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“Η 4η σύνοδος έχει εθνική και βαλκανική εμβέλεια. Καταγράφει άμεσα εφαρμόσιμες
λύσεις με αξιοπιστία και εγκυρότητα” είπε κατά την έναρξη του 4ου Thessaloniki Summit
ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης.

της Χριστίνας Μισιρλή

Ο κ. Σαββάκης είπε ότι το 4o Thessaloniki Summit είναι εδώ για να διερευνήσει το
ενδιαφέρον των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων της παγκόσμιας σκηνής, των ΗΠΑ, του
Καναδά αλλά και της Κίνας, για τη ΝΑ Ευρώπη.

“Οι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια και
διαμορφώνουν τους νέους στόχους” πρόσθεσε ο κ. Σαββακης, ενώ ανέφερε πως
δημιουργείται μια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση για την Περιφέρεια, την Ελλάδα, τα
Βαλκάνια και τις χώρες ΝΑ Ευρώπης.
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“Οι καθημερινές εξελίξεις στο οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο είναι ταχύτατες και
πολλές φορές είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις
ανάπτυξης σε φιλικό επίπεδο” κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΒΕ.

Ο Συμεών Τσομώκος ο οποίος συνδιοργανώνει το Thessaloniki είπε: “Η Ελλάδα βγαίνει
από μια βαθιά 10ετη οικονομική και πολιτική κρίση”. “Θα καταφέρει η Θεσσαλονίκη να
γίνει η μεγάλη πρωτεύουσα στην ΝΑ Ευρώπη; Θα μπορέσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
να ανταγωνιστεί το λιμάνι του Πειραιά;” δήλωσε ο κ. Τσομώκος λέγοντας ότι αυτά τα
ερωτήματα θα απαντηθούν στο 4ο Thessaloniki Summit.

Από τη μεριά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας σημείωσε ότι το 4ο
Summit καθιερώνεται ως ένα μείζον πολιτικό γεγονός.

“Σήμερα που αφήνουμε μια 10ετή κρίση ανοίγονται νέες ευκαιρίες δεν δικαιούμαστε να
αποτύχουμε” τόνισε.

“Η Θεσσαλονίκη έχει το ιδανικό μέγεθος, την ιδανική θέση και τους ιδανικούς
ανθρώπους για να τα καταφέρει. Πρέπει να προχωρήσουμε με βήμα ταχύ στην ψηφιακή
εποχή. Οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση
να ανακοινώσουμε μια συνεργασία με έναν τεχνολογικό κολοσσό” είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Ζέρβας.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να ολοκληρώσει σύντομα όλες τις βασικές
της υποδομές (λιμάνι, αεροδρόμιο, μετρό, περιφερειακός) “που με ευθύνες πολλών
έχουν μείνει πολύ πίσω”. “Η Θεσσαλονίκη να βρεθεί στο τραπέζι του εθνικού
στρατηγικού σχεδιασμού γιατί θα μπορέσει να γίνει τόπος προσέλκυσης επενδύσεων. Η
Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να συστηθεί ξανά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια
κοινότητα ως μια πόλη φιλόξενη και επενδυτικός προορισμός” κατέληξε ο κ. Ζέρβας.
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 4ο Thessaloniki Summit Αθανάσιος Σαββάκης επενδύσεις Θεσσαλονίκη οικονομία ΣΒΕ

“Ανατέλλει μία νέα εποχή και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η
ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Να γίνουν εγχώριες
επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες και καλά αμειβόμενος θέσεις εργασίας” είπε μεταξύ
άλλων ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρος Καράογλου.

Αναφερόμενος στη Μακεδονία και τη Θράκη ο κ. Καράογλου δήλωσε ότι είναι πύλη της
βαλκανικής ενδοχώρας και στην ΝΑ Ευρώπη. “Ανοίγεται μια τεράστια αγορά που μπορεί
και πρέπει να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό πελάτη. Το ελληνικό δαιμόνιο μαζί με την
πλούσια δραστηριότητα μπορούν να εκτινάξουν την ελληνική οικονομία. Είμαι απόλυτα
πεπεισμένος ότι αυτή η συνάντηση θα επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα για το
βορειοελλαδίτικο επιχειρείν” τόνισε.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Στέλιος Πέτσας δήλωσε: “Η Ελλάδα
επωφελήθηκε από τη διάλυση της ΕΣΣΔ και προχώρησε σε επενδύσεις στην ΝΑ Ευρώπη.
Η Ελλάδα συνέβαλε στην οικονομική ενίσχυση των Βαλκανίων. Η επιστροφή της
Ελλάδας στα Βαλκάνια αποτελεί προτεραιότητα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσφέρει
πολλά ως οικονομικό και μητροπολιτικό κέντρο των Βαλκανίων. Η Ελλάδα παραμένει μια
δύναμη ειρήνης και σταθερότητας”.
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