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 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

6 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 8εο ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2018  
 

  7 

ΠΑΡΟΛΣΔ 

ΣΚΖΚΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ    ΣΚΖΚΑ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΓΑΛΔΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ   ΘΑΡΠΥΟΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΑΛΡΥΛΗΑ    ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 

ΘΑΟΝΛΗΑΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ    ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΛΗΑΟΣΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΝΟΙΥΦ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΚΞΟΔΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ    ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ   ΣΑΙΝΦΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΛΡΝΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΣΗΥΡΖΠ ΚΑΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ     

ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΠΡΑΚΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΔΟΖΦΑΛΝ ΘΙΔΑΛΘΖ 

ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΦΑΛΝΟΓΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 
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ΑΠΟΛΣΔ 

ΣΚΖΚΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ    ΣΚΖΚΑ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ    ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ-ΡΕΔΚΗΙ 

ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΒΑΠΗΙΑΡΝ ΗΥΑΛΛΑ 

ΠΗΒΗΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ    ΚΝΓΑΡΠΝ ΞΖΛΔΙΝΞΖ 

       ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

 

ΤΠΑΙΙΖΙOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΖΙ     ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ     ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ    ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ    ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ    ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ    ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

 

 

ΔΗΓΗΘΟΗ ΤΚΒΟΤΙΟΗ ΒΔΠ 

ΔΓΓΙΔΕΝΠ ΚΑΛΥΙΖΠ    ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΚΑΟΝΚΚΑΡΖ ΔΓΝΘΗΑ    ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΔΙΙΖΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κεηά ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο λα αλέβεη ε Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή λα μεθηλήζνπκε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιή ρξνληά. Ρα είπακε θαη πξηλ θφβνληαο ηελ 

πίηα, ήηαλ κία πίηα, ηελ θφςακε εκείο κεηαμχ καο κία πίηα γηα λα θάλνπκε θαη 

ηνλ αγηαζκφ, κηα πίηα γηα ηελ θαιή ρξνληά. Δίλαη κηα αξρή. Θάλακε ζηπι γηνξηήο 

κεηαμχ καο φκσο, γηαηί ζρεδηάδνπκε κέρξη ηέινο ηνπ κελφο λα θάλνπκε κηα πνιχ 

σξαία γηνξηή, δειαδή λα θάλνπκε κία, δελ μέξσ πψο ζα ηε ιέκε, πίηα ή ζα ην 

θάλνπκε θάπσο αιιηψο, κηα βξαδηά δειαδή γηα ηε βηνηερλία, γηα ηελ θαηλνχξηα 

ρξνληά. Νξγαλψλνπκε, ηελ έρεη αλαιάβεη θαη ε Θιαίξε πνπ είλαη ππεχζπλε 

ζπληνληζκνχ θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηα παηδηά, λα δνχκε πψο ζα θάλνπκε κηα 

σξαία εθδήισζε πνπ λα καδεπηνχκε φινη καδί, λα θαιέζνπκε ηνπο ζπγγελείο 

καο, ηνπο θίινπο καο, λα θαιέζνπκε ηνπο ζπλεξγάηεο καο, λα γίλεη κηα πνιχ 

σξαία εθδήισζε, λα είλαη κηα βξαδηά φκνξθε θαη λα πεξάζνπκε θαιά κε ηνπο 

δηθνχο καο αλζξψπνπο θαη κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

βηνηερλίαο. 

 Ρν 1ν ζέκα ήηαλ ε θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο.  

 

ΘΔΚΑ 2ο Ζ.Γ. 

 

Ιειηοσργία Οργάνων Γιοίκηζης. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πηζηεχσ φηη εδψ ν δηεπζπληήο ζα πεη, ζα εμεγήζεη αθξηβψο 

πψο ιεηηνπξγνχλ ηα Νξγαλα ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ θαηλνχξηα λνκνζεζία. Ρν 

ζέκα απηφ ζα ην αλαβάινπκε γηα λα ην ζπδεηήζνπκε ζε επφκελν Γ.Π. Θα ήζεια 

φκσο πξνηνχ μεθηλήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ήξζαλ εδψ, πνπ ήξζαλ απφ ην Δπηκειεηήξην, ην Θνλγθφ-
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Διιεληθφ Δπηκειεηήξην.  

