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«Η 
ενισχυµένη παρουσία των ΗΠΑ σε 
περισσότερες ελληνικές τοποθεσίες 
στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα στους 

αντιπάλους µας ότι Ελλάδα και Ηνωµένες Πολι-
τείες είναι ενωµένες στην υποστήριξη της ειρή-
νης και της σταθερότητας στην περιοχή», τονί-
ζει στη Realnews ο Αµερικανός πρέσβης στην 
Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Ο Αµερικανός διπλωµά-
της εξαίρει τη στρατηγική σηµασία του λιµανιού 
της Αλεξανδρούπολης, αφήνει ανοιχτό το ενδε-
χόµενο να πραγµατοποείται µέρος της συντή-
ρησης των πλοίων του 6ου στόλου στο ναυπη-
γείο της Σύρου και της Ελευσίνας και αναφέρει 

ότι η αµερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις 
συζητήσεις για τη χρονική επέκταση της συµ-
φωνίας αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας. 

 Εχετε χαρακτηρίσει τη βάση στη Σούδα ως 
την πιο σημαντική πλατφόρμα για την προβο-
λή της αμερικανικής ισχύος στην περιοχή της 
Μεσογείου. Σκοπεύετε να ζητήσετε επέκταση 
της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας για 
μια περίοδο περισσότερων ετών; 

Η σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας βρίσκεται ιστορικά 
στο υψηλότερο επίπεδο. Η αναβαθµισµένη 
µας σχέση µε την Ελλάδα βασίζεται σε κοινούς 
στόχους και σε µια επεξεργασµένη στρατη-
γική, που αναγνωρίζει την επιστροφή του α-
νταγωνισµού των µεγάλων δυνάµεων στην 
ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα αποτελεί πυ-
λώνα σταθερότητας και ένα σύµµαχο-κλειδί 
στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανά-
σχεση της ρωσικής και της κινεζικής επιρρο-
ής, σε ένα συνεχώς πιο περίπλοκο στρατηγι-
κό περιβάλλον. Επιστρατεύουµε όλες τις πτυ-
χές της αµερικανικής ισχύος, προκειµένου να 

αντιµετωπίσουµε αυτές τις προκλήσεις και να προωθήσουµε τους κοι-
νούς στόχους µας για την άµυνα και την ασφάλεια, όπως αυτοί κα-
ταγράφονται στον διµερή στρατηγικό διάλογο και την επικαιροποιη-
µένη συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας (MCDA). Ο διά-
λογος 3+1 µε την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο, που δροµολόγη-
σε ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Ποµπέο πέρυσι στην Ιερουσαλήµ, 
αποτελεί ένα καλό παράδειγµα της νέας αµερικανικής στρατηγικής. 
Τα τελευταία χρόνια, οι δραστηριότητες των Ηνωµένων Πολιτειών έ-
χουν επεκταθεί σηµαντικά στη βάση της Σούδας, το «στολίδι του στέµ-
µατος» σε ό,τι αφορά τις διµερείς αµυντικές σχέσεις. Η επικαιροποίη-
ση της συµφωνίας MDCA τον Ιανουάριο µας δίνει τη δυνατότητα να 
αναπτύξουµε περαιτέρω τους κοινούς µας στόχους για τη συνεργα-
σία στο ΝΑΤΟ και τις κοινές ασκήσεις. Η ενισχυµένη παρουσία των Η-
ΠΑ σε περισσότερες ελληνικές τοποθεσίες στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα 
στους αντιπάλους µας ότι Ελλάδα και Ηνωµένες Πολιτείες είναι ενωµέ-
νες στην υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. 
Πρόσφατα καλωσορίσαµε την 101η Αεροµεταφερόµενη Ταξιαρχία 

στην Αλεξανδρούπολη για να συµµετάσχει στην επιχείρηση Atlantic 
Resolve και η οµάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου «Eisenhower» 
συµµετείχε σε ασκήσεις µε το ελληνικό Ναυτικό νότια της Κρήτης. Η 
νέα πλωτή εκστρατευτική µας βάση, το «Hershel Woody Williams», ή-
ταν πρόσφατα στη Σούδα και συνεχίζει να επιχειρεί στην ανατολική 
Μεσόγειο. Επίσης, το φθινόπωρο, ανυποµονούµε να καλωσορίσου-
µε την 101 Αεροµεταφερόµενη στην αεροπορική βάση του Στεφανο-
βίκειου. Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε τους Ελληνες εταίρους 
µας για την ενίσχυση της αµυντικής µας συνεργασίας, συµπεριλαµ-
βανοµένων των συζητήσεών µας για την επέκταση της συµφωνίας α-
µοιβαίας αµυντικής συνεργασίας. 
 Το ναυπηγείο «Νεώριον» ανήκει στην αμερικανική εταιρεία ONEX 

