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Ανταπόκ ριση, Νέα Υόρκη

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

O 
Kυριάκος Μητσοτάκης έγινε ο τρί-
τος πρωθυπουργός -µετά τους Σα-
µαρά και Τσίπρα- που από το 2013 

αναζήτησε επενδυτικά σχήµατα και στόχευ-
σε σε κλειστές συναντήσεις µε µεγαλοεπενδυ-
τές και hedge funds στη Νέα Υόρκη. Τα τέσ-
σερα ραντεβού του µε επενδυτικά σχήµατα ή 
ιδιώτες, που πραγµατοποιήθηκαν στο περιθώ-
ριο των επαφών του, µε αφορµή την παρου-
σία του στην 74η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
έγιναν µακριά από τα φώτα της δηµοσιότη-
τας και µε εντολή να µη δηµοσιοποιηθούν τα 
ονόµατα των συµµετεχόντων. Το «κλειδί» για 
να αποτελέσει η Ελλάδα έναν επενδυτικό προ-
ορισµό είναι η εµπιστοσύνη των ξένων επεν-
δυτών και ο Ελληνας πρωθυπουργός, γνωρί-
ζοντας καλά αυτή την προϋπόθεση έδωσε, 
σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, µια 
προσωπική υπόσχεση στους συνοµιλητές του 
ότι «θα επικεντρωθεί ό ίδιος και η οµάδα του 
σε µεγάλα επενδυτικά πρότζεκτ ώστε να ξεπε-
ραστούν τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην Ελ-
λάδα». O Κυρ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, µά-
λιστα, στην παρέµβασή του όσον αφορά την 

απόφαση του αµερικανικού φαρµακευτικού κο-
λοσσού Pfizer να επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για 
τη δηµιουργία ενός εκ των έξι συνολικά digital 
hubs, στις επενδύσεις της Blackstone, η οποία 
συµφώνησε για την εξαγορά πέντε ξενοδοχει-
ακών µονάδων στην Ελλάδα, αλλά και σε πρό-
τζεκτ τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Για την 
επενδυτική κοινότητα της Νέας Υόρκης, η ικα-
νότητα του Κυρ. Μητσοτάκη να εκπληρώσει τις 
δεσµεύσεις για φορολογικές περικοπές εξαρ-
τάται σε µεγάλο βαθµό από την προθυµία του 
να αντιµετωπίσει άλλα πολιτικά εµπόδια, όπως 
το να «καθαρίσει» τις τράπεζες από τα µη εξυ-
πηρετούµενα δάνεια και να επιταχύνει τις ιδι-
ωτικοποιήσεις και τις µεταρρυθµίσεις που θα 
ενισχύουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Κατά τις συναντήσεις του Ελληνα πρωθυπουρ-
γού, υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον για τις αποκρα-
τικοποιήσεις στον τοµέα της ενέργειας (∆ΕΗ, ΕΛ-
ΠΕ), ενώ τέθηκαν από την πλευρά των επενδυ-
τών πολλά ερωτήµατα και για την κατάσταση 
των τραπεζών, ζήτηµα για το οποίο υπήρξαν ελ-
ληνικές διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί και λαµ-
βάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εύ-
ρυθµη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος.
 Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Goldman 
Sachs, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ανα-
πτυξιακό πρόγραµµα της κυβέρνησής του, επι-
σηµαίνοντας τους άξονές του, όπως τη µειω-
µένη φορολόγηση, το σταθερό φορολογικό 
πλαίσιο και τις µεγάλες αλλαγές που στοχεύ-
ουν να χτυπήσουν τη γραφειοκρατία. Τα επι-
χειρήµατα του Κυρ. Μητσοτάκη άκουσαν 30 
CEOs κορυφαίων αµερικανικών επιχειρήσε-
ων, ανάµεσά τους και εκείνων που έχουν το-
ποθετήσει σε ελληνικά οµόλογα από την επο-
χή των µνηµονίων. Μεταξύ άλλων, ήταν οι εκ-
πρόσωποι της Pimco, της Blackstone, του Bain 
Capital, του Cerberus, του Avenue Capital, 
του York Capital, της Invesco Oppenheimer, 

Ποιοι ήταν 
στα κλειστά
ραντεβού της 
Νέας Υόρκης
Οι συναντήσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη µε 
υποψήφιους επενδυτές 
και η προσωπική 
υπόσχεση που έδωσε
ο πρωθυπουργός
στους συνοµιλητές του

