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Αυλαίασήκωσαν οι συναντήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κίνα. Ο κ.
Μητσοτάκης συναντήθηκε με το γενικό γραμματέα της Επιτροπής της Σαγκάης και μέλος του Π. Γ.
του ΚΚ Κίνας, Li Qiang και εξήρε το γεγονός ότι το Πεκίνο στάθηκε δίπλα στη χώρα μας τα χρόνια
της κρίσης, πραγματοποιώντας ειδική μνεία στην επένδυση της Cosco που μπορεί να φτάσει το
ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
"Στόχοςείναι ο Πειραιάς να γίνει το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου", ανέφερε ο πρωθυπουργός για
να συμπληρώσει πως απόρροια όλων σημαντικών συμφωνιών, όπως η απευθείας αεροπορική
σύνδεση Αθήνας - Σαγκάης, αλλά και των προοπτικών που ανοίγονται για τις δύο χώρες στον
Τουρισμό, είναι η εφικτή προσδοκία την περίοδο 2020-21 η Ελλάδα να προσελκύσει 500.000
τουρίστες από την Κίνα. Επανέλαβε, δε, πως πρώτη προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης
αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων.
Οκ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να επενδύσουν στην εγχώρια
αγορά της Κίνας και για αυτό ο ίδιος επέλεξε να ηγηθεί της πολυπληθούς επιχειρηματικής
αποστολής που θα αναζητήσει ευκαιρίες για συνεργασία. "Μπορούμε να κάνουμε πολλά για την
ενίσχυση της δραστηριότητας των Ελλήνων στην Κίνα", σημείωσε, απαριθμώντας παράλληλα
τους τομείς εκείνους που η χώρα μας μπορεί να πρωτοπορεί στην Κινεζική αγορά.

"Οιδύο χώρες γενέτειρες σπουδαίων πολιτισμών"
Στηδιάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την
υποδοχή που επιφυλάχθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στην ελληνική αποστολή, συμπληρώνοντας
πως είναι μεγάλη τιμή που επισκέπτεται την χώρα για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός της
Ελλάδος. "Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κίνα. Την είχα επισκεφθεί για
πρώτη φορά το 1995. Από τότε έχω έρθει πολλές φορές στην όμορφη χώρα σας και στη Σαγκάη,
δύο φορές ακόμα, και πρέπει να σας πω ότι έχω μείνει εντυπωσιασμένος από την εκπληκτική

οικονομική πρόοδο της σπουδαίας χώρας σας. Όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά την
Γκουανγκτζού έβλεπα ακόμα χωμάτινους δρόμους. Τώρα, όμως, βλέπω μία χώρα δυναμική, τη
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, που κατάφερε και έβγαλε 800 εκατομμύρια
ανθρώπους από τη φτώχεια. Καθώς γιορτάσατε τα εβδομηκοστά χρόνια από την ίδρυση της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έχετε κάθε λόγο να είσαστε εξαιρετικά υπερήφανοι", ανέφερε.
"ΗΕλλάδα και η Κίνα είναι δύο χώρες που συνδέονται από μία βαθιά πολιτιστική σχέση. Γιατί
είμαστε και οι δύο, χώρες γενέτειρες σπουδαίων πολιτισμών", επεσήμανε ο πρωθυπουργός, που
επισκέφθηκε το νέο εργοστάσιο της ελληνικής επιχείρησης Kleemann στη Σαγκάη, μίας από τις
μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής ανελκυστήρα στην παγκόσμια αγορά.
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως τo παράδειγμα της Kleemann αποτυπώνει πώς η
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργεί αρμονικά σε ένα διεθνές
περιβάλλον. "Η Ελληνική σημαία θα κυματίζει ψηλά σηματοδοτώντας τι μπορούν να κάνουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ένα ευρύτερο όραμα...Αποδείξατε ότι σε αυτόν τον
παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν και να κυριαρχήσουν.
Μας κάνετε υπερήφανους", τόνισε και ευχαρίστησε τις κινεζικές αρχές για τη συνεργασία με την
ελληνική εταιρεία.
"Στόχοςμου είναι η Ελλάδα, που τώρα πια αντιμετωπίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και
αισιοδοξία, να καταστεί μια χώρα ελκυστική στις ξένες επενδύσεις και όλες οι δομές να
λειτουργούν αρμονικά προκειμένου να υποδέχονται και να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες
σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα μας. Θέλω οι πρώτες κουβέντες των ελληνικών
αρχών σε εκείνους που έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα να είναι ‘πώς μπορώ να σας
βοηθήσω;’", σημείωσε.
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος άφησε το δικό του μήνυμα στον τοίχο των ευχών
γράφοντας: "Καλή Επιτυχία" και συνεχάρη τα αδέλφια Κουκούντζου που, όπως σημείωσε,
γρήγορα αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες της Κινεζικής αγοράς.
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