 

ΘΔΚΑ 3ο Ζ.Γ. 

 

Δνημέρωζη από εκπροζώποσς ηοσ Θονγκό-Δλληνικού Δπιμεληηηρίοσ 

για εμπορικές ζσναλλαγές και επενδσηικές εσκαιρίες ζηην Τποζατάρια 

Αθρική. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε ιίγν, έρεηε ην ιφγν, λα καο θάλεη κία παξνπζίαζε. Ρη είλαη 

απηφ θαη πνχ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζην Δπηκειεηήξηφ καο θαη ζηα κέιε καο.  

ΔΘΠΡ/ΠΟ ΘΟΛΓΘΟ-ΔΙΙΖΛΗΘΟΤ ΔΠ/ΡΗΟΤ: Καδί κε ηελ θα Οάπηε είκαζηε 

10 ρξφληα ζηελ Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ. Ρν Δπηκειεηήξην ηδξχζεθε ην 

2011 ζηελ Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ, εμππεξεηείηαη εδψ κε ζσκαηείν κε 

ηελ ίδηα επσλπκία θαη έρνπκε ηδξχζεη θαη ην Δμαγσγηθφ Πσκαηείν Αθξηθήο θαη 

Βαιθαλίσλ.  

 Νη αλάγθεο εθεί είλαη κεγάιεο ζηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ, έλδπζεο, 

εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα λα πάξεηε θάηη απφ θάησ, φπσο 

θάπνηνο θχξηνο πξνεγνπκέλσο είπε, πιελ μπιείαο, θαιήο μπιείαο, ηίπνηε άιιν 

δελ ππάξρεη.  

 Κε κε ξσηήζεηε ηη ζέινπλ, δελ ζέινπκε θαινξηθέξ, ζφκπεο θαη ιέβεηεο. 

Νια ηα άιια ηα ρξεηάδνληαη. Αξα, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί άλεηα λα εμαγάγεη 

εθεί. πάξρνπλ εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλε, κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ πνπ ήδε απηε ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο εμαγσγέο, δελ 

είλαη κφλνλ ε Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ, είλαη ηα δχν Θνλγθφ, ην παιηφ 

Γαιιηθφ, ην παιηφ Βειγηθφ, είλαη ε Νπγθάληα, είλαη ε Ραλδαλία, είλαη ε Θεληξηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Αθξηθήο, είλαη ε Ονπάληα, Κπνπξνχληη, Καιανπη, Κπνηζνπάλα, 
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Πελεγάιε, Θακεξνχλ. Νια απηά καδί πηάλνπλ ηα 600 εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ. 

Νπσο θαηαιαβαίλεηε, θάπνηνο πνπ ζέιεη λα θάλεη εμαγσγέο κπνξεί θάιιηζηα λα 

ηηο θάλεη. 

 Νη πιεξσκέο είλαη κεηξεηνίο. Ξίζησζε δελ ππάξρεη, κελ αλεζπρείηε γη' 

απηφ. Δπίζεο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο γηα έξγα 

ππνδνκψλ. Γξφκνπο, απνρέηεπζε, θηίξηα, κεγάιεο αλάγθεο, κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο θαη ζηφρνο δελ είλαη λα θχγνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα πάλε 

θάησ, επεηδή φκσο απηε ηε ζηηγκή έρνπκε ηελ ηχρε λα κελ έρνπκε 

πηζηνπνηήζεηο φπσο θάπνηε ήηαλ ε Διιάδα θαη δελ απαηηνχλην πηζηνπνηήζεηο, 

φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο νη ρξνλνβφξεο, κπνξεί θάιιηζηα ρσξίο λα έρεη 

κεραλήκαηα πηζηνπνηεκέλα λα μεθηλήζεη κηα κηθξή παξαγσγή θαη λα θάλεη 

κνλάδα θάησ παξάιιεια κε ηελ ειιεληθή ή κπνξεί λα θάλεη ζπζθεπαζία εθεί. Γη' 

