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Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Στοιχεία και εξελίξεις γύρω από το 
αμερικανικό ΑΕΠ 
Τα καλά νέα για την πορεία της αμερικάνικης 
οικονομίας δεν αφορούν τόσο τα ποσοστά του 
ρυθμού αύξησης του Εθνικού Προϊόντος, όσο τη 
διάψευση των πιο δυσοίωνων προβλέψεων. 
Επιτυγχάνοντας ανάπτυξη 0,9% το 1ο τρίμηνο 
του 2008, το αμερικανικό ΑΕΠ όχι μόνο 
ανέκαμψε σε σχέση με το 0,4% του τελευταίου 
τριμήνου του 2007, αλλά διέψευσε και όσους 
προδίκαζαν ακόμη και αρνητικό πρόσημο για το 
εν λόγω τρίμηνο. 
Βασιζόμενοι στις αντοχές που επιδεικνύει η 
αμερικανική οικονομία, αρκετοί αναλυτές 
κάνουν ήδη λόγο για πορεία πολύ αργής, μεν, 
αλλά υπαρκτής ανάκαμψής της και αποφυγή μιας 
ύφεσης. Η στροφή των αμερικανών στην 
κατανάλωση εγχώριων προϊόντων και τα συνεχή 
εξαγωγικά ρεκόρ, που είναι αποτέλεσμα της 
διολίσθησης του δολαρίου, και τα οποία 
προσφέρουν στήριξη στην εγχώρια βιομηχανία, 
αλλά και η νέα δυναμική που παρουσιάζει ο 
κλάδος των εμπορικών κατασκευών, συμβάλουν 
στη δημιουργία μιας πιο θετικής εικόνας για την 
αμερικανική οικονομία. 
 
Οι εξαγωγικές επιδόσεις και η πορεία της 
αμερικανικής οικονομίας 
Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού 
Ινστιτούτου IMS (Institute of Supply 
Management), από 1/5/2008, οι εξαγωγές των 
ΗΠΑ αυξήθηκαν και πάλι, για 22ο συνεχόμενο 
μήνα, τον περασμένο Απρίλιο. Κατά πολλούς 
αναλυτές, μάλιστα, οι θεαματικές επιδόσεις του 
εξαγωγικού τομέα είναι ο βασικός παράγοντας 
που έχει αποτρέψει, μέχρι στιγμής, την 
αμερικανική οικονομία από το να περιέλθει σε 
πλήρη ύφεση. 
Οι επιδόσεις αυτές δεν πρέπει να αποδοθούν 
αποκλειστικά στις απώλειες της διεθνούς αξίας 
του δολαρίου (-25% τα τελευταία 6 χρόνια), 
όπως θα “έδειχνε” μια επιδερμική οικονομική 
ανάλυση. Αντίθετα, συνδέονται σε σημαντικό 
βαθμό με την εξωστρέφεια και τη διεθνή 
κινητικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, 

που εκμεταλλεύτηκαν την ευνοϊκή 
συναλλαγματική συγκυρία για να κατακτήσουν 
νέες αγορές, να “χτίσουν” ισχυρά δίκτυα επαφών 
και να υποσκελίσουν τους διεθνείς ανταγωνιστές 
τους. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτελέσει, κατά 
πολλούς, κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, όταν η 
οικονομία των ΗΠΑ βρεθεί και πάλι σε τροχιά 
ανάπτυξης και η συναλλαγματική ισοτιμία του 
δολαρίου πάψει να αποτελεί ενισχυτικό 
παράγοντα. 
 