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ που κάνουν οι αξιωματούχοι τόσο της ελ-
ληνικής όσο και της τουρκικής αποστολής είναι ότι κα-
τά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τα-
γίπ Ερντογάν τέθηκαν οι βάσεις για μια ουσιαστική επα-
νεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας. 
Ακόμα και αν η διπλωματική γλώσσα λειαίνει πολλές 
από τις γωνίες της συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών, 
ακόμα και αν οι Τούρκοι αξιωματούχοι διολισθήσουν 
σύντομα στο γνώριμο παιχνίδι των προκλητικών δηλώ-
σεών τους, ακόμα και αν το θερμόμετρο στο Αιγαίο και 
στην ανατολική Μεσόγειο χτυπήσει και πάλι κόκκινο 
τους επόμενους μήνες, η εξέλιξη αυτή είναι, χωρίς αμ-
φιβολία, ένα θετικό βήμα.   

Με τους γείτονες έχουμε πολλά που μας χωρίζουν, 

υπάρχουν, όμως, και άλλα τόσα που μας ενώνουν και 
για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμο να παραμένουν ανοι-
κτοί οι δίαυλοι της επικοινωνίας. 

Ομως, τo μεγαλύτερο αγκάθι και το πλέον φλέγον ζή-
τημα στις διμερείς σχέσεις μας είναι η εκρηκτική αύ-
ξηση των μεταναστευτικών ροών. Και αυτό δεν είναι 
και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ελληνοτουρκι-
κό θέμα. Η προσφυγική κρίση είναι ένα αμιγώς ευρω-
παϊκό θέμα που δοκιμάζει τις σχέσεις της Τουρκίας με 
ολόκληρο το οικοδόμημα της Ε.Ε. Και δυστυχώς από 
το ξέσπασμά της μέχρι και σήμερα οι γραφειοκράτες 
των Βρυξελλών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους χει-
ρισμούς τους, περνούν κάτω από τον πήχυ . Και τώρα 
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους!  

Η ώρα της Ευρώπης

τoυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΡΟΜΠΟΤΗ

k.rompotis@realnews.gr

η άποψη

σµένων ήταν προσεκτικά επιλεγµένη. Στο ίδιο 
τραπέζι βρέθηκε µαζί µε τους John Paulson 
της Paulson & Co, Michael A. Peterson, πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Peter G. 
Peterson Foundation, ∆ηµήτρη Αθανασόπου-
λο, διευθύνοντα σύµβουλο της AXIA Ventures 
Group LTD, Jay Collins, αντιπρόεδρο του Cor-
porate and Ιnvestment Βαnking της Citygroup, 
Paul Fribourg, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµ-
βουλο της Condinental Grain Company, Marc 
T. Gallogly, συνιδρυτή της Center Bridge Part-
ners, Μάριο Κοντοµέρκο, διευθύνοντα σύµ-
βουλο της Mohegan Gaming & Entertainment, 
Howard W. Lutlick, πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο της Cantor Fitzerald, Γιώργο Παπα-
ζήση, επικεφαλής πωλήσεων και εµπορίου της 
Pireus Securities, Charles E. Philips Jr, πρόεδρο 
της INFOR, Nathaniel Rothchild, Faiza Saeed 
µέτοχο της Cravath, Swaine & Moore LLP, Pe-
ter A. Selfridge της Global Head of Digital 
Government SAP, Ted Smith, πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύµβουλο της Sotheby’s, George 
Walker, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβου-
λο της Neuberger Berman Group LLC, John 
Wallen, διευθύνοντα σύµβουλο της Waterwheel 
Capital, Kathryn S. Wylde, πρόεδρο και διευθύ-
νοντα σύµβουλο της Partenship for New York 
City και Στέλιο Ζαβό, διευθύνοντα σύµβουλο 
της Zeus Capital Management.

