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Εκδήλωση του California Chamber of Commerce (15.12.2020) 
 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν των 
Διπλωματικών Αρχών που εδρεύουν στην Καλιφόρνια από το Εμπορικό Επιμελητήριο 
της εν λόγω Πολιτείας (www.calchamber.com). Ανάλογη εκδήλωση πραγματοποιείται 
σε ετήσια βάση στην έδρα του Επιμελητηρίου στην πρωτεύουσα της Πολιτείας της 
Καλιφόρνια, Sacramento, εντούτοις, λόγω της πανδημίας, η φετινή εκδήλωση έλαβε 
χώρα διαδικτυακά. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί τους 120 εκπροσώπους από 
60 χώρες, οποίες διατηρούν Προξενικές Αρχές στην Καλιφόρνια. Κύριοι ομιλητές 
ήταν η Αντικυβερνήτης (Lieutenant Governor), Ελληνοαμερικανίδα και πρώην Πρέσβυς 
των ΗΠΑ στην Ουγγαρία επί Προεδρίας Obama, Eleni Kounalakis και ο Κυβερνήτης της 
Καλιφόρνια, πρώην Δήμαρχος της πόλης του Αγίου Φραγκίσκου, Gavin Newsom. 
 

H κα Kounalakis, οποία διατηρεί και τη θέση του Εκπροσώπου της Καλιφόρνια 
για τις Διεθνείς Σχέσεις και το Εμπόριο (Representative on International Affairs and 
Trade) κατά την ομιλία της ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Διπλωματικού 
Σώματος για την συμβολή τους στην εφαρμογή των μέτρων κατά της μετάδοσης του 
κορωνοϊού στις αντίστοιχες ομογενειακές τους κοινότητες και για τη στενή τους 
συνεργασία με τις Αρχές της Καλιφόρνια για τον επαναπατρισμό ταξιδιωτών, οποίοι 
αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επιστροφή στις χώρες τους κατά το πρώτο χρονικό 
διάστημα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Επίσης, η Αντικυβερνήτης αναφέρθηκε 
στις τρεις προτεραιότητες που έχει θέσει η Πολιτεία όσον αφορά τις διεθνείς 
συνεργασίες της, συγκεκριμένα:  τη μετανάστευση, το διεθνές εμπόριο και την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τόνισε με έμφαση το γεγονός ότι το 27% του 
πληθυσμού της Καλιφόρνια έχει ως τόπο γέννησης χώρες του εξωτερικού και ότι η 
οικονομική ανάπτυξη της Πολιτείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένους 
εργαζόμενους. Προέβλεψε εξάλλου περαιτέρω ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου 
της Καλιφόρνια δεδομένης της αναμενόμενης αλλαγής πλεύσης της ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντος Προέδρου Joe 
Biden όσον αφορά την πολιτική επιβολής δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα διαφόρων 
κλάδων από σειρά κρατών που επικράτησε επί Προεδρίας Trump. Εστίασε επίσης στις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες της Πολιτείας για την μείωση των ρίπων που προκαλούν 
την κλιματική αλλαγή και στην πρόσφατη (Σεπτέμβριος 2020) εντολή (Executive Order) 
που υπέγραψε ο Κυβερνήτης Newsom και η οποία επιβάλει το σύνολο των νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και φορτηγών που θα πωλούνται στην Πολιτεία της 



Καλιφόρνια από το 2035 και έπειτα, να αφορά οχήματα μηδενικών εκπομπών. 
Επιπρόσθετα ανέφερε, ως παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας, τη σύμπραξη της 
Καλιφόρνια με το γερμανικό κρατίδιο της Βάδης - Βυρτεμβέργης μέσω της 
πρωτοβουλίας Under2Coalition (www.theclimategroup.org/under2-coalition) που αφορά 
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, στην οποία πλέον μετέχουν 220 
γεωγραφικές περιφέρειες από όλο τον κόσμο.  
 
 

Ο Κυβερνήτης Newsom στην ομιλία του περιέγραψε τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της τρέχουσας πανδημίας στην οικονομία της Καλιφόρνια, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά τη μεταστροφή από τον πλεονασματικό προϋπολογισμό της 
Πολιτείας με τον οποίο ξεκίνησε το τρέχον έτος στην μετέπειτα δραματική αύξηση 
των εξόδων που προέκυψε από την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των 
ανέργων εν μέσω της βαθιάς ύφεσης που προκάλεσαν τα μέτρα περιορισμού 
διάδοσης του κορωνοϊού. Αναφέρθηκε επίσης στην τεράστια πρόκληση που 
αντιμετώπισε η Πολιτεία λόγω των καταστροφικών, άνευ προηγουμένου, πυρκαγιών 
που έπληξαν την Πολιτεία κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες του 
2020. Αποδίδοντας τις πυρκαγιές στην κλιματική αλλαγή μίλησε με τη σειρά του  με 
θέρμη για τις πρωτοβουλίες της Καλιφόρνια στον τομέα καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, μην παραλείποντας να τονίσει την εκ διαμέτρου αντίθετη στάση 
της κεντρικής Κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά τα τελευταία χρόνια στο θέμα αυτό.  
 

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις που είχαν 
υποβάλει οι εκπρόσωποι των Διπλωματικών Αρχών. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν 
μεταξύ άλλων στο θέμα του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (προβλέπεται ο 
εμβολιασμός 2 εκατ. κατοίκων της Καλιφόρνια έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2021) και 
την προστασία των ψηφιακών προσωπικών δεδομένων (η Καλιφόρνια υιοθέτησε το 
Νοέμβριο τ.έ. τη νομοθεσία CPRA - California’s Privacy Rights Act - αντίστοιχη του 
ευρωπαϊκού GDPR).  
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