Πτώση δείκτη οικονομικής δραστηριότητας 
στις Μεσοδυτικές Πολιτείες 
Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας στις 
Πολιτείες του επονομαζόμενου Midwest, που 
επεξεργάζεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα του 
Σικάγου σημείωσε νέα πτώση 0,2 μονάδας το 
Μάιο. Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
στους κυριότερους κλάδους της οικονομίας 
αποτελούν πλέον βασικό στόχο των 
νομοθετικών σωμάτων στις πολιτείες του 
Midwest. Οι επικείμενες εκλογές για την 
ανανέωση του νομοθετικού σώματος των ΗΠΑ 
έχουν δημιουργήσει εγρήγορση στον 
επιχειρηματικό κόσμο, καθώς η ανάκαμψη αργεί 
να έρθει και τυχόν περαιτέρω επιδείνωση θα 
απαιτούσε παρεμβατικές κινήσεις των τοπικών 
ιθυνόντων. 
 
Το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και οι 
επιπτώσεις του στον ενεργειακό τομέα των 
ΗΠΑ 
Πέρα από τις προφανείς συνέπειες στο 
γενικότερο κόστος διαβίωσης, η «απογείωση» 
της διεθνούς τιμής του πετρελαίου επηρεάζει 
άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος 
αμερικανός αντιλαμβάνεται σήμερα το κόστος 
μεταφοράς αλλά και την ενεργειακή τεχνολογία. 
Η αγορά ενός αυτοκινήτου χαμηλής 
κατανάλωσης ή ενός υβριδικού μοντέλου ή η 
χρήση βιοκαυσίμων για την κίνηση, εντάχθηκαν 
μέσα σε λίγους μόνο μήνες στις επιλογές του 
αμερικανού καταναλωτή. 
Με το πετρέλαιο γύρω στα 130 δολ/βαρ. και τις 
τιμές των λοιπών ορυκτών καυσίμων να 
παίρνουν επίσης την ανιούσα, αφού η ζήτησή 
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τους αυξάνεται ευθέως ανάλογα με την αύξηση 
της τιμής του «μαύρου χρυσού», εναλλακτικές 
ενεργειακές μορφές και τεχνολογίες που 
(κυριολεκτικά) μέχρι χτες δεν ήταν 
ανταγωνιστικές, αποκτούν πλέον οικονομικό 
ενδιαφέρον για επενδυτές και επιχειρηματίες. 
Από τις ευρέως γνωστές όπως η ηλιακή, η 
αιολική και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια 
από τα κύματα, από την κυτταρική (cellulosic) 
βιομάζα ή τα στερεά απόβλητα, ως τη χρήση 
υδρογόνου για την κίνηση ή σύγχρονων 
εφαρμογών ενεργειακής αποδοτικότητας, μια 
ολόκληρη σειρά από «καθαρές» και πολλά 
υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες αιχμής 
κερδίζουν σημαντικό έδαφος, όσο το κόστος των 
«παραδοσιακών» μορφών ενέργειας αυξάνεται 
αλματωδώς. 
 
Μέτρα για την ενεργειακή κρίση στο Illinois 
Ο κυβερνήτης του Illinois R. Blagojevich 
ανακοίνωσε την ίδρυση μιας νέας Αρχής, 
αρμόδιας για τη διαχείριση ενέργειας. Η Αρχή 
αυτή θα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας για λογαριασμό των καταναλωτών και 
μικρών επιχειρήσεων, παρεμβαίνοντας έτσι στην 
αγορά που διαμορφώνεται κυρίως από τις μικρές 
εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού, σε μια 
προσπάθεια εξισορρόπησης των τιμών. 
 