 Σε µια άλλη αµιγώς οµογενειακή επενδυτι-
κή εκδήλωση, που διοργάνωσε ο ίδιος ο Ελλη-
νοαµερικανός µεγιστάνας Τζον Κατσιµατίδης 

της Hayman Capital, της Autonomy Capital, 
της Marathon Asset Management, της Greylock 
Capital, της Knighthead Capital και της Tricadia. 
Ο Ελληνας πρωθυπουργός ήταν επίσης προσκε-
κληµένος του Αµερικανού υπουργού Εµπορί-
ου, Γουίλµπουρ Ρος, σε γεύµα που έλαβε χώ-
ρα σε γνωστό ελληνικό ρεστοράν στο κεντρι-
κό Μανχάταν, µε παρόντες Αµερικανούς επι-
χειρηµατίες που ήδη έχουν τοποθετήσει τα λε-
φτά τους στην Ελλάδα ή ενδιαφέρονται να επεν-
δύσουν σε άλλα πρότζεκτ. Η λίστα των καλε-
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

 ΘΕΤΙΚΌΣ είναι ο απολογισμός του 
ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 
ΗΠΑ, όπως αποτιμάται από το κυβερνητι-
κό επιτελείο. «Η Ελλάδα μπαίνει ξανά στον 
χάρτη ως μια χώρα αξιόπιστη, σοβαρή, 
σύγχρονη, που έχει αφήσει πίσω της την 
κρίση και τη μιζέρια». Αυτό είναι το μήνυ-
μα που εξέπεμψε η παρουσία του πρω-
θυπουργού στη Νέα Υόρκη, όπως υπο-
στηρίζουν συνεργάτες του. Εξάλλου, ο Κυρ. Μητσοτάκης, από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είχε την ευκαιρία να 
απευθυνθεί σε διεθνές ακροατήριο και να δείξει ότι η Ελλάδα αλ-
λάζει σελίδα, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ συναντήθηκε διμερώς με 10 αρχη-
γούς κρατών και κυβερνήσεων. Συνάντησε κατά σειρά τους ηγέτες 
της Κολομβίας, της Παλαιστίνης, τριών κρατών των δυτικών Βαλ-
κανίων, του Κοσόβου, της Αυστραλίας, της Αρμενίας, της Τουρ-
κίας και ασφαλώς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κο Αναστασιάδη. Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε δύο ομιλί-
ες στον ΟΗΕ, μία στη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα και μία στη 

Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της 74ης Συνόδου, και είχε συνά-
ντηση με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού Αντόνιο Γκου-
τέρες με επίκεντρο το Κυπριακό. Παράλληλα, συναντήθηκε διμε-
ρώς με κορυφαίους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες των 
ΗΠΑ, όπως ο υπουργός Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος, ο επικεφαλής 
της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον, της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλο-
μον, του πρακτορείου Bloomberg Μάικλ Μπλούμπεργκ (πρώην 
δήμαρχος Νέας Υόρκης), ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου 
Τζάρεντ Κούσνερ, που έχει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο, ενώ 
είχε την ευκαιρία να δει και υποψήφιους επενδυτές.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Υόρκη όχι με κάποιες γενικό-
λογες υποσχέσεις, αλλά έχοντας δείξει εμπράκτως ότι το επενδυτι-
κό περιβάλλον αλλάζει στην Ελλάδα, τονίζουν κυβερνητικά στελέ-
χη. Το ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων, όπως του Ελ-
ληνικού, της COSCO και των Σκουριών, συνέβαλε ώστε να δοθεί 
το μήνυμα ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί ένα πλαίσιο 
φιλικό για την επιχειρηματικότητα. Επίσης, η μείωση στη φορολο-
γία των επιχειρήσεων και στα μερίσματα ενισχύει αυτό το σήμα, 
προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Συνάντηση με τον Ερντογάν 
Αξίζει να σημειωθεί πως η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έδωσε τη 
δυνατότητα στην ελληνική πλευρά να συναντηθεί με ηγέτες όπως 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή ο Ζόραν Ζάεφ σε ουδέτερο έδαφος 

και να πραγματοποιηθούν οι πρώτες δι-
ερευνητικές επαφές.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης συναντήθηκε πρώ-
τη φορά με τον Τούρκο Πρόεδρο με την 
ιδιότητά του ως πρωθυπουργού και προ-
τεραιότητα της ελληνικής αποστολής ήταν 
η οικοδόμηση καλύτερου κλίματος προς 
όφελος και των δυο λαών και της σταθε-
ρότητας στην περιοχή. Παράλληλα, όμως, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική 
πλευρά ξεκαθάρισε προς την Τουρκία 
ότι δεν θα δεχθεί ενέργειες που θα αμφι-
σβητούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. 