απηά δίδεηαη γε θαη χδσξ ζε φια ηα θξάηε. Νηαλ ιέσ γε θαη χδσξ, πέληε ρξφληα 

θνξναπαιιαγή, πέληε ρξφληα αηέιεηα εηζαγσγή-εμαγσγή θαη εμαζθαιίδνπλ 

πσιήζεηο. Δλα παξάδεηγκα, έλα κηθξφ θξάηνο εθεί έρεη 40 εθαηνκκχξηα. Δίηε 

εμαγσγή θάλεηο είηε κηα κνλάδα κηθξή παξαγσγηθή θάλεηο, δελ έρεηο 

αληαγσληζκφ. 

 Αλ κε ξσηήζεηε ηη ππάξρεη θάησ ζα ζαο πσ απφ Ηλδία, Ξαθηζηάλ, 

πξντφληα αλαμηφπηζηα θαη ίζσο πνιιέο θνξέο επηβιαβή.  

 Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο φ,ηη ζέιεηε, ηα ζηνηρεία καο ηα έρεη ην 

Ξξνεδξείν, κπνξνχκε λα έξζνπκε ζε επαθή καδί θαη λα ζαο βνεζήζνπκε ζε φ,ηη 

ζέιεηε.  

 Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ, λα κελ ζαο ηξψσ θαη ην ρξφλν, ζηε δηάζεζή 

ζαο φ,ηη ζειήζεηε κέζσ ηνπ Ξξνεδξείνπ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ζδε έρεη αζρνιεζεί ην Ρκήκα, έρνπκε 

θηηάμεη ην Ρκήκα Δμσζηξέθεηαο, είλαη εδψ ν Πηξάηνο ν Θαξνχληαο, ήδε έρεη 
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έξζεη ζε επαθή καδί ηνπ. Ν Πηξάηνο είλαη εδψ; Δδψ είλαη ν Πηξάηνο. Ζδε ν 

Πηξάηνο έρεη αλαιάβεη, έρνπλ έξζεη ζε επαθή καδί, ζα ελεκεξψζεη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην γηα ηηο επφκελεο ελέξγεηεο θαη φ,ηη άιιν κπνξεί λα γίλεη. 

 Θα παξαθάκςσ ιίγν ην ζέκα ην 2ν, ζα ην πνχκε ζην ηέινο, ζα μεθηλήζσ 

ινηπφλ κε ην 3ν.  

 

ΘΔΚΑ 3ο Ζ.Γ. 

 

Δκλογές ζηην Θενηρική Δνωζη Δπιμεληηηρίων Δλλάδος (Θ.Δ.Δ.Δ.). 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηα ελεκέξσζε είλαη απηφ, είλαη εθινγέο ζηελ Θεληξηθή Δλσζε 

Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. Δίλαη 3 Φεβξνπαξίνπ. Δθεί νη εθινγέο ηεο Θεληξηθήο 

Δλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, φια ηα Δπηκειεηήξηα έρνπκε έλα άιιν φξγαλν 

πνπ είλαη ην φξγαλν ε Θεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ, ην νπνίν εθεί ζα 

θάλνπκε εθινγέο.  

 Απφ εκάο, εκείο έρνπκε δχν εθπξνζψπνπο, φια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο 

ρψξαο έρνπλ απφ 2 ή 3 εθπξνζψπνπο θαη απφ 'θεη θαη πέξα φινη καδί, δχν 

εθπξνζψπνπο κάιινλ έρνπλ φινη θαη απφ 'θεη θαη πέξα γίλνληαη εθινγέο θαη 

βγαίλνπλ θάπνηα φξγαλα. Βγαίλεη ν Ξξφεδξνο ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο 

Δπηκειεηεξίσλ, βγαίλνπλ νη Αληηπξφεδξνη, βγαίλεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Απηφ είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία. Δκείο ζα ζπκκεηέρνπκε εθεί, ζα ζαο 

ελεκεξψζνπκε θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα, είλαη θάηη πνπ ζα 

γίλεη ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ.  
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ΘΔΚΑ 4ο Ζ.Γ. 