Μείωση συγχωνεύσεων στο Illinois το 2008 
Παρά το ότι η οικονομική κρίση οδηγεί τις 
εταιρείες σε συγχωνεύσεις και ευρύτερες 
αναδιαρθρώσεις, στην παρούσα τουλάχιστον 
φάση δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Στο Illinois 
το πρώτο τρίμηνο του 2008 έχουν ανακοινωθεί 
138 συγχωνεύσεις ύψους 14,09 δις δολ., ενώ το 
2007 το αντίστοιχο διάστημα ήταν 178 
φθάνοντας τα 21,28 δις. δολ. Τα επιχειρηματικά 
σχέδια για συγχωνεύσεις δεν μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν εύκολα από τις τράπεζες, λόγω 
της πιστωτικής κρίσης (credit crunch). Ως 
αποτέλεσμα, οι μόνες συγχωνεύσεις-εξαγορές 
(Μ&Α) που έχουν ύψος άνω των 500 εκ. δολ. να 
αφορούν 5 περιπτώσεις εταιρειών ευρωπαϊκών 
συμφερόντων, οι οποίες επέλεξαν να επεκτείνουν 
και να ισχυροποιήσουν τις δραστηριότητές τους 
στις ΗΠΑ, λόγω της ανόδου του ευρώ.  
 
Το Σικάγο ως κέντρο μεταφορών 
Καθώς το Σικάγο είναι το διαμετακομιστικό 
κέντρο των μεσοδυτικών πολιτειών (Midwest) 
διά του οποίου γίνεται η μεταφορά του 
μεγαλύτερου όγκου εμπορευματοκιβωτίων, η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε το Μάιο τη 
χρηματοδότηση των έργων συντήρησης και 
αναβάθμισης των υποδομών με 100 εκ. δολ. Ο 

δήμος του Σικάγο θα συμβάλει με 30 εκ. δολ. Οι 
εκτιμήσεις είναι ότι, έως το 2020, θα έχει επέλθει 
αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών της 
Πολιτείας κατά 71% . 
 
Αρνητική πορεία για τα αεροδρόμια του 
Σικάγου 
Η πτώση του αριθμού επιβατών που 
διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο O’ Hare του 
Σικάγου, κατά 9% το πρώτο τρίμηνο 2008 (5,3% 
λιγότερες πτήσεις σε σχέση με το περσινό 
αντίστοιχο διάστημα) προβληματίζει το Δήμο του 
Σικάγου, που είναι ο διαχειριστής του 
αεροδρομίου, καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί τα 
έργα επέκτασης του αεροδρομίου ενόψει της 
διεκδίκησης των ολυμπιακών αγώνων του 2016. 
Παράλληλα, και για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, θα 
επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου, 
καθώς ο δήμαρχος Daley αναζητεί ανάδοχο 
εταιρεία για την ενοικίαση -για 50 χρόνια- του 
δεύτερου σε μέγεθος αερολιμένα του Σικάγο 
(Midway), από και προς τον οποίο η χαμηλού 
κόστους αεροπορική εταιρεία Southwest 
πραγματοποιεί το 45% των πτήσεων της.  
 
Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Πωλήθηκε το GM Building της Ν.Υόρκης 
Η ακριβότερη αγοραπωλησία κτιρίου στον κόσμο 
έλαβε χώρα στα τέλη Μαΐου, όταν ο ηλικίας 40 
ετών (1968) ουρανοξύστης που στέγαζε κάποτε 
τα γραφεία της General Motors στη Ν. Υόρκη 
(στη γωνία της 5ης Λεωφόρου και της 59ης οδού) 
πωλήθηκε από τον ιδιοκτήτη του H. Macklowe 
στον M. Zuckerman της Boston Properties έναντι 
3 δις δολ. Μαζί με 3 ακόμη -πολύ μικρότερα- 
κτίρια, επίσης στη Ν. Υόρκη, το συνολικό τίμημα 
της πώλησης ανήλθε σε 4 δις δολ. Η Boston 
Properties φέρεται να χρηματοδοτήθηκε για την 
εξαγορά από τη Goldman Sachs και τα sovereign 
wealth funds του Κατάρ και του Ντουμπάι. 
 
