπενθύμισε στον κ. 
Πάιατ την περίφημη επιστολή που εί-
χε αποστείλει στις 5 Ιουνίου 1964 ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον 
στον Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινο-
νού, υπόδειγμα, κατά τον κ. Τασούλα, 
άσκησης ρόλου στην παγκόσμια πολι-
τική σκηνή. Σε εκείνη την επιστολή, η 
οποία θεωρήθηκε ότι ανέκοψε για αρ-
κετά χρόνια τις τουρκικές ορέξεις, ο Λί-
ντον Τζόνσον εξέθετε τις απόψεις του 

για τις μεγάλες περιπλοκές που θα προ-
έκυπταν από τη στρατιωτική επέμβα-
ση της Τουρκίας στο κυπριακό έδαφος, 
εφιστώντας την προσοχή του Τούρκου 
πρωθυπουργού στις υποχρεώσεις που 
συνεπαγόταν για την Τουρκία η ιδιό-

τητά της ως μέλους του ΟΗΕ, δηλαδή 
απαγόρευση τόσο της χρήσης όσο και 
της απειλής χρήσης βίας.

Η απάντηση του κ. Πάιατ ικανοποί-
ησε τον πρόεδρο της Βουλής, καθώς 
ερμηνεύθηκε ως διαβεβαίωση πως οι 
ΗΠΑ δεν αποποιούνται αυτή την υπο-
χρέωση. «Εχουμε μια ευθύνη, έναν ρό-
λο παγκόσμιο να διαδραματίσουμε, ει-
δικά σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, 
όπου έχουμε στενή συνεργασία συγκε-
κριμένα με την Ελλάδα και πόσο μάλ-
λον στην περιοχή της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου και σε συνεργασία με χώ-
ρες όπως η Κύπρος και η Λιβύη. Ο ρό-
λος των ΗΠΑ είναι σημαντικός και βα-
σίζεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι η Ελ-
λάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας 
στην περιοχή. Η συμμαχία αυτή αποτε-
λεί μια από τις βασικές προτεραιότητες 
για τις ΗΠΑ», είπε ο κ. Πάιατ.

Οσον αφορά συγκεκριμένα το πεδίο 
των επενδύσεων, ο Αμερικανός πρέ-
σβης έκανε εκτενείς αναφορές στο ζή-
τημα των Ναυπηγείων της Ελευσίνας, 
λέγοντας ότι το επιτυχημένο μοντέλο 
των Ναυπηγείων της Σύρου θα πρέπει 
να αποτελέσει παράδειγμα και γι’ αυτή 
την περίπτωση.

16 και 17 Ιουνίου και στην οποία θα συμμετά-
σχει και ο Ν. Δένδιας. Η επίσκεψη σηματοδο-
τεί μια νέα φάση ενίσχυσης και διεύρυνσης της 
στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ και 
σε νέα πεδία, στα οποία υπάρχει δυναμική για 
περαιτέρω συνέργειες και συμφωνίες και μια επι-
βεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα των ελ-

ληνοϊσραηλινών σχέσεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο 
Κυρ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί που θα τον 
συνοδεύσουν αποτελούν την πρώτη ξένη κυβερ-
νητική αποστολή που υποδέχεται η νέα ισραηλι-
νή κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία ορκίστηκε 
πριν από έναν μήνα, αλλά και η πρώτη επίσκε-
ψη εκτός συνόρων που πραγματοποιεί ο πρω-
θυπουργός μετά την πανδημία του κορωνοϊού. 

Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει αναπτύξει καλή χη-
μεία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είχαν στε-
νή επαφή κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του 
πρώτου κύματος της πανδημίας και μέσω της 
συμμετοχής στην ομάδα χωρών που διαχειρί-
στηκε με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας 
(Smart COVID-19 Management Group). Στο Ισ-
ραήλ ο πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντή-
σεις με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ρόιβεν Ρίβλιν, 
τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό 
Αμυνας Μπένι Γκαντζ, καθώς και με τον αρχη-
γό της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ. Τον κ. Μη-
τσοτάκη θα συνοδεύσουν, πέραν του Ν. Δένδια, 
οι υπουργοί Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, Τουρι-
σμού Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υφυπουρ-
γοί για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξω-
στρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και Ερευνας 
και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας. Πέρα από τον 
τομέα της ασφάλειας, μεγάλο πεδίο συνεργασίας 
υπάρχει στους τομείς του τουρισμού, της αγρο-
τεχνολογίας, της ενέργειας, τόσο σε ό,τι αφορά 
τον EastMed, όσο και σε νέα πεδία, όπως οι Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η αμυντική βιομηχα-
νία, η έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η κυβερνο-
ασφάλεια και η συνεργασία για την αντιμετώπι-
ση φυσικών καταστροφών.

Στόχος είναι να κινητοποιηθεί 
η Ε.Ε.  όπως στην περίπτωση 
του Εβρου και να σταθεί
στο πλευρό της Ελλάδας 
με μια δήλωση καταδίκης 
της Τουρκίας

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μητσοτάκης 
και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 

Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι είχαν 
μια ουσιαστική τηλεφωνική 
επικοινωνία στις 25 Μαΐου


