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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Διοικητής των U.S. Army Europe
LTG Christopher G. Cavoli στην Αλεξανδρούπολη
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Με μία λιτή τελετή στον προβλήτα ΣΕΜΠΟ του νέου εμπορικού λιμένα της
Αλεξανδρούπολης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης κ. Κωνσταντίνος
Χατζημιχαήλ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Χαντζηκωνσταντίνου και ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς υποδέχθηκαν τον Στρατηγό Διοικητή
των Αμερικανικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, Αντιστράτηγο Christopher G. Cavoli ο οποίος
βρέθηκε για λίγες ώρες στην πόλη της Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου2019.
Η επίσκεψη του υψηλόβαθμου αξιωματικού χαρακτηρίσθηκε από την Διοίκηση του ΟΛΑ
ως ορόσημο για το μέλλον και την πορεία του λιμανιού.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους και τα μέσα που κάλυπταν την επίσκεψη ο
Διοικητής των U.S. Army Europe ανέφερε μεταξύ άλλων:
“Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να προχωρήσουμε αργά και σταθερά, για να δούμε τις
εγκαταστάσεις του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης καθώς τις δυνατότητές του. Προς το παρόν
σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το λιμάνι, ως έχει, με σκοπό να ερχόμαστε προσωρινά και να
σχεδιάζουμε στρατιωτικές ασκήσεις με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλους. Πιστεύουμε
πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει κόμβο και για άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ,
με τις οποίες από κοινού σχεδιάζουμε και άλλες ασκήσεις όπως η Saber Guardian, που
παραδοσιακά διεξάγεται στα ανατολικά Βαλκάνια. Επιπλέον όλη αυτή η δραστηριότητα θα
επιφέρει σημαντικό όφελος στην Αλεξανδρούπολη. ”
Από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, σχετική δήλωση για τη
σημειολογία και την επίδραση της επίσκεψης του υψηλού επισκέπτη, πραγματοποίησε ο
Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ λέγοντας χαρακτηριστικά:
“Με την ολοκλήρωση της ανέλκυσης του ναυαγίου της βυθοκόρου Όλγα που
χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Ναυτικό έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο, τριάντα και πλέον
χρόνων, απαξίωσης και στασιμότητας του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης.
Με την έλευση του πρώτου πολεμικού (USNS) πλοίου του αμερικανικού ναυτικού και τη
φυσική παρουσία του Στρατηγού Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη
διανοίγεται ένα νέο, περισσότερο ελπιδοφόρο κεφάλαιο και ευελπιστούμε ότι με τη συνδρομή των

Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρουμε ταυτόχρονα να έχουμε αφίξεις στρατιωτικές αλλά και να
αναπτύξουμε περαιτέρω την οικονομία της περιοχής!”