United Airlines: προς νέους προορισμούς 
Η συμφωνία “Open Skies” ΗΠΑ-ΕΕ αναμένεται 
να ευνοήσει την United Airlines, η οποία έχει 
έδρα το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγου, καθώς 
θα μπορέσει να υλοποιήσει πλέον τα σχέδια που 
είχε για επέκταση του δικτύου της στην Ευρώπη, 
πριν την αίτηση για πτώχευση. Από τις 30 
Μαρτίου 2008, οπότε τέθηκε σε ισχύ η 
συμφωνία, η United έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα 
να προλάβει το νέο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών 
εταιρειών, που μετέχουν μάλιστα σε διατλαντικά 
σχήματα συνεργασιών, καθώς διαθέτει το 
πλεονέκτημα να έχει πολλαπλές δυνατότητες 
επέκτασης. Μάλιστα έχει ήδη δεχτεί επικρίσεις 
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για καθυστέρηση, τη στιγμή που η American 
Airlines, μετά την ίδρυση απευθείας πτήσης από 
Σικάγο προς Νέο Δελχί, πετάει ήδη και προς 
Πεκίνο-Μόσχα. 
 
Συμφωνία με τα συνδικάτα στην Arcelor-
Mittal USA 
Η Arcelor-Mittal USA Inc., αμερικανική 
θυγατρική της μεγαλύτερης -ινδικών 
συμφερόντων- βιομηχανίας χάλυβα 
παγκοσμίως, με έδρα το Σικάγο, ανακοίνωσε ότι 
επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διαμόρφωση της 
ωριαίας εργασιακής αποζημίωσης στο ύψος των 
16,39-22,40 δολ. Η συγκράτηση του κόστους 
εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για την 
εταιρεία των 3.600 εργαζομένων, σε μια 
προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές του 
χάλυβα, οι οποίες, λόγω της αλματώδους 
αύξησης της ζήτησης (+24% από το τέλος του 
2006 έως τον Απρίλιο 2008), έφτασαν τα 740 
δολ/τόνο. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα 
συμβόλαια της Arcelor-Mittal USA Inc 
προέρχονται από ευρωπαϊκές εταιρείες που 
σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή 
ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. 
 
Γ) ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

Λιανεμπόριο: ανησυχητική πορεία το 2008 
Ο όγκος λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ (περί τα 
4 τρις δολ. ετησίως ή σχεδόν το ¼ του ΑΕΠ) δεν 
συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη χώρα στον 
κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι το λιανεμπόριο στις 
ΗΠΑ είναι απελευθερωμένο από ρυθμίσεις 
(deregulated) και τα καταστήματα λειτουργούν 
επτά ημέρες την εβδομάδα, ενίοτε, δε, και 24 
ώρες την ημέρα (τα επονομαζόμενα “7/24”). 
Παράλληλα, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό 
πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω του 
Διαδικτύου. Οι λίαν επιθετικές τεχνικές 
marketing-διαφήμισης, σε συνδυασμό με τις 
συνεχείς εκπτώσεις, αποσκοπούν στην αύξηση 
των πωλήσεων και πέραν του διαθέσιμου 
εισοδήματος των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα 
κατάχρηση πιστωτικών καρτών -το χρεωστικό 
υπόλοιπο των οποίων το 2007 υπερέβη για πρώτη 
φορά το 1 τρις δολ.- και λοιπών δανείων. Ειδικά 
στην αγορά αυτοκινήτων, η οποία 
αντιπροσωπεύει το ¼ του συνόλου των λιανικών 
πωλήσεων ή περί το 1 τρις δολ. ετησίως, 
χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι 
καταναλωτικών δανείων, γνωστοί ως 
“automobile loans”, με διάρκεια αποπληρωμής 
συνήθως 12 - 72 μήνες και εξαιρετικά χαμηλά 
(ακόμη και μηδενικά) επιτόκια. Εντούτοις, 
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που 

