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Κομβικήχαρακτηρίζεται η σημερινή συνάντηση που θα έχει στο Μέγαρο Μαξίμου ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής, Μάικ Πομπέο.
Ηάφιξη του Αμερικανού υπουργού στην ελληνική πρωτεύουσα (πέρα από το τετ α τετ με τον κ.
Μητσοτάκη θα έχει συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και Εθνικής Άμυνας,
Νίκο Παναγιωτόπουλο) αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της
στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Κατά την παραμονή του, μάλιστα, στην Αθήνα θα υπογραφεί
ανανεωμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, με κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν πως με την κίνηση αυτή
πραγματοποιείται μία ακόμα σημαντική κίνηση για την διεύρυνση και ενίσχυση της αμυντικής
συνεργασίας, ιδιαίτερα σε μία χρονική συγκυρία που το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον στρέφεται
πάλι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Όπωςεπισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, η νέα συμφωνία έρχεται, προκειμένου να δημιουργήσει
ομπρέλα ασφαλείας επάνω από τη χώρα, μετά από μία περίοδο δεκαετούς οικονομικής κρίσης,
καθώς αναπτύσσονται ισχυρότεροι δεσμοί γύρω από τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα στην
περιοχή. "Σε συμβολικό επίπεδο, η αναβάθμιση και διεύρυνση της Αμερικανικής στρατιωτικής
παρουσίας στην Ελλάδα, πέραν της Σούδας, δείχνει ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τον στρατηγικό
ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που αποτελεί μήνυμα προς όλους, κυρίως
προς την Άγκυρα", σημειώνουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά και στο μέτωπο της
αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Κοινή είναι η πεποίθηση ότι με
τη συγκεκριμένη κίνηση ενισχύεται ο εθνικός στόχος για μετατροπή της πόλης σε στρατηγικό
ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο.
"Ηανάπτυξη παράλληλων υποδομών προσφέρει επίσης εναλλακτική οδό εξόδου στην Μεσόγειο
για την Βουλγαρία και την Ρουμανία, πέραν των Δαρδανελίων", αναφέρουν πηγές.
Σεαυτό καθαυτό το μέτωπο της συμφωνίας, Αθήνα και Ουάσιγκτον προχωρούν στην

επικαιροποίησή της, καθώς όπως σχολιάζουν στελέχη της κυβέρνησης:
-Περιείχε τοποθεσίες και εγκαταστάσεις από όπου οι Αμερικανοί είχαν αποχωρήσει ( Ελληνικό,
Γλυφάδα).
-Τα τελευταία χρόνια είχε αναπτυχθεί διμερής αμυντική συνεργασία σε άλλες εγκαταστάσεις βάσει
Τεχνικών Διευθετήσεων.
-Επειδή οι Αμερικανοί επιθυμούν να βελτιώσουν, με ίδια χρηματοδότηση, τις υποδομές στις εν
λόγω εγκαταστάσεις μας, η συμπερίληψή τους στην MDCA ανοίγει νομικά το δρόμο για τη διάθεση
κονδυλίων από το Κογκρέσο για την εκτέλεση των βελτιωτικών έργων.
-Αποφασίσθηκε να τροποποιηθεί όχι η Συμφωνία η ίδια, αλλά μόνον το Παράρτημά της, το οποίο
περιγράφει τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές. Εκεί
συμπεριλήφθηκαν ρυθμίσεις για δραστηριότητες σε περιοχή Σούδας (Μαράθι), αεροπορική βάση
Λάρισας, Στεφανοβίκειο Μαγνησίας και λιμάνι Αλεξανδρούπολης.
Ηδιοίκηση και ο έλεγχος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εντός των οποίων φιλοξενούνται οι
αμερικανικές δυνάμεις, παραμένουν στην ελληνική πλευρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι
υπεύθυνες μόνο για τη διοίκηση των δικών τους δυνάμεων κατά την χρονική περίοδο της εκεί
παρουσίας τους. "Η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει αλλάξει ριζικά από το
1990, όταν υπεγράφη η MDCA. Η στενότερη συνεργασία με την Αμερικανική πλευρά σε τομείς
ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, θωρακίζει τις τελευταίες για την
καλύτερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ασφαλείας. Παράλληλα, οι δραστηριότητες
συνεκπαίδευσης με τους Αμερικανούς βελτιώνουν το αξιόμαχο του στρατεύματός μας, οι Ένοπλες
Δυνάμεις θα ασκούνται υπό τις πιο σύγχρονες συνθήκες και με τα πιο σύγχρονα μέσα, οι
υποδομές των εγκαταστάσεών μας θα εκσυγχρονισθούν και θα αναβαθμισθούν με έξοδα της
Ουάσιγκτον, ενώ θα υπάρξει οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες από την υλοποίηση
έργων υποδομών και την παρουσία αμερικανικού προσωπικού", σχολιάζουν.
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