Image not found or type unknown

https://www.metaforespress.gr

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο Τζ. Πάιατ,
πεπεισμένος ότι θα αποτελέσει πύλη των Δ.
Βαλκανίων στις διεθνείς αγορές
2019/03/05 17:42 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πεπεισμένος ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη από τη
Συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε
δηλώσεις του από το λιμάνι της πόλης, το οποίο επισκέφθηκε, το πρωί, προκειμένου
να παρακολουθήσει τις προετοιμασίες για την αναχώρηση της 4ης
αερομεταφερόμενης αμερικανικής ταξιαρχίας, που το προηγούμενο διάστημα
συμμετείχε σε ασκήσεις, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στο Στεφανοβίκειο του
νομού Μαγνησίας.
«Παραμένω πεπεισμένος ότι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από τη Συμφωνία των
Πρεσπών θα είναι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αποκαθίσταται η Θεσσαλονίκη
στον ιστορικό της ρόλο ως πρωτεύουσας των Βαλκανίων, πύλης των Δυτικών
Βαλκανίων προς τις διεθνείς αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός
πρέσβης, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
ως βασικού συστατικού στην όλη διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το λιμάνι, ο Αμερικανός πρέσβης, τον οποίο συνόδευαν ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόξενος των
ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Γκρέγκορι Φλέγκερ, αλλά και στελέχη των ελληνικών και
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, υπογράμμισε -παρουσία του προέδρου και
διευθύνοντα συμβούλου του ΟΛΘ Σωτήρη Θεοφάνη- ότι «μας ενδιαφέρει πολύ η

επιτυχία και ζωτικότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτό συνδέεται με
το ενδιαφέρον μας για την επιτυχία και τη ζωτικότητα της Βόρειας Ελλάδας, των
περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης».
Τριακόσιοι στρατιώτες, 37 ελικόπτερα τριών τύπων (Apache, Black Hawk και
Chinook), 4 UAV’s (μη επανδρωμένα εναέρια μέσα), πολύ μεγάλος αριθμός
στρατιωτικών οχημάτων και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός των αμερικανικών
δυνάμεων θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες από το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες φόρτωσης.
Η εμπειρία της συμμετοχής των αμερικανικών δυνάμεων σε κοινές ασκήσεις με τις
ελληνικές ήταν, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Πάιατ, «πολύ καλή», όπως
προκύπτει από την αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι
επιτελείς τους.
Μάλιστα, ο Αμερικανός πρέσβης επισήμανε τον «μεγάλο σεβασμό» των Αμερικανών
στρατιωτών προς τους Έλληνες συναδέλφους τους, αλλά και τις «φανταστικές
ευκαιρίες» που είχαν οι αμερικανικές δυνάμεις ως προς την εκπαίδευση,
«αξιοποιώντας τη μοναδική γεωγραφία της Ελλάδας».
Ο κ. Πάιατ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος της
έλευσης στην Ελλάδα μιας τέτοιας αμερικανικής στρατιωτικής μονάδας και
συμφώνησε με κάτι που τού ανέφερε, όπως είπε, νωρίτερα, ο κ. Τζιτζικώστας, ότι «η
συμμαχία των δυνάμεών μας, η συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ αποτελεί επαναβεβαίωση
της δέσμευσης της Ελλάδας στη συμμαχία μας αλλά και της αμερικανικής δέσμευσης
προς την Ελλάδα». «Είμαστε εξαιρετικά προσηλωμένοι στη Βόρεια Ελλάδα,
αξιοποιώντας τη δυναμική που απολαμβάνουμε από την παρουσία μας στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρέσβης.
Μεταξύ των στελεχών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που ήταν παρόντα,
σήμερα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ήταν και ο Αμερικανός στρατηγός Shapiro
(Σαπίρο), ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Πάιατ, θα επισκεφθεί εν συνεχεία την
Αλεξανδρούπολη σε σχέση με την επόμενη αμερικανική στρατιωτική αποστολή (της
3ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας) στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνήσει τις
δυνατότητες αξιοποίησης του λιμανιού της πόλης.
Ερωτηθείς, εάν πρόκειται να γίνει χρήση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και
μελλοντικά για κάποια ανάλογη επιχείρηση αυτού του είδους, ο Αμερικανός πρέσβης,
αφού σημείωσε πως «αυτή είναι μια απόφαση που θα λάβει ο Αμερικανικός Στρατός»
κι επισήμανε πως είναι «η δεύτερη φορά που χρησιμοποιήσαμε το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης», ανέφερε πως αν και δεν μπορεί να δώσει σήμερα κάποια
συγκεκριμένη υπόσχεση, ό,τι έχει δει συντείνει στο ότι «θα συνεχίσουμε να
αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η Θεσσαλονίκη και, όπως επισήμανα,

είμαστε έντονα επικεντρωμένοι επίσης στην Αλεξανδρούπολη».