 

Δνημέρωζη για ηις δράζεις ηοσ Δπιμεληηηρίοσ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ ζέισ λα μεθηλήζσ πξψηα απφ έλαλ απνινγηζκφ. Απηφο ν 

απνινγηζκφο είλαη ηππηθφο, ζα ζαο έξζεη θαη ζην κέηι, αιιά ν απνινγηζκφο ζα 

γίλεη πην νξγαλσκέλνο, ζα είλαη δεκέλνο. Απιψο επεηδή είζαζηε πνιινί 

θαηλνχξηνη ζχκβνπινη λα μέξεηε πεξίπνπ ηη έθαλε ην Δπηκειεηήξην ην '17, νη 

παιηνί ην γλσξίδνπλ αιιά εζείο νη πεξηζζφηεξνη πνπ είζηε θαηλνχξηνη λα μέξεηε, 

λα έρεηε κηα εηθφλα φηη ην Δπηκειεηήξην έθαλε απηέο ηηο δξάζεηο, πνηνη ήηαλ νη 

ζηφρνη ηνπ '17 θαη πνηνη είλαη πεξίπνπ, ην ζρέδηφ καο, πνπ εγψ πξνζσπηθά ην 

έρσ βάιεη θαη ην βάδσ ζαλ ζέκα, αιιά εδψ ζέισ απφ ζαο, ζα ζαο δψζσ κηα 

εκεξνκελία. Θα αθνχζεηε πξψηα ηηο εηζεγήζεηο κνπ, ζα δψζσ 15 Φεβξνπαξίνπ, 

φζνη απφ ζαο ηνπο ζπκβνχινπο έρεηε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηηο δξάζεηο καο ηνπ 

'18 λα ηηο δψζεηε κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ, δελ παίξλεη θακία άιιε παξάηαζε, 

γξαπηψο γηα λα κπνξνχκε λα δνχκε πψο ζα ηηο εληάμνπκε, ζα ηηο κειεηήζνπκε 

κε ηε Γηνηθεηηθή, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο εληάμνπκε κεο ζην πιαίζην δξάζεο, 

αιιά πάλσ ζ' απηφ ην πιαίζην πνπ έρνπκε βάιεη εκείο, κελ μεθχγνπκε απφ εθεί. 

Θα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, πάλσ εθεί λα πείηε ηδέεο θαη φ,ηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ην '18.  

 Δκείο ζα ηηο δερζνχκε απηέο κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ, ην ιέσ θαη πάιη, 

γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε. Παο ην ιέσ ζε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο, 

δνπιεχηε, ζα ζαο πσ αθξηβψο ην ζρέδην πνην ζα είλαη, πνηνο είλαη ν ζηφρνο καο.  

 Θα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ην '17. Ρν '17 ήηαλ ηα ζεκεία 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα καο ήηαλ: ε ζηήξημε θαη ε αλαβάζκηζε ηεο Ρερληθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Απηφ ήηαλ θάηη πνπ ην δνχκε. Ενχκε, φινη είκαζηε βηνηέρλεο ή είκαζηε 

επηρεηξεκαηίεο, δξαζηεξηνπνηνχκαζηε, δελ ππάξρνπλ λέα παηδηά πνπ λα είλαη 

ηερλίηεο. Ιείπεη ζηε ρψξα καο, κπνξεί λα ππάξρεη, αθνχηε αλεξγία, αλεξγία, 

ηερλίηεο, ππάξρνπλ θιάδνη πνπ δελ έρνπλ ηερλίηεο λα μεθηλήζνπλ λα 

δνπιέςνπλ. Δλα δσληαλφ παξάδεηγκα πνπ ζπκκεηείρα ηψξα, ζηελ Διεπζίλα 

παξάδεηγκα, ζην Δξγαηηθφ Θέληξν Διεπζίλαο ν Ξαπαζηξάηνο, πνπ έθαλε κία 

ηεξάζηηα εγθαηάζηαζε ζην Θξηάζην θαη δήηεζε εξγαδφκελνπο, πήγαλ 3.500 

άηνκα θηηάμαλε ραξηηά γηα λα πάλε λα δνπιέςνπλ ζην εξγνζηάζην ηνπ 

Ξαπαζηξάηνπ. Θαη δήηαγε 40 ρεηξηζηέο θιαξθ θαη δελ είρε, δελ βξήθε ρεηξηζηέο 

θιαξθ. Γειαδή πεγαίλαλε κε πηπρία, κε κεηαπηπρηαθά αιιά ήζειε ρεηξηζηέο. Γελ 

ππήξραλ. Θαη πξνζπαζεί ηψξα, ςάρλεη θαη ην Δξγαηηθφ Θέληξν Διεπζίλνο λα 

βξεη αλζξψπνπο πνπ λα είλαη... βξίζθνπλ θάηη ειηθησκέλνπο, θάηη... 