και, όπως δηλώσατε πρόσφατα, έχει πιστοποιηθεί από το πολεμικό 
ναυτικό των ΗΠΑ, για τη συντήρηση αμερικανικών στρατιωτικών σκα-
φών. Σχεδιάζει το ναυτικό των ΗΠΑ να αναθέσει ένα μέρος της συντή-
ρησης του 6ου στόλου σε ελληνικά ναυπηγεία; 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες θεωρούν την ελληνική ναυτιλία ως έναν τοµέα 
στον οποίο η Ελλάδα διαχρονικά έχει αριστεύσει, έναν τοµέα µε ιδιαί-
τερη συµβολική σηµασία, αλλά και έναν κρίσιµο τοµέα για την περαι-
τέρω εµβάθυνση των σχέσεών µας σε θέµατα άµυνας, τεχνολογίας και 
ενέργειας. Η επιτυχία της ONEX µε το ναυπηγείο της Σύρου έχει απο-
δείξει πως οι αµερικανικές επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν 
την αναξιοποίητη ναυπηγική υποδοµή στην Ελλάδα. Επισκέφθηκα τη 

Σύρο τον Ιούλιο µε τέσσερις υπουργούς, συ-
µπεριλαµβανοµένων των υπουργών Ανάπτυ-
ξης Αδωνι Γεωργιάδη και Αµυνας Νίκου  Πα-
ναγιωτόπουλου, που ήταν µια ισχυρή επίδει-
ξη στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση. Το 
ναυπηγείο λειτουργεί πλέον σε πλήρη δυνα-
µικότητα, µετά την επαναλειτουργία του έχει 
εξυπηρετήσει έναν αριθµό-ρεκόρ πλοίων και 
έχει συνεισφέρει το 90% από τη συνολική αύ-
ξηση της ανάπτυξης που κατέγραψε η ναυ-
πηγική βιοµηχανία από το 2017-2019. Τώρα 
που το ναυπηγείο έχει πιστοποιηθεί από τον 
6ο στόλο, το πολεµικό ναυτικό των ΗΠΑ έχει 
µια ανταγωνιστική «τοπική» επιλογή, επωφε-
λή για την Ελλάδα. Βλέπουµε ένα πολύ σηµα-
ντικό εθνικό ενδιαφέρον ασφάλειας στην ενί-
σχυση των δυνατοτήτων του «Νεώριον» να 

εξυπηρετεί αµερικανικά και ελληνικά πολε-
µικά πλοία. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών 
µας έχουν δεσµευτεί στην επίτευξη ανάλογης 
επιτυχίας στην Ελευσίνα. Επιπλέον, η Αµερι-
κανική Εταιρεία Ανάπτυξης και Χρηµατοδό-
τησης έχει αναγνωρίσει ότι η Ελευσίνα απο-
τελεί στρατηγική υποδοµή και έχει υπογρά-
ψει συµφωνία προκαταβολής µε την ONEX, 
ώστε να προχωρήσει µε την αγορά και την 
ανακαίνιση του ναυπηγείου, ενισχύοντας α-
κόµα περισσότερο την αξία της Ελλάδας ως 
στρατηγικού σύµµαχου και εταίρου στην α-
νατολική Μεσόγειο. 
 Διαπιστώνουμε μεγάλο αμερικανικό ενδια-

φέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Για-
τί είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ αυτό το λιμάνι; 

Είµαι περήφανος που έχω επισκεφθεί την Αλε-
ξανδρούπολη περισσότερο από οποιονδήπο-
τε άλλο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα και 
αυτό το ρεκόρ αποδίδει έµφαση στον στρα-
τηγικό ρόλο της πόλης για το κοινό όραµα Η-
ΠΑ και Ελλάδας,  σε σχέση µε την οικοδόµη-
ση της ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας και 

«Ελλάδα και ΗΠΑ
είναι ενωµένες
στην υποστήριξη 
της ειρήνης και 
της σταθερότητας
στην περιοχή»

