∆ελτίο Τύπου
“ Οι χρονικοί περιορισμοί καταστούν την ανάγκη εξεύρεσης έντιμης λύσης με
τους εταίρους άμεση και επιτακτική ”
Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου στην Θεσσαλονίκη
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2015.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η καθιερωμένη πλέον ετήσια εκδήλωση για την
κοπή

της

πίτας

του Ελληνο-Αμερικανικού

Εμπορικού

Επιμελητηρίου στην Θεσσαλονίκη. Από την εκδήλωση δεν έλειψαν τα μέλη του
επιμελητηρίου, Πρόξενοι όπως επίσης και πληθώρα εκπροσώπων του
επιχειρηματικού

και

Στη δεξίωση απηύθυναν χαιρετισμό
Επιμελητηρίου,

κ. Σίμος

πολιτικού

κόσμου.

ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού

Αναστασόπουλος ,

ο Aντιπρόεδρος του

Ελληνο-

Αμερικανικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος,
κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, ο Υφυπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του
Κυβερνητικού Έργου, κ. Τέρενς Κουίκ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,
κ. Δημήτρης Μάρδας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο Αμερικανός Πρόξενος στην Θεσσαλονίκη, κ. Robert P. Sanders.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αµερικανικού Επιµελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος
μαζί με τις ευχές για υγεία, ευημερία και πρόοδο, ευχήθηκε να είναι η επιτυχής
διαπραγμάτευση, η απαρχή μιας νέας περιόδου δημιουργικών αλλαγών στην
Ελλάδα που θα μας επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

“Η φετινή εκδήλωση μας πραγματοποιείται εν μέσω μιας εξελισσόμενης
διαπραγμάτευσης τεράστιας σημασίας για το μέλλον της οικονομίας και της
χώρας

μας.

Διασφαλίσαμε

την πολιτική

σταθερότητα

και τώρα η

Ελλάδα χρειάζεται να προβάλλει ξεκάθαρο ευρωπαϊκόπροσανατολισμό και
σταθερή προσήλωση στον στόχο της ανάπτυξης. Είναι κρίμα να πάνε χαμένες οι
θυσίες των πολιτών χάρη στις οποίες παραμείναμε στην ευρωζώνη και πετύχαμε
δημοσιονομική ισορροπία. Η λαϊκή βούληση, όπως εκφράστηκε στις εκλογές,
υπαγορεύει ότι είναι απαραίτητο ένα νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας με περιορισμό των πολιτικών της λιτότητας και έμφαση σε πολιτικές
ανάπτυξης χωρίς να τίθεται σε αμφισβήτηση η παραμονή της χώρας στην
Ευρωζώνη. Είναι δηλαδή απαραίτητο να συμφωνηθεί με την Ευρώπη η ένταξη
των μεταρρυθμίσεων στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο τρόπος που αυτές θα θέσουν
την Ελλάδα σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης διατηρώντας την απρόσκοπτη
χρηματοδοτική στήριξη της χώρας. Η παράταση της αβεβαιότητας για τις
προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας ενισχύει την πιθανότητα να χρειαστεί
η Ελλάδα επιπλέον στήριξη από την Ευρωζώνη και μια προληπτική γραμμή
πίστωσης μπορεί πλέον να μην είναι αρκετή. Αυτό παράλληλα σημαίνει και την
ανάληψη υποχρεώσεων που θα ισοδυναμούν με νέο μνημόνιο. Οι χρονικοί
περιορισμοί καταστούν την ανάγκη εξεύρεσης έντιμης λύσης με τους εταίρους
άμεση

και

επιτακτική”.

Ο χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου και
Προέδρου

της

Επιτροπής

Βορείου

Ελλάδος,

Νικόλαου

Μπακατσέλου

επικεντρώθηκε σε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και στους στόχους
του Επιμελητηρίου για το νέο έτος, χωρίς να παραλείψει, τις εξελίξεις που
λάμβαναν χώρα την ίδια στιγμή στην Ευρώπη και τις ευχές του για την καλύτερη
έκβαση της διαπραγμάτευσης για το μέλλον της Ελλάδας. Συγκεκριμένα ανέφερε
“Η φετινή εκδήλωση, γίνεται τη ίδια μέρα, τις ίδιες ώρες που η χώρα μας
διαπραγματεύεται το μέλλον της στις Βρυξέλλες. Όποια και να είναι η έκβαση
αυτής της διαπραγμάτευσης, όπως και να συνεχίσουν τα πράγματα για την χώρα
μας, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι πως, το Επιμελητήριο, θα
συνεχίσει, με κάθε έκφανση του, να συμβάλει ουσιαστικά και να παρεμβαίνει

δυναμικά, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευνοϊκό για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας. Για το καλό των μελών μας, για το καλό της οικονομίας και
των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν, για το καλό του τόπου γενικότερα. Αυτός
είναι

ο

ρόλος

μας!”.

O Υφυπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου,
κ. Τέρενς Κουίκ τόνισε ότι η Ελλάδα, θα παραμείνει στην Ευρωζώνη και ότι
υπάρχει επιτακτική ανάγκη αναζήτησης μιας έντιμης λύσης με τους εταίρους σε
αυτό το πλαίσιο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μάρδας
με την σειρά του δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχή διεκπεραίωση της
διαπραγμάτευσης.
Την εκδήλωση χορήγησαν: Μέγας Χορηγός: Harley Davidson – Χορηγοί: Gigilinis
Shipping Group, Kouimtzis, The Met Hotel, TIMKEN – Αρωγοί: Tuvunu, Ζυθοποιία
Μακεδονίας – Θράκης, “Vergina”
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