 Αξα, ινηπφλ ε αγνξά εξγαζίαο πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε καο. Γειαδή 

πξέπεη, εκείο είκαζηε απηνί πνπ δνχκε, εκείο είκαζηε απηνί πνπ έρνπκε ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο, εκείο είκαζηε πνπ γπξίδνπκε γχξσ γχξσ, μέξνπκε ηη δεηάεη ε 

αγνξά. Αξα, ινηπφλ, ην κέιεκά καο ήηαλ βαζηθφ απηφ φηη λα μαλαβγάινπκε πάιη 

ηερλίηεο, λα μαλαπάξεη κπξνζηά ε κεραλή, λα μαλαβγάινπκε πάιη αλζξψπνπο 

πνπ λα κελ θνβνχληαη λα ρατδέςνπλ έλα ζίδεξν θαη λα πηάζνπλ έλα μχιν. Γηαηί 

θηάζακε ζην ζεκείν 30 ρξνλψλ άληξεο λα ρηππάλε ην δάρηπιφ ηνπο θαη λα 

πεγαίλνπλ ζηε κακά ηνπο. Γελ γίλεηαη, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έηζη ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. Ξξέπεη λα μαλακπνχλ νη κεραλέο κπξνζηά.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο. Ρν δεχηεξν ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΞ. Γειαδή, ηη ιέκε εμσζηξέθεηα. 

Ξξνζπαζήζακε, θάλακε κηα ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην ηεο Πηνπληγθάξδεο 

κε ην Βηνηερληθφ, πξνζπαζνχκε, κπαίλνπκε ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα ηψξα λα 

έξζνπκε κε φια ηα λεζηά, ηα ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο ζε επαθή. Λα έξζνπκε ζε 

αλζξψπνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο βηνηερλίαο. Λα έξζνπκε ζε αλζξψπνπο φπσο 
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είλαη ηψξα ηα Δπηκειεηήξηα απηά, γηαηί απηά ηα Δπηκειεηήξηα φπσο είλαη ην 

Θνλγθφ-Διιεληθφ, απηά δελ είλαη Δπηκειεηήξηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ φπσο είκαζηε εκείο. Δίλαη ηχπνπ ζσκαηεία, λα ην έρεηε ππφςε ζαο. 

Γειαδή φηαλ αθνχηε Διιελνηνχξθηθν Δπηκειεηήξην, Διιελνβνπιγάξηθν 

Δπηκειεηήξην, φια απηά, Διιελνακεξηθάληθν Δπηκειεηήξην, απηά δελ έρνπλ ηε 

λνκηθή κνξθή πνπ έρνπκε εκείο πνπ είκαζηε, εκείο είκαζηε ζχκβνπινη ηεο 

Ξνιηηείαο θαη έρνπκε, είκαζηε Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Δίλαη 

αθξηβψο κηα ιεηηνπξγία θάπνηνπ ζσκαηείνπ. Δρνπλ θη απηά ηε ζεκαζία ηνπο, 

έρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, έξρνληαη ζε επαθή καδί καο, πξνζπαζνχλ λα έρνπλ 

κηα εμσζηξέθεηα, γη' απηφ θαη θάλακε ινηπφλ ηελ αλάγθε πνπ είδακε πέξζη, απφ 

ηελ πεξζηλή ρξνληά είδακε κηα αλάγθε λα έρνπκε έλα ηκήκα εμσζηξέθεηαο. Δίλαη 

εδψ θαη ε Θαηεξίλα ε Ληάξρνπ, είζαη θη εζχ ζην ηκήκα Δμσζηξέθεηαο, είλαη πνιχ 

ζνβαξή ε δνπιεηά πνπ ζα θάλεηε, γηαηί πξέπεη καδί κε ηνλ Σξήζην λα θάλεηε κία 

ζνβαξή... Δίλαη ε επαθή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηνλ έμσ θφζκν θαη είλαη 

