
  Tετάρτη, 3 Σεπτεµβρίου 2008 Eπικοινωνία | Site map | Eγγεγραµµένοι χρήστες |

  Αναζήτηση

Home page 

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Πολιτική

Οικονοµία

Ελλάδα

Κόσµος

Πολιτισµός

Αθλητισµός

Απόψεις

Αφιερώµατα

Αρχείο Εκδόσεων

ΕΝΘΕΤΑ

Real Estate

Αυτοκίνητο

Οίκο

Οινοχόος

Επτά Ηµέρες

GOOD LIFE

Ταξίδια

Σινεµά

Θέατρο

Μουσική

Γεύσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χαρτοφυλάκια

Newsletter

  RSS

  Χρήσιµα

Eιδήσεις kathimerini.gr

Hµεροµηνία :  26-08-08             Eκτύπωση |   e-mail

Συνάντηση Παπανδρέου µε το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Β. 
Ελλάδος  

 ∆υσαρεστηµένοι εµφανίστηκαν από τις κυβερνητικές πολιτικές οι επιχειρηµατίες.  

«Αυτό που είναι σαφές µετά την συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ µε το προεδρείο του 
Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος είναι ότι η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης 
δεν πλήττει µόνο τους εργαζοµένους, αλλά και την επιχειρηµατικότητα και τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της χώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου. 

«Τα φαινόµενα οικονοµικής παρακµής που βλέπουµε σε όλη την χώρα είναι ιδιαίτερα 
έντονα στην Μακεδονία και την Θράκη», σηµείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος 
αναφέρθηκε και στην επισήµανση του Γ. Α. Παπανδρέου ότι «είµαστε ακυβέρνητη χώρα 
που πορεύεται χωρίς σχέδιο, µε την Ελλάδα απούσα από τα Βαλκάνια και µε την 
ανασφάλεια να κυριαρχεί στους πολίτες». 

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι στη συζήτηση ο Γ. Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε 
στις προτάσεις του Κινήµατος για την οικονοµία και για την Β. Ελλάδα, στην «ανάγκη να 
ξαναβρούµε σαν χώρα, τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την αναπτυξιακή ορµή που 
έχουµε χάσει»,αλλά και στα νέα αναπτυξιακά πρότυπα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. 

Ερωτηθείς ο Γ. Παπακωνσταντίνου αν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κ. Γ. Μυλωνάς είπε 
στον κ. Γ. Παπανδρέου ότι η κυβέρνηση µετακυλύει την διαχειριστική της ανικανότητα στις 
επιχειρήσεις το οποίο ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ δεν επιβεβαίωσε ακριβώς µετά την συνάντησή 
του µε τον πρωθυπουργό, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σηµείωσε ότι «δεν νοµίζω πως είναι 
πρέπον να µεταφέρω αυτολεξεί µέρος της συζήτησης. Αυτό που µπορώ σίγουρα να 
µεταφέρω είναι ένα κλίµα απαισιοδοξίας και απόγνωσης των επιχειρηµατιών της Β. 
Ελλάδος για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής». 

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι οι επιχειρηµατίες δεν αποδίδουν την απαισιοδοξία τους 
στην διεθνή κρίση ή σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά στις κυβερνητικές πολιτικές. 

«Η Βόρεια Ελλάδα γειτνιάζει µε µια περιοχή η οποία τώρα ανοίγεται στον κόσµο. Οι Ελληνες 
επιχειρηµατίες έχουν επενδύσει σε αυτήν και υπάρχουν µεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές 
για την χώρα µας. Και είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να βλέπουµε ότι σήµερα η Ελλάδα γίνεται 
όλο και πιο απούσα από την περιοχή, γεγονός που πληρώνεται µε θέσεις εργασίας στην 
Ελλάδα, σε επενδύσεις που µπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα και σε συνολική 
αναπτυξιακή δυναµική», πρόσθεσε. 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

    Τελευταία Νέα κατηγοριών 

   Πολιτική
- Ρουσόπουλος: Κανένα περιθώριο νοθείας στη διαδικασία ψηφοφορίας 
- Στυλιανίδης: Χτυπάµε την παραπαιδεία στο σκληρό πυρήνα της

   Οικονοµία
- Εντείνεται η πτωτική πορεία των µετοχών στο Χ.Α. 
- Αύξηση 3,5% σηµείωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

   Επιχειρήσεις
- Κάρτα ΙΚΕΑ εκδίδει η Millennium bank 
- Βιοµηχανικό πάρκο για τους συνεργάτες της Ford στη Ρουµανία 
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