Οσον αφορά το Κυπριακό, φαίνεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο μιας νέας προσπάθειας επίλυσης και, μάλιστα, με τρόπο που 
αφήνει ικανοποιημένη τη χώρα μας. Ο γενικός γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών φαίνεται το επόμενο διάστημα ότι θα απευθύ-
νει πρόσκληση για τριμερή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών 
και του ΟΗΕ. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, παρά την επιμονή της 
Αγκυρας, σημαίνει πως απορρίπτεται το ενδεχόμενο πενταμερούς 
με τη συμμετοχή Ελλάδας και Τουρκίας. Ετσι επιτυγχάνεται η επι-
δίωξη Αθήνας και Λευκωσίας για μια τριμερή συνάντηση, χωρίς 
την Τουρκία να ναρκοθετεί την κατάσταση. Αντίστοιχα, και το τετ α 
τετ του πρωθυπουργού με τον Ζ. Ζάεφ ήταν το πρώτο μεταξύ των 

δύο ανδρών, με τον Κυρ. Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει πως θα σε-
βαστεί τη συμφωνία των Πρεσπών, αν και ο ίδιος δεν θα την υπέ-
γραφε, ζητώντας, όμως, την πλήρη εφαρμογή της από την πλευ-
ρά της γειτονικής χώρας. 

Ομογένεια και επιστολική ψήφος 
Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από 20 σχεδόν χρόνια, Ελλη-
νας πρωθυπουργός μίλησε σε ανοχτή εκδήλωση στην Αστόρια. 
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απηύθυνε από στήθους ομιλία σε μια βρα-
διά με πολύ έντονη συγκινησιακή φόρτιση, στην καρδιά του Ελ-
ληνισμού της Αμερικής, στηρίζοντας το δικαίωμα των ομογενών 
να ψηφίσουν στις εκλογές από τον τόπο διαμονής τους. Στη Νέα 
Υόρκη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, όπου εί-
χε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο. 

Μεταξύ άλλων, ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον απερ-
χόμενο επίτροπο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης Πιέρ Μο-
σκοβισί -ο οποίος μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες 
ημέρες- αλλά και με εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων. Ακόμα, 
συναντήθηκε και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο 
λόμπι του ξενοδοχείου «Millenium». Τέλος, είχε μια επαφή γνωρι-
μίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό 
του, Μελάνια, στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
προς τιμήν των αντιπροσωπειών των χωρών που συμμετείχαν στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα μπαίνει ξανά
 στον χάρτη της αξιοπιστίας»

Τα αποτελέσματα του 
ταξιδιού του πρωθυπουργού 

στις ΗΠΑ και τα μηνύματα 
από τις επαφές που είχε 

με ξένους ηγέτες και 
κορυφαίους οικονομικούς 

παράγοντες

μαζί με τον υφυπουργό Εξωτερικών Αντώνη 
Διαματάρη, προσήλθαν, κατά την έκφραση 
ενός καλεσμένου, «όλα τα λεφτά της Νέας Υόρ-
κης». Κατά την ομιλία του, ο Κυρ. Μητσοτάκης, 
απευθυνόμενος προς τους ομογενείς επενδυ-
τές, τόνισε ότι «σκοπός μου είναι να αναβαθ-
μίσω την Ελλάδα από μια κερδοσκοπική ευκαι-
ρία που είναι σήμερα με τα ελληνικά ομόλογα, 
σε μια χώρα που θα δημιουργήσει ανάπτυξη 
και πραγματικές θέσεις εργασίας». Μεταξύ των 
80 συμμετεχόντων στην εκδήλωση, παρόντες 
ήταν μερικοί από τους πλουσιότερους ομογε-
νείς των ΗΠΑ, όπως οι George Behrakis, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της Marwick 
Associates, John Hatzipateras, επικεφαλής, δι-
ευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Dorian 
LPG Ltd, Dean Mitropoulos, διευθύνων σύμ-
βουλος της Metropoulos & Company, Michael 
Psaros, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος 
της KPS Capital Partners LP, John Calamos, 
ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Calamos 
Invemestments και Spyros Spyreas, πρόεδρος 
του Δ.Σ. της Sigmapharm Laboratories. 

Paul Fribourg, 
Condinental Grain Company

Emmanuel Roman, Pimco

John Paulson, Paulson & Co

Michael A. Peterson, 
Peter G. Peterson Foundation