απαξαίηεηε απηή γηαηί έρνπκε βηνηέρλεο κηθξνχο πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα 

απφ κφλνη ηνπο λα έρνπλ απηή ηελ εμσζηξέθεηα. Θέινπλ ηε βνήζεηα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, λα δνχκε, ζα είλαη κηα νξγαλσκέλε έθζεζε ζην εμσηεξηθφ; Θα 

είλαη κηα νξγαλσκέλε ζπκκεηνρή; Θα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ; Δδψ είκαζηε λα 

δνχκε, λα βγνχκε έμσ, λα βνεζήζνπκε θιάδνπο θαη αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ 

λα βγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα θέξνπλ θη έλα φθεινο θαη πξνο ηε ρψξα αιιά θαη 

πξνο ηα κέιε καο. 

 Ζ αμηνπνίεζε, ην άιιν θνκκάηη ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ κε ζπκκεηνρή ζε κία ζεηξά ηφζν θνηλνηηθψλ φζν θαη επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ. Δθεί πήγακε πάξα πάξα πνιχ θαιά, απηφ ην δείρλνπλ θαη ηα 

νηθνλνκηθά καο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Ξξνζπαζήζακε, αμηνπνηήζακε φ,ηη 

κπνξνχζακε θαη ηψξα έρνπκε πάξα πνιιέο δξάζεηο κπξνζηά καο. Ξηζηεχσ φηη 

είλαη φιεο ζε θαιφ δξφκν θαη άκεζα ζα έρνπκε απνηειέζκαηα. Ξάιη εδψ έρνπκε 

θηηάμεη κία νκάδα, ε νπνία απηή ε νκάδα ζα είλαη κία νκάδα πνπ ζα πξνρσξήζεη 
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απηή ηε δηαδηθαζία, ζα είλαη κηα νκάδα, φινη καδί θπζηθά θαη ε Γηνηθεηηθή θαη 

ηαπηφρξνλα φινη, αιιά πην εμεηδηθεπκέλα έρνπκε βάιεη αλζξψπνπο απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ απηέο ηηο δξάζεηο.  

 Ζ δεκηνπξγία, απηφ πνπ θάλακε πέξζη ήηαλ κηα δεκηνπξγία Θέληξνπ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Απαζρφιεζεο. Απηφ είλαη, εδψ είλαη θαη ν Σξήζηνο ν 

Θαβαιιάξεο, είλαη έλα θαηλνχξην Θέληξν, έλα Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ 

θάλακε θαη απηφ είλαη λα έρεη ην Δπηκειεηήξην κηα δπλαηφηεηα, κηα επειημία λα 

κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα θαη πνιιέο άιιεο δξάζεηο πνπ θάπνπ κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ην Δπηκειεηήξην, λα πξνρσξάεη ην Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο λα 

κπνξεί λα πινπνηεί. Δθεί πνπ ζηακαηάεη ην Δπηκειεηήξην λα πξνρσξάεη απηφ. 

 Θχξηα ζεκεία γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά καο ήηαλ λέεο πεγέο εζφδσλ, ην 

είπα θαη πξηλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ καο.  

 πεξεζίεο ζρέζεσλ κε ηα κέιε. Δδψ ζέινπκε ιίγν πεξηζζφηεξε δνπιεηά 

αιιά ζέινπλ θαη ηα ίδηα ηα κέιε, ηα ίδηα ηα κέιε φπσο βιέπεηε έρνπλ κία 

αληίδξαζε ελάληηα ζην Δπηκειεηήξην πνιιέο θνξέο ή άγλνηα. Γηα κέλα δελ είλαη 

αληίδξαζε, είλαη άγλνηα. Γελ γλσξίδνπλ. Αξα, ινηπφλ, πξέπεη εκείο λα βξνχκε 

έλαλ ηξφπν, πψο ζα είλαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο, γηαηί ζα ζαο πσ θάηη. Ξαιηά 

