
 
 

Δείπνο με επίτιμο προσκλεκλημένο και ομιλητή την Α.Ε. Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο 

Την έναρξη του κύκλου εκδηλώσεων γα τη νέα χρονιά σηματοδότησε το 

δείπνο που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο προς τιμήν της 

Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου 

Παυλοπούλου στις 24 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton Athens. Η 

εκδήλωση αυτή επισφράγισε για ακόμη μία φορά την άριστη 

συνεργασία των δύο χωρών, σε οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό 

επίπεδο καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης αυτών, 

παρουσία της Α.Ε. Πρέσβη της Γαλλίας, Christophe Chantepy, Ελλήνων 

Υπουργών, μελών του διπλωματικού σώματος, εκπροσώπων κομμάτων 

και πλήθος Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών. 

Τη βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, 

Cyrille Dupont, ο οποίος έκανε τον απολογισμό του 2016 και ανέπτυξε 

τη στρατηγική του Επιμελητηρίου για το νέο έτος, η οποία βασίζεται σε 

4 πυλώνες: την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την 

υποστήριξη των ταλαντούχων νέων, την ενίσχυση των ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Γαλλία και την ενεργή συμμετοχή στη «Ψηφιακή 

Μετάβαση». 

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Α.Ε. Πρέσβης της Γαλλίας, Christophe 

Chantepy, o οποίος ευχαρίστησε τον κύριο Παυλόπουλο και επεσήμανε 

τους στενούς δεσμούς φιλίας, αγάπης και αμοιβαίας εκτίμησης που 

χαρακτηρίζουν τις ελληνογαλλικές σχέσεις, καθώς και τη συμπόρευση 

των δύο χωρών και των επιχειρήσεων τους στην καταπολέμηση της 

κρίσης και στην ανόρθωση της οικονομίας, γεγονός που αποδεικνύει 

και η πρόσφατη επίσκεψη του Κυρίου Παυλόπουλου στη Γαλλία. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ομιλία του σην ανάγκη 

ν’ αλλάξει η αδιέξοδη πολιτική λιτότητας, η οποία συρρικνώνει το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των περισσότερων κρατών-μελών και 

επηρεάζει αρνητικώς τόσο την βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 



Ένωσης, όσο και την κοινωνική συνοχή της, Όπως σημείωσε, η αδιέξοδη 

αυτή πολιτική πρέπει ν’ αντικατασταθεί με μια οικονομική πολιτική, η 

οποία «πρέπει να στηριχθεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και στις 

κατάλληλες επενδύσεις, καθώς και στην ορθολογικώς σχεδιασμένη 

τόνωση της ρευστότητας και της ζήτησης». 

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «το 2017 βρίσκει την μεγάλη Ευρωπαϊκή 

μας Οικογένεια -και, κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα στο 

σύνολό του- αντιμέτωπη με μια διπλή, υπαρξιακή κυριολεκτικώς, κρίση: 

την οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση». Στο πλαίσιο της 

διπλής αυτής κρίσης, όπως ανέφερε, δοκιμάζονται, ταυτοχρόνως, η 

Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, πυλώνες του 

οποίου είναι ο ανθρωπισμός και η Αλληλεγγύη, κατ’ επέκταση δε το 

κοινωνικό κράτος Δικαίου. 

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, με εφόδια από 

την μια πλευρά την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους και από την 

άλλη την μακρά παράδοση λαμπρής συνεργασίας τους, καλούνται να 

διαδραματίσουν, από κοινού, τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο, και έκλεισε 

την ομιλία του λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν διανοείται το μέλλον της και 

την προοπτική της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βεβαίως, επίσης, 

ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την 

ιδιοσυστασία της Δημοκρατίας της και του Πολιτισμού της δίχως την 

Ελλάδα». 

Με τη συνδρομή και τη χορηγία τους μας τίμησαν οι εταιρείες Dior, 

Thales, Sanofi, Deloitte, Teoren, Air France, Pernod Ricard, το ξενοδοχείο 

Plaza Athenée Paris, η Εθνική Τράπεζα και ο οργανισμός Atout France.  

 

 


