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DEFEA 2021 – Εγκαίνια Αμερικανικού Περιπτέρου 

Τετάρτη 14.07.2021 | Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του Αμερικανικού 

Περιπτέρου – USA Pavilion, στο πλαίσιο της DEFEA 2021, η οποία άνοιξε τις πύλες της, 

συγκεντρώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών.  

Ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, Geoffrey Pyatt, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο 

Παναγιωτόπουλο, τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαο 

Μπακατσέλο, και την  Heidi Grant, Director of the Defense Security Cooperation Agency, 

εγκαινίασαν το Aμερικανικό Περίπτερο (USA Pavilion) όπου φιλοξενούνται τριάντα δύο 

αμερικανικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της 

αμυντικής τεχνολογίας και των αμυντικών συστημάτων.  

To USA Pavilion αποτελεί σημείο αναφοράς για την DEFEA 2021, καθώς παρουσιάζονται 

υπερσύγχρονοι εξοπλισμοί, υπηρεσίες και βαριά οχήματα και ελικόπτερα του αμερικανικού 

στρατού. Εκπρόσωποι του χώρου της αμυντικής βιομηχανίας, περιηγήθηκαν στους διαδρόμους της 

αμερικανικού περιπτέρου και αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των εταιρικών 

σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.  

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, 

δήλωσε: “To Αμερικανικό Περίπτερο, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την DEFEA 2021. Μέσα 

από την παρουσία 32 κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας 

υπογραμμίζεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο η σημασία που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην 

ουσιαστική ενίσχυση των διμερών εταιρικών σχέσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφαλείας. 

Οι προοπτικές είναι ευοίωνες περισσότερο από ποτέ ώστε να παγιωθεί μια ισχυρή διασύνδεση, η 

οποία θα αποτυπωθεί και στην επικείμενη ΑUSA 2021 στις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο, με την ελληνική 

παρουσία να είναι πολύ σημαντική”. 

Ο Αμερικανός πρέσβης, Geoffrey Pyatt, αναφερόμενος στο USA Pavilion και τις 

ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δήλωσε: “Είμαι υπερήφανος για το κοινό μας έργο και την ανάπτυξη 

της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.  Ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες αυτής της 

στρατηγικής σχέσης είναι η αμυντική μας συνεργασία. Εξέφρασα στον στρατηγό Jarrard, τη βαθιά 

μου ευγνωμοσύνη προς τη διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική. 



Συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας την 

πρόοδο που έχουμε σημειώσει στη Βόρεια Ελλάδα μέσα από τις ασκήσεις που ολοκληρώσαμε στο 

Πετροχώρι πριν από λίγες εβδομάδες, όπου ο υπουργός Στεφανής και ο στρατηγός Φλώρος, ο 

στρατηγός Cavoli κι εγώ, είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις δυνάμεις μας να συνεργάζονται 

επιχειρησιακά.  Η εμπορική έκθεση DEFEA, δεν θα ήταν πλήρης σήμερα, χωρίς την παρουσίαση 

του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Αμερικανικές εταιρείες. Θα ήθελα όμως 

να τονίσω ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα δεν αφορά μόνο τον υλικό εξοπλισμό, αλλά αφορά 

περισσότερο το πως οι δυνάμεις μας από κοινού επιχειρούν και συνεργάζονται καλύτερα”. 

Από την πλευρά της η Heidi Grant, Director of the Defense Security Cooperation Agency, τόνισε:  

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και όλους τους συνεργάτες μας 

εδώ στην Ελλάδα που έφεραν εις πέρας αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός. Είμαστε πολύ 

περήφανοι που είμαστε εδώ φέτος για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια φιλίας με την Ελλάδα, καθώς 

τιμούμε την ιστορία της και τις κοινές δημοκρατικές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες μας. Είμαι 

επίσης περήφανη για την αμυντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο 

επίπεδο όλων των εποχών, επαινώντας παράλληλα τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη 

περιοχή. Εμπορικές εκθέσεις όπως η DEFEA συνιστούν ένα ανεκτίμητα ασφαλές φόρουμ 

συνεργασίας για τις αμερικανικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας στην προσπάθειά τους να 

διασυνδεθούν με συμμάχους και συνεργάτες.” 
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