ζηέιλακε έλα έληππν. Ρν έληππν νη πεξηζζφηεξνη δελ ην αλνίγαλε θηφιαο, λα ην 

μέξεηε απηφ, ην αθήλαλε ζην γξαθείν ηνπο. Πηέιλακε φκσο έλα έληππν. Ρν 

έληππν απηφ ζηνίρηδε πάξα πνιιά ρξήκαηα. Γειαδή λνκίδσ φηη δελ ήηαλ έλα 

έληππν ην νπνίν έπηαλε ηφπν. Γειαδή 8.000 επξψ καο έπαηξλε ηαρπδξνκηθά γηα 

λα πάεη ζε 15.000 κέιε ην Ραρπδξνκείν. Ζηαλ πάξα πνιιά ηα ρξήκαηα.  

 Πήκεξα κε ηελ πιεξνθφξεζε, άξα ινηπφλ ίζσο πξέπεη λα θάλνπκε θάηη 

λα πάξνπκε φια ηα κέηι ή ηα θηλεηά ηειέθσλα λα ηνπο ζηέιλνπκε κελχκαηα ή 

νηηδήπνηε, θάπσο πξέπεη λα βξνχκε κηα άιιε επαθή. Δδψ πξέπεη θαη κεο ζηηο 

πξνηάζεηο ζαο λα είλαη απηφ, πψο κηα επαθή πνπ λα έρνπκε κε ηα κέιε καο, κε 

ρακειφ θφζηνο, λα κπνξνχκε λα ηα πιεζηάζνπκε πεξηζζφηεξν, λα έξζνπκε 
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θνληά ηνπο. Αιιά ην ηαρπδξνκηθφ γηα πεξηνδηθφ θη απηά, είλαη πάξα πνιχ 

αθξηβφ, δελ λνκίδσ φηη αμίδεη ν θφπνο ζήκεξα, φια ηα Δπηκειεηήξηα ζρεδφλ, ηα 

πεξηζζφηεξα ην έρνπλ θαηαξγήζεη. Γελ ην εθαξκφδνπλ γηαηί κφλν ηα 

ηαρπδξνκηθά ζαο είπα ήηαλ 8.000. Γειαδή λα βγάδνπκε έλα κεληαίν πεξηνδηθφ 

θαη λα καο δηαιχζεη ην ηακείν, λα ζηνηρίδεη 15.000 επξψ δελ λνκίδσ λα έρεη 

λφεκα.  

 Ινηπφλ, ζα μεθηλήζσ πάιη ηψξα θαη ζα πσ ζην 1ν ζέκα πνπ ήηαλ ε 

αλαβάζκηζε ηεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά. Δθεί ξίμακε 

πάξα πνιχ κεγάιν βάξνο. Ξέξζη ην Κάξηην θάλακε κία θαηαπιεθηηθή εθδήισζε 

ζην Δπγελίδεην Ηδξπκα. Θέισ λα κπείηε θαη λα δείηε θσηνγξαθίεο, κπείηε νη 

θαηλνχξηνη κεο ζην site καο λα δείηε θαη ηηο θσηνγξαθίεο. Κία αίζνπζα ηεξάζηηα 

γεκάηε ην Δπγελίδεην Ηδξπκα, κε ηνλ επίγνλν Δπγελίδε, δειαδή ηνλ Ξξφεδξν 

ηψξα ηνπ Ηδξχκαηνο, ηνλ θ. Δπγελίδε έρνπκε κηα ηέιεηα ζπλεξγαζία. Θαηάιαβε 

γηα πξψηε θνξά πνην ήηαλ ην φξακα ηνπ ηδξπηή ηνπ Δπγελίδεηνπ Ηδξχκαηνο. Ν 

Δπγελίδεο ήηαλ ν άλζξσπνο ν νπνίνο θαηάιαβε ηε δεθαεηία ηνπ '40, αξρέο ηνπ 

'30 θαη '40 φηη ε ρψξα δελ κπνξεί απηή ηε ζηηγκή ρσξίο λα έρεη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, ρσξίο λα έρεη ηερληθέο δπλαηφηεηεο λα κπεη ζε δξφκνπο 