Τζέφρι Πάιατ Αµερικανός πρέσβης στην Αθήνα

«Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες
της πρεσβείας µας για το 2021 είναι 
να συµβάλουµε ώστε να διασφαλιστεί ότι
η ανάκαµψη της οικονοµίας της Ελλάδας 
θα είναι σχήµατος ‘‘V’’, επιστρέφοντας
στη µεγέθυνση το συντοµότερο δυνατό»
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της περιφερειακής ασφάλειας.  
Η Αλεξανδρούπολη είναι προδιαγεγραµµένο 
να γίνει περιφερειακός κόµβος σε θέµατα ε-
νέργειας, µεταφορών, εµπορίου και άµυνας 
µε την ολοκλήρωση του market test για την 
πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναερι-
οποίησης υγροποιηµένου αερίου (FSRU) και 
για τα σχέδια της General Electric για εργο-
στάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αέριο. Είναι, επίσης, µια πόλη όπου η Ρωσία 
προσπάθησε πολύ σκληρά να ασκήσει κακή 
επιρροή, µεταξύ άλλων µέσω µιας συνεργα-
τικής σχέσης (που έχει ακυρωθεί) µεταξύ του 
Εµπορικού Επιµελητηρίου Αλεξανδρούπολης 
και του Επιµελητηρίου στην κατεχόµενη από 
τους Ρώσους Κριµαία. Η γεωστρατηγική θέ-
ση του λιµένα και τα σιδηροδροµικά και οδι-
κά δίκτυα που τροφοδοτούν την ανατολική 
Ευρώπη προσφέρουν ένα σηµαντικό δίαυλο 
για τη µεταφορά στρατευµάτων και εξοπλι-
σµού από και προς τις περιοχές των Βαλκα-
νίων και της Μαύρης Θάλασσας. Η ιδιωτικο-
ποίηση του λιµένα, σε συνδυασµό µε τη βελ-
τιωµένη πρόσβαση λόγω της αποµάκρυνσης 
του ναυαγίου του «Ολγα» από τον αµερικα-
νικό στρατό το 2019, δηµιουργεί ευκαιρίες 
για ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. Το α-
µερικανικό επενδυτικό ταµείο BlackSummit 
Financial οδηγεί τα πράγµατα εδώ µε µια ι-
σχυρή κοινοπραξία, που περιλαµβάνει επεν-
δυτές των ΗΠΑ, Ελληνες εταίρους, και έναν 
ευρωπαϊκό λιµενικό φορέα µε περιφερειακή 
εµπειρία για προσφορά στα λιµάνια της Αλε-
ξανδρούπολης και της Καβάλας. Εν τω µετα-
ξύ, η επίλυση των ζητηµάτων χρήσης γης α-
πό την ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι το λι-
µάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί κυβερ-
νητική προτεραιότητα. Ετσι, µε το λιµάνι της 
Αλεξανδρούπολης να γιορτάζει 150 χρόνια 
λειτουργίας, εµείς θα συνεχίσουµε να ανα-
πτύσσουµε αυτό το σηµαντικό περιουσιακό 
στοιχείο για την προώθηση των κοινών µας 
στόχων άµυνας και ασφάλειας. 
 Ποιες είναι οι προοπτικές για περισσότε-

ρες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα; 
Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της 
πρεσβείας µας για το 2021 είναι να συµβά-
λουµε ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανάκαµ-
ψη της οικονοµίας της Ελλάδας θα είναι σχή-
µατος «V», επιστρέφοντας στη µεγέθυνση 

το συντοµότερο δυνατό. Από αυτήν την ά-
ποψη, οι αµερικανικές εταιρείες και οι αµε-
ρικανοί επενδυτές πρόκειται να διαδραµα-
τίσουν κρίσιµο ρόλο. Η Ελλάδα προβλέπεται 
να επιστρέψει στην οικονοµική ανάπτυξη το 
2021, πρωτίστως λόγω της αποτελεσµατικής 
διαχείρισης της πανδηµίας της COVID-19 α-
πό την ελληνική κυβέρνηση, που έσωσε ζω-
ές και ενίσχυσε τη φήµη της χώρας ως α-
σφαλούς και αξιόπιστου επενδυτικού προ-
ορισµού. Ολα τα µεγάλα ενεργειακά εγχει-
ρήµατα για τα οποία έχουν εκφράσει ενδι-
αφέρον Αµερικανοί επενδυτές -το FSRU της 
Αλεξανδρούπολης, οι αγωγοί IGB και TAP, 
εγχειρήµατα που κατοχυρώνουν την πολιτι-
κή και οικονοµική σταθερότητα σε ολόκλη-
ρη την περιοχή- έχουν µακροπρόθεσµους ο-
ρίζοντες και συνεχίζουν να προχωρούν και 
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.  
Στον τουρισµό, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει 
για τον καθαρισµό του Ελληνικού και τη δη-
µιουργία του ολοκληρωµένου θέρετρου, µια 
αµερικανική επένδυση ύψους περίπου 1 δι-
σεκατοµµυρίου δολαρίων που θα µεταµορ-
φώσει την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ταυτόχρονα, 
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της ελληνικής 
κυβέρνησης, µε τη βοήθεια των αµερικανι-
κών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, έχει δη-
µιουργήσει περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρί-
ες στην Ελλάδα. Η αυξηµένη προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας από την κυβέρνηση 
οδήγησε την άνοιξη στην έξοδο της Ελλάδας 
από τη ειδική λίστα Special έπειτα από 12 χρό-
νια. Ως αποτέλεσµα, η σχέση της Ελλάδας µε 
τη Microsoft έχει βελτιωθεί: η Microsoft απέ-
κτησε την ελληνική εταιρεία SoftoMotive και 
πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα δηµιουργή-
σει ένα κέντρο ροµποτικών διαδικασιών αυ-
τοµατισµού στην Αθήνα. Αυτό επιπλέον των 
κέντρων καινοτοµίας της Pfizer και της Cisco 
στη Θεσσαλονίκη, που αξιοποιούν τον µεγά-
λο φοιτητικό πληθυσµό της πόλης και το υ-
ποστηρικτικό περιβάλλον από την κυβέρνη-
ση για να µετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε 
τεχνολογική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. 
Οι καρποί αυτών των επενδύσεων καταδεί-
χθηκαν στη ∆ιεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το 
2018 και ανυποµονούµε να συνεχίσουµε να 
αξιοποιούµε αυτήν την κληρονοµιά στην τε-
χνολογία και στις επενδύσεις.