ανακοινώθηκαν στα μέσα Απριλίου 2008, κατά 
το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι 
λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε 1.080 δις δολ., 
φαινομενικά αυξημένες κατά 2,9% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Στην 
πραγματικότητα, πρόκειται για ανησυχητικά 
χαμηλή αύξηση, που καταδεικνύει τη γενικότερη 
πορεία της αμερικανικής οικονομίας προς την 
ύφεση: θα ήταν μείωση, εάν δεν είχε 
μεσολαβήσει η δραματική αύξηση της τιμής των 
καυσίμων και, δευτερευόντως, των τροφίμων. 
Ειδικότερα, στις 13 μεγάλες κατηγορίες του 
λιανεμπορίου, ο κλάδος των πωλήσεων 
οχημάτων και ανταλλακτικών κατέγραψε 
πωλήσεις 216,8 δις με πτώση 2,4%, ο κλάδος των 
επίπλων κατέγραψε πωλήσεις 27,5 δις με πτώση 
6,1%, ο κλάδος των ηλεκτρονικών και οικιακών 
συσκευών κατέγραψε πωλήσεις 26,4 δις με 
άνοδο 1%, ο κλάδος των δομικών υλικών και 
ειδών κήπου κατέγραψε πωλήσεις 73 δις με 
πτώση 4,6%, ο κλάδος των τροφίμων-ποτών 
(πλην εστιατορίων) κατέγραψε πωλήσεις 143,2 
δις με άνοδο 4,7%, ο κλάδος των πρατηρίων 
βενζίνης κατέγραψε πωλήσεις 111,8 δις με 
εντυπωσιακή άνοδο 21,4% (αποκλειστικά και 
μόνο λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης), 
ο κλάδος των φαρμακείων (που στις ΗΠΑ 
πωλούν και άλλα είδη, λ.χ. τρόφιμα) κατέγραψε 
πωλήσεις 61,2 δις με άνοδο 4,1%, ο κλάδος 
ενδυμάτων-υποδημάτων κατέγραψε πωλήσεις 
48,4 δις με πτώση 0,1%, ο κλάδος των 
βιβλιοπωλείων-δισκοπωλείων-ειδών χόμπυ 
κατέγραψε πωλήσεις 20,4 δις με άνοδο 4,7%, ο 
κλάδος των πολυκαταστημάτων-γενικού 
εμπορίου κατέγραψε πωλήσεις 132,9 δις με 
άνοδο 1,8%, ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων 
εκτός καταστήματος κατέγραψε πωλήσεις 78,7 
δις με άνοδο 6,7%, ο κλάδος των εστιατορίων 
(που στις ΗΠΑ θεωρούνται επιχειρήσεις λιανικής 
πώλησης) κατέγραψε πωλήσεις 111,3 δις με 
άνοδο 4,5%, και, τέλος, ο κλάδος των λοιπών 
καταστημάτων λιανικής κατέγραψε πωλήσεις 
28,4 δις με άνοδο 1,6%.  
 
Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Επίσημη επίσκεψη ΥΠΟΙΟ κ. Αλογοσκούφη 
και Δ/ντος Σύμβ. “Invest In Greece Agency” 
κ. Παζαΐτη στην Ουάσιγκτων 
Ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου η τριήμερη 
επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας 
&Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη στην 
Ουάσιγκτων. Κατά την επίσκεψη, ο Υπουργός 
συνοδευόταν από τον κ. Παζαΐτη, Δ/ντα 
Σύμβουλο του εθνικού φορέα προσέλκυσης 
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επενδύσεων “Invest In Greece Agency” (πρώην 
ΕΛΚΕ). 
Το πρόγραμμα του κ. Υπουργού περιελάμβανε 
συναντήσεις με τον αμερικανό ομόλογό του κ. 
Paulson, τον Αναπληρωτή Υπουργών 
Εξωτερικών κ. Negroponte, με τον Πρόεδρο της 
Παγκόσμιας Τράπεζας κ. Zoellick, το Δ/ντή του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Strauss-
Kahn, καθώς και με τον Πρόεδρο της Fed κ. 
Bernanke.  
Στις συναντήσεις συζητήθηκαν, κατά κύριο 
λόγο: Α. θέματα παγκόσμιου οικονομικού 
ενδιαφέροντος (η επιβράδυνση της παγκόσμιας 
οικονομίας, η κούρσα των διεθνών τιμών 
πετρελαίου, τροφίμων και πρώτων υλών και ο 
απαραίτητος διεθνής συντονισμών των δράσεων 
για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών 
τους στις εθνικές οικονομίες) Β. οι διμερείς 
οικονομικές σχέσεις και η εξέλιξη του 
ελληνοαμερικανικού εμπορίου και Γ. 
περιφερειακά οικονομικά θέματα, όπως ο ρόλος 
της χώρας μας στη ΝΑ Ευρώπη, η επέκταση των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή 
των Δυτ. Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας 
κ.ά. 
Στις 23/5 ο κ. Αλογοσκούφης συμμετείχε και 
απηύθυνε χαιρετισμό σε πρωινό εργασίας με 
θέμα την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα 
μας, που οργάνωσε το “Invest In Greece 
Agency” σε συνεργασία και με το Γραφείο ΟΕΥ 
της Πρεσβείας Ουάσιγκτων. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν περισσότεροι από 50 
επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων από τη 
μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής 
πρωτεύουσας. Ο κ. Παζαΐτης είχε, επίσης, σειρά 
κατ΄ ιδίαν επαφών με αμερικανούς 
επιχειρηματίες και επενδυτές. 
 
Τέσσερις Ελληνοαμερικανοί στον κατάλογο 
των ισχυρών του Σικάγου 
Στη λίστα των μεγαλυτέρων «ιδιωτικών» (με την 
έννοια των μη εισηγμένων σε κάποιο 
χρηματιστηριακό οργανισμό) εταιρειών του 
ευρύτερου Σικάγου συμπεριλαμβάνονται και οι 
κάτωθι, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι 
ομογενείς: στην 135η θέση η Little Lady Foods 
Inc. του J. Geokaris, με κεφαλαιοποίηση 237 εκ. 
δολ., που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
κατεψυγμένων τροφίμων, στην 139η θέση η 
American Invsco Corp., του N. Gouletas, με 
κεφαλαιοποίηση 225 εκ. δολ., που 
δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακινήτων και 
στην 251η θέση η εταιρεία του Ch. Kamberos, 
Treasure Island Foods Inc., με κεφαλαιοποίηση 
90 εκ. δολ.. μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες 
πωλήσεων τροφίμων της περιοχής. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στη λίστα των 100 υψηλότερα 
αμειβομένων προέδρων των εταιρειών του 
Illinois, ο ιδιοκτήτης της Calamos Asset 
Management Inc., ομογενής John Calamos 
κατατάσσεται στη 19η θέση με συνολικές 
αποδοχές 473,5 εκ. δολ. Η εταιρεία του Calamos 
ήταν επίσης μέχρι πρότινος «ιδιωτική» με την 
ανωτέρω έννοια του όρου, όμως κατατάσσεται 
πλέον στην 101η θέση των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών του Illinois.  
 
Δικαίωση της TAMARC από το Εφετείο 
Στις 9 Μαϊου, το αρμόδιο Εφετείο της Ατλάντα 
ήρε την απαγόρευση λατομικής εξόρυξης στην 
περιοχή Lakebelt της Φλώριδας, η οποία είχε 
επιβληθεί από το Περιφερειακό Πρωτοδικείο 
της Ν. Φλώριδας τον Ιούλιο του 2007στην 
ελληνικών συμφερόντων εταιρεία TAMARC 
(μέλος του ομίλου TITAN AMERICA). 
Επιπλέον, το Εφετείο ανέτρεψε και την από 
2006 απόφαση του ίδιου Πρωτοδικείου, 
σύμφωνα με την οποία οι άδειες λατομικής 
εξόρυξης στο Lakebelt είχαν εκδοθεί παράτυπα 
το 2001 από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού. 
 