επξσπατθνχο, ζε δξφκνπο αλάπηπμεο. Ινηπφλ, έξημε ην βάξνο ηνπ θαη 

θαληαζηείηε φηη αθφκα φηη έρεη βάιεη φξν κέζα φηη νπνηνζδήπνηε είλαη Ξξφεδξνο 

ηνπ Ηδξχκαηνο Δπγελίδε ζα έρεη ζπνπδάζεη ζε ειιεληθά Ξαλεπηζηήκηα, ζα έρεη 

ειιεληθή παηδεία θαη ν γηνο ηψξα απηνπλνχ ηνπ ήδε Ξξνέδξνπ, ήδε ζπνπδάδεη 

ζην Βφιν κεραλνιφγνο θαη είλαη γηα λα είλαη ν επφκελνο Ξξφεδξνο ηνπ 

Δπγελίδεηνπ Ηδξχκαηνο, ζπνπδάδεη ζε ειιεληθφ Ξαλεπηζηήκην, κέλνπλ θαη ζηε 

Γελεχε, έρνπλ ζπίηη ζηε Γελεχε, είλαη μέξεηε είλαη θαη πινηνθηήηεο. 

 Ρν ζέκα είλαη φηη εκείο έρνπκε κηα ηέιεηα επαθή καδί ηνπο θαη καο έρεη πεη 

φηη φ,ηη ζέινπκε ζα είλαη δίπια καο, γηαηί πξαγκαηηθά θαηάιαβε φηη κέζα απφ 'δσ 

θαη θαληαζηείηε εδψ κέζα ηψξα ηελ αίζνπζα απηή, νη πεξηζζφηεξνη απφ καο 
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έρνπκε ηειεηψζεη φινη, έρνπκε πηάζεη ηα βηβιία ηνπ θαη ηα πξάζηλα θαη ηα 

θφθθηλα βηβιία ηνπ Δπγελίδε θαη ηα επφκελα πνπ έβγαιε ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.  

 Αξα, ινηπφλ, είκαζηε άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπκε ην Ηδξπκα, ην θαηάιαβε 

απηφ, ην έδεζε, θαηάιαβε φηη ην Δπγελίδεην Ηδξπκα δελ ήηαλ κφλνλ ην 

Ξιαλεηάξην, γηαηί εθεί είραλ ξίμεη ην βάξνο ηειεπηαία θαη μαλαγπξίδνπλ πάιη θη 

απηνί θαη ιέλε φηη ζέινπκε μαλά λα είκαζηε νη άλζξσπνη νη δίπια, νη ζπλεξγάηεο, 

λα μαλαβγνχλ πάιη ηερλίηεο θαη καο ζηεξίδεη ζε νπνηαδήπνηε δξάζε θάλνπκε. 

Απηφ ινηπφλ ζέινπκε λα ην θάλνπκε εηήζην. Ξξψηε θνξά έγηλε πέξζη, θέηνο 

ινηπφλ ζα νξγαλψζνπκε πάιη ηνλ Απξίιην ην δεχηεξν πιένλ ζπλέδξην γηα ηελ 

Ρερληθή Δθπαίδεπζε θαη ζα ην θάλνπκε ζεζκφ. Θάζε ρξφλν ην Δπηκειεηήξηφ καο 

ζα θάλεη, γηαηί ήηαλ ην πξψην Δπηκειεηήξην πνπ έξημε ην βάξνο ζηελ Ρερληθή 

Δθπαίδεπζε παλειιήληα. Πε φιε ηελ Διιάδα είκαζηε νη πξψηνη πνπ αλαθηλήζακε 

απηφ ην ζέκα, νη πξψηνη πνπ ην ζηεξίμακε θαη ηψξα φπσο βιέπεηε αθνινπζνχλ 

φινη νη άιινη. Θαη αθνινπζνχλ δειαδή, απηφ είλαη ραξά καο, απηφ φκσο ην 

ζπλέδξην ην μεθηλήζακε κε πνηνλ θνξέα. Κε ