Αξιότιμοι κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριοι Πρέσβεις ξένων κρατών,
βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και Οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
διακεκριμένοι ομιλητές και προσκεκλημένοι, αγαπητές κυρίες και κύριοι.

Εκ μέρους του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σας καλωσορίζω με
ιδιαίτερη χαρά στο 29ο συνέδριο της Ελληνικής Οικονομίας με κεντρικό θέμα: ‘Η
Ελλάδα αντικρίζοντας το μέλλον. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι παγκόσμιες
προκλήσεις ’.

Πριν ξεκινήσω την εισαγωγή μου θα ήθελα εκ μέρους του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην
οικογένεια του πρόσφατα εκλιπόντος Αμερικανού Προέδρου George W Bush, 41ου
Προέδρου των ΗΠΑ και φυσικά στον Αμερικανικό λαό. Το Επιμελητήριο μας γνώρισε
και θυμάται τον Πρόεδρο Bush μιας και είχαμε την τιμή και χαρά να τον
φιλοξενήσουμε όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα το 1991 σε μία μεγάλη εκδήλωση στην
οποία απεύθυνε ομιλία προς ένα ακροατήριο από διακεκριμένους εκπροσώπους της
τότε πολιτικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής σκηνής.
Στην οθόνη βλέπετε μία φωτογραφία από την εκδήλωση εκείνη.
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Παρακαλώ όλοι να σηκωθούμε όρθιοι και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή προς τιμή
του.
Κύριε Πρέσβη τα συλλυπητήρια μας για την απώλεια του 41 ου Προέδρου των ΗΠΑ. Ο
Θεός ας τον αναπαύσει.

Κυρίες και κύριοι,
Το φετινό μας συνέδριο διεξάγεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των
μνημονιακών προγραμμάτων τα οποία ακολούθησε η χώρα μας για 9 περίπου χρόνια,
αρκετά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα που μπήκε σε ανάλογο
πρόγραμμα. Και ενώ κανονικά θάπρεπε να ακολουθήσουμε ανάλογη αναπτυξιακή
πορεία που είχαν εκείνες μετά τα προγράμματα, εν τούτοις φαίνεται η χώρα μας να
παραμένει εγκλωβισμένη σε οικονομικές και άλλες πολιτικές, που δεν δημιουργούν
εκείνες τις προοπτικές που θα βοηθήσουν για μία ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη,
ειδικά σε μία περίοδο που η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει όχι βήματα, άλλα άλματα
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μπροστά και κάτω από ρευστές και ευμετάβλητες συγκυρίες σε οικονομικό, πολιτικό
αλλά και κοινωνικό επίπεδο, όχι μόνο εδώ αλλά σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, στις επιστήμες και στην
γεωπολιτική σκηνή, δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που
κυριαρχούσε τις τελευταίες δεκαετίες και στο οποίο κράτη καλούνται να
αναπροσαρμόσουν την πορεία τους, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την
ανταγωνιστικότητα τους και να συνεχίσουν να έχουν ή να αποκτήσουν βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη.

Είναι η Ελλάδα προετοιμασμένη και έτοιμη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και
τις προκλήσεις όχι μόνο στο μέλλον, αλλά σήμερα σε μία περίοδο ευμετάβλητων
ραγδαίων αλλαγών σε πολλαπλά επίπεδα; Διαθέτει η χώρα μας την απαραίτητη
στρατηγική, που θα της επιτρέψει να μπει σε μία νέα παραγωγική και αναπτυξιακή
διαδικασία και να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και επενδυτών;
Και το ερώτημα αυτό δεν έχει να κάνει με το αν απλά θα συνεχίσουμε μεταρρυθμίσεις
και τομές μιας και αρκετές από αυτές πρέπει να θεωρούνται εύλογες και αυτονόητες και έχουμε ήδη κάνει αρκετές- αλλά με τις επιλογές για το τι χώρα θέλουμε, μέσα σε
ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο παγκόσμιο χώρο.
Ολα αυτά όμως απαιτούν και την συμμετοχή των πολιτών. Δημοκρατικές κοινωνίες
χωρίς την ενημέρωση, συμμετοχή και την συναίνεση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών
τους δεν μπορούν να υλοποιήσουν στρατηγικά οράματα και στόχους που απαιτούν
θυσίες, κόπο και επιμονή.

Κάποτε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Σε
ένα κόσμο που αλλάζει με τρομερές ταχύτητες, που η τεχνολογία διαμορφώνει νέες
επικοινωνιακές μορφές δεν μπορεί να δρούμε και να εκφραζόμαστε νομίζοντας ότι
κανείς δεν δίνει σημασία στο πώς σκεφτόμαστε και στο τι θέλουμε να κάνουμε. Είτε
το θέλουμε ή όχι, είμαστε μέρος μίας παγκόσμιας κοινωνίας που τρέχει με
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διαφορετικές ταχύτητες και που η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα αποτελούν
δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα.

Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
Το φετινό συνέδριο συμπληρώνει 29 χρόνια συνεχούς και συνεπούς διεξαγωγής του.
Σε αυτά τα 29 χρόνια φιλοξενήσαμε πάντα κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής,
χρηματοπιστωτικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Σημαντικοί
ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν κάθε χρονιά καθιστώντας έτσι
το συνέδριο αυτό ως το μεγαλύτερο οικονομικό ετήσιο φόρουμ στην Ελλάδα.

Το φετινό συνέδριο του Επιμελητηρίου διακρίνεται όπως όλα τα προηγούμενα για
την πλούσια και κυρίως επίκαιρη θεματολογία του αλλά και τους διακεκριμένους
ομιλητές που θα συμμετέχουν των εργασιών του και τους οποίους θέλω να
ευχαριστήσω όπως και τους συντονιστές για την συμμετοχή τους.

Θέλω να επισημάνω ότι όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος οι εργασίες του συνεδρίου
μας καλύπτονται εκτός από όλα τα Ελληνικά μέσα και από εκπροσώπους σημαντικών
μέσων ενημέρωσης του εξωτερικού πράγμα που αποδεικνύει αφενός το σημαντικό
ενδιαφέρον που υπάρχει διεθνώς για την χώρα μας και αφετέρου το κύρος του
συνεδρίου μας. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους.

Η επιτυχία για 29 χρόνια του συνεδρίου μας έχει να κάνει με την υποστήριξη και
εμπιστοσύνη

των

χορηγών

μας.

Χωρίς

αυτούς

δεν

θα

μπορούσαμε

να

ανταποκριθούμε σε τέτοιο βαθμό στις απαιτήσεις όχι μόνο αυτής αλλά και άλλων
σημαντικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Επιμελητήριο μας.
Για την υποστήριξη του φετινού μας συνεδρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους
πλατινένιους χορηγούς: Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομιλος ΟΤΕ, ΔΕΘ-HELEXPO, CISCO και
Ιδρυμα Charles & Agnes Kazarian. Τους χρυσούς χορηγούς: ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ GASTRADE και
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ΕΛΠΕ. Τους ασημένιους χορηγούς: DELOITTE, IBM, KPMG, MICROSOFT, ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
Law firm, PAPASTRATOS και SAS INSTITUTE.

Επιπλέον να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας BHMA, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,
EUROPEAN BUSINESS REVIEW & BUSINESS PARTNERS. Τους διαδικτυακούς: CAPITAL
CNN, EΠΙΧΕΙΡΩ, ΙΝ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ STARTUPER. Tους τηλεοπτικούς ΑΝΤ1 και SBC
– ATTICA TV.

Και τέλος τις ΕVENTORA και mDATA για την βοήθεια τους στην

οργάνωση του συνεδρίου.

Με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ και πλησιάζοντας προς το τέλος του έτους,
επιτρέψετε μου να αναφερθώ στην πολύ μεγάλη και σημαντική επιτυχία του
Αμερικανικού περιπτέρου στην φετινή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης η οποία
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και άφησε παρακαταθήκη η οποία θα αποτελέσει
αναφορά για το μέλλον.
Επιπλέον θα αποτελέσει και μία βάση για τον επικείμενο στρατηγικό διάλογο μεταξύ
ΗΠΑ και Ελλάδας την επόμενη εβδομάδα.
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Μέσα από την καρδιά μου λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του
Επιμελητηρίου εδώ και στην Θεσσαλονίκη για την αγόγγυστη συνδρομή τους όχι μόνο
για την ΔΕΘ αλλά και για όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις μας. Τον αγαπητό Πρέσβη κ.
Pyatt και όλα τα στελέχη της Πρεσβείας με τα οποία συνεργαστήκαμε για αυτή την
πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά τις εταιρίες που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το
κάλεσμα και συμμετείχαν καταλυτικά στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Για όλες τις επιτυχίες του Επιμελητηρίου απαραίτητη συμβολή πέρα από το
προσωπικό έχει η Διοίκηση από τον Πρόεδρο μέχρι τα μέλη της εκτελεστικής
επιτροπής και του Δ.Σ. για την απίστευτη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και το
ομαδικό πνεύμα που διακρίνει το Επιμελητήριο μας. Τους ευχαριστώ όλους θερμά.
Να ευχαριστήσω τις εταιρίες μέλη του Επιμελητηρίου για την συνεχή εμπιστοσύνη και
υποστήριξη τους προς το Επιμελητήριο μας.
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Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτό
το σημαντικό για το Επιμελητήριο μας συνέδριο. Σας καλούμε να παρακολουθήσετε
όλες τις εργασίες του συνεδρίου και να συμμετέχετε ενεργητικά στους διαλόγους κατά
την διάρκεια του.
Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου κ. Αναστασόπουλο να προλογίσει το συνέδριο μας.

Κύριε Πρόεδρε
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