Τα «Εν Ελλάδι» στην αλυσίδα Price Chopper  
Μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας 
οριστικοποιήθηκε το Μάιο ως προς τη λιανική 
διάθεση της σειράς αλλαντικών «Εν Ελλάδι», 
που παράγονται στις ΗΠΑ από το τέλος του 
2007 με βάση joint venture μεταξύ της Κρέτα 
Φαρμ Α.Ε. και της Hatfield Quality Meats της 
Πενσυλβάνιας. Από τα μέσα Ιουνίου, τα εν λόγω 
προϊόντα θα διατίθενται στα 116 καταστήματα -
σε 6 Ανατολικές Πολιτείες- της ποιοτικής 
αλυσίδας ντελικατέσσεν «Price Chopper» 
(πρώην Central Market), που χρονολογείται από 
το 1933. Μετά και τη συμφωνία αυτή, τα σημεία 
πώλησης των «Εν Ελλάδι» στις ΗΠΑ ξεπερνούν 
τα 320. 
 
«Road Show» της AAGW στις ΗΠΑ 
Η εδρεύουσα στην Ατλάντα εταιρεία All About 
Greek Wines της οινολόγου Σ. Πέρπερα, που έχει 
αναλάβει την προώθηση του ελληνικού οίνου 
στις ΗΠΑ, διοργάνωσε το Μάιο «Road Show» 
γνωστών ελληνικών οινοποιίων με τίτλο “Meet 
the winemakers”. Οι 3 εκδηλώσεις οινογνωσίας 
έγιναν στο ξενοδοχείο Westin του Σικάγου (8/5), 
στο ξενοδοχείο Westin του Αγίου Φραγκίσκου 
(13/5) και στο ξενοδοχείο Le Parker Meridian της 
Ν. Υόρκης (15/5).  
Κατά την προετοιμασία των εκδηλώσεων σε Ν. 
Υόρκη και Σικάγο, τα εκεί Γραφεία ΟΕΥ 
συνέπραξαν στη διαμόρφωση της λίστας των 
προσκλήσεων και την αποστολή σε επιλεγμένους 
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καλεσμένους, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν 
στη δημοσιοποίηση της εκδήλωσης στους 
τοπικούς ομογενειακούς και περαιτέρω κύκλους 
των επιχειρηματιών του κλάδου τροφίμων. Οι 
εκδηλώσεις περιελάμβαναν στο πρώτο μέρος 
σεμινάριο για τα ελληνικά κρασιά, ενώ στη 
συνέχεια ακολούθησε διαγωνισμός ειδικών 
γνώσεων με έπαθλο ελληνικούς οίνους και 
ειδικές εκδόσεις για την ιστορία του κρασιού. 
Εκτίμηση των ειδικών του κλάδου ήταν ότι, παρά 
την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών κρασιών λόγω της δυσμενούς 
ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ, το μερίδιο αγοράς που 
έχει μέχρι σήμερα κατακτηθεί δεν κινδυνεύει με 
συρρίκνωση, ενώ υπάρχει αισιοδοξία ότι εν μέρει 
θα συνεχιστεί και η ανοδική πορεία, ιδίως 
συγκεκριμένων ετικετών που έχουν υπερβεί τα 
τυπικά πρότυπα ποιότητας. Σημειώνουμε επίσης 
τη συμφωνία όλων στην πρόταση του Γραφείου 
ΟΕΥ Σικάγου για οργάνωση in-stores promotion, 
σε διμηνιαία βάση, στις δύο μεγάλες αλυσίδες 
πωλήσεων ποτών (Sam’s και Binny’s). 
 
E) ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση 
«54rd SUMMER FANCY FOOD SHOW», 
29/6-1/7/2008 
Από 29 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2008, θα 
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο JACOB 
K. J. Convention Center της Ν. Υόρκης η 54η 
Διεθνής Εκθεση Τροφίμων και Ποτών 
SUMMER FANCY FOOD SHOW 2008, η 
οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων 
αγοραστών κάθε χρόνο. Την ελληνική 
συμμετοχή διοργανώνει ο Ελληνικός 
Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Ε.Ο.Ε.Ε.) 
με τη συνδρομή του Γραφείου OEY Ν. Υόρκης. 
Το Ελληνικό Περίπτερο, στο οποίο συμμετέχουν 
φέτος 23 ελληνικές επιχειρήσεις, θα βρίσκεται 
στο International Section, Booth No 1320-1632. 
 
Φεστιβάλ Ελληνικής Κουζίνας στο Σικάγο 
Κατόπιν εκτενών συζητήσεων και συνεργασιών, 
συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση του 1ου 
Φεστιβάλ Ελληνικής Κουζίνας στο Σικάγο στις 
18 Σεπτεμβρίου 2008. Η εκδήλωση, που θα τελεί 
υπό την οργανωτική επιμέλεια του Γ. Προξενείου 
της Ελλάδος και του Ελληνικού Μουσείου 
Σικάγου, θα λάβει χώρα στο «River East Art 
Center». Πρόκειται για τον πλέον σύγχρονο και 
γνωστό πολιτισμικό χώρο πολλαπλών χρήσεων 
στο κέντρο της πόλης, που μπορεί να 
φιλοξενήσει μέχρι 1.000 καλεσμένους. Το 
πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις ελληνικών προϊόντων, προβολές σε 

video walls και άλλα παράλληλα δρώμενα. Η 
προσέλευση αναμένεται να προσεγγίσει τους 800 
καλεσμένους, οι οποίοι, με το εισιτήριο 25 δολ. 
που θα καταβάλλουν, θα ενισχύσουν την 
ανέγερση του νέου κτιρίου του Ελληνικού 
Μουσείου, το οποίο θεμελιώθηκε το 2003 από τη 
νυν Υπουργό Εξωτερικών (και τότε Δήμαρχο 
Αθηναίων) κα Ντόρα Μπακογιάννη. 
 
Επιχειρηματική αποστολή ΣΒΒΕ στις ΗΠΑ 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (Ε.Ο.Ε.Ε.), το 
European American Business Organization 
(EABO) και το Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης 
διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Ν. 
Υόρκη από 22 έως 27 Ιουνίου 2008. Σκοπός της 
αποστολής είναι η πραγματοποίηση 
επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ των 
εκπροσώπων των 15 ελληνικών επιχειρήσεων 
που θα συμμετάσχουν και αμερικανικών 
εταιρειών ενώ παράλληλα θα υπάρχει σειρά 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 
 
 

Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων 
2217 Massachusetts Ave., NW 
Washington, DC 20008 
Tel 202-939-1365 
Fax 202-939-1324 
E-mail oeywdc@greekembassy.org  
Γραφείο ΟΕΥ Nέας Υόρκης 
150 East 58th st (suite 1701)  
New York, NY, 10155 
Tel 212-7512404  
Fax 212-5932278 
E-mail greektradeoffice@aol.com
Γραφείο ΟΕΥ Σικάγου 
650 North St Clair St 
Chicago, IL, 60611 
Tel 312-3353915 
Fax 312-3353958 
E-mail glenview@hol.gr  
Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Ι.- Α. Μαυρομιχάλη-Γεν. Συμβ. ΟΕΥ Α΄,  
Ν. Μπελιάς-Συμβ. ΟΕΥ Β΄ 
Επιμέλεια:  
Β. Σιταράς-Γραμ. ΟΕΥ Β΄, Ν. Δούκας-Γραμ. ΟΕΥ 
Γ΄, Χ. Παπαδόπουλος-Γραμ. ΟΕΥ Γ΄, Κ. 
Δασκαλόπουλος- Γραμ. ΟΕΥ Γ΄, Ε.-Μ. Μάντικα, 
Επιστημονική Συνεργάτης Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων 
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