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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
DINNER AND DIALOGUE BETWEEN BUSINESS EXECUTIVES &  

GOVERNMENT LEADERS OF GREECE, EUROPE AND THE UNITED STATES 
                       

 

11 Δεκεμβρίου, 2018 
 

 

Τη  Δευτέρα  10 Δεκεμβρίου 2018, το 20ο  Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του με 

επίσημο δείπνο και Κεντρικό Ομιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian 

Affairs U.S. Department of State, που εκτελεί σήμερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, 

υπευθύνου για θέματα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία 

από τον Αύγουστο του 2018. 

 

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σημαντική 

συμμετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και 

Ευρώπη, όσο και από την Αμερική, συμμετοχή η οποία και ενδυναμώνει το μήνυμα της Ελλάδος προς τους 

διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.   

 

Ο κ. Πάλμερ στην ομιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς 

επιδιώκουν να οικοδομήσουν σταθερότητα και ευημερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον, 

χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας εργαστεί 

για ένα μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίες του στα θέματα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ μια ισχυρότερη και 

περισσότερο ζωντανή σχέση μεταξύ των δύο χωρών. 

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο χώρες συμμερίζονται τους βασικούς στόχους 

όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυμία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες 

αγκυροβολημένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσμούς. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουμε 

την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό 

εταίρο με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ενεργειακή εικόνα 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλμερ.  

Σχετικά με την αυξανόμενη αμυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί, ως σύμβολο της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως 

παραδείγματα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και  

Αλεξανδρούπολης, στην μεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την εμβάθυνση 

της αμυντικής συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος. 

 

Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειμε το  “2018 Hellenic Capital 

Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MYTILINEOS, 

για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας.    

 

Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική 

συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας 

επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. 

Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John 

Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, 
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Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του 

ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, 

το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017 απονεμήθηκε 

στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International. 

 

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του κ. Ευάγγελου 

Μυτιληναίου σε έναν από τους πιο επιτυχημένους Ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, με παρουσία σε 

πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει 

προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ενίσχυση της Ελληνικής 

οικονομίας αλλά και στην έμπρακτη και αποτελεσματική προώθηση της Ελλάδος σαν επενδυτικό και 

επιχειρηματικό προορισμό.» Ο κ. Μπορνόζης είπε επίσης ότι: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπό την ηγεσία του                            

κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου,  με τους ανθρώπους της  ενωμένους και σκληρά εργαζόμενους,  είναι μια  δυνατή 

εταιρεία, ικανή να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στο διεθνές εμπόριο, και κουβαλά την ελληνική σημαία σε 

δεκάδες χωρών ανά τον κόσμο». 

 

Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.  

 

Στην ομιλία που εκφώνησε από τη Νέα Υόρκη παραλαμβάνοντας το Hellenic Capital Link Leadership Award 2018, 

για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προέβη σε μια διεισδυτική ανάλυση του παγκόσμιου οικονομικού 

τοπίου και των προκλήσεων της εποχής μας. Μετά από μία γλαφυρή περιγραφή της νέας παγκόσμιας τάξης 

πραγμάτων, που καθορίζεται από την κυριαρχία τεχνολογιών αιχμής και τους κινδύνους των εμπορικών 

πολέμων, εστίασε στη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας στον Κόσμο. Συγκεκριμένα, ανέπτυξε τα βήματα εκείνα 

που η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει, τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά, προκειμένου να ανακτήσει τη 

διεθνή εμπιστοσύνη και να συσφίξει τις στρατηγικές της σχέσεις ως βασικό και αναπόσπαστο μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους:  

• Η Υπουργός Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά 

• Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, κ. Γιώργος Τζιάλλας 

• Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Υπουργείο Εξωτερικών, Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου - Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Μπράχος 

• Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής  

• Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη 

• Οι εκπρόσωποι των Θεσμών, κ. Declan Costello και κ. Francesco Drudi και η κα. Sabina Dziurman. 

• Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύμβουλος - Hellenic Financial Stability Fund 

• Ο κ. Δημήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 

(Ο.Δ.ΔΗ.Χ) 

• Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, οι 

εκπρόσωποι των Θεσμών, καθώς και μια ομάδα από διακεκριμένους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες. 
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Χορηγός του δείπνου ήταν η EY.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε: 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

κα. Όλγα Μπορνόζη  /  κα. Ελένη Μπέη  

Τηλ: +1 212 661 75 66 Email : ContactNY@capitallink.com   

ΑΘΗΝΑ 

κα. Ελένη Λυκίδη  

Τηλ: +30  210 610 9800  -  Email : marketing@capitallink.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε : 

www.capitallink.com,   www.capitallinkforum.com 

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 

στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας. Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, των 

εμπορευμάτων, της ενέργειας, των MLP, των κλειστών κεφαλαίων, και των ETF. Είναι μέλος του χρηματιστηρίου ναύλων 

Λονδίνου και συνεργάζεται με το χρηματιστήριο με της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, το NASDAQ και άλλες διεθνείς 

οργανώσεις και βιομηχανικές ενώσεις στους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας. 

Η προορατική μας προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει σχέσεις με επενδυτές, χρήση τεχνολογίας των πληροφοριών και 

μέσων ενημέρωσης, ενισχύει τη θέση των πελατών μας μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων με στόχο αναλυτές, 

θεσμικούς και ατομικούς επενδυτές, σε συνδυασμό με ισχυρές πλατφόρμες marketing. Η Capital Link προσφέρει ευρεία 

γκάμα υπηρεσιών, όπως στρατηγική και εταιρική διαβούλευση, διαχείριση σχέσεων με τους επενδυτές και τον τύπο, 

δημόσιες και βιομηχανικές σχέσεις, καθώς και οργάνωση εκδηλώσεων. 

Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά δώδεκα έως δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην 

Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη, και από φέτος στο Τόκυο, που αφορούν τους κύριους τομείς 

δραστηριότητάς της. Επτά από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα συνέδρια της Capital Link 

προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό 

πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Επίσης, διοργανώνονται webinars με έμφαση στην 

επενδυτική στρατηγική, σε σημαντικά θέματα και τομείς ενδιαφέροντος για τις επενδύσεις και σε παρουσιάσεις εταιρειών. 

Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη 

διάρκεια του έτους σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια πέραν από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται κάθε 

εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.  

Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's 

List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 

2016, από το Propeller Club και Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.     

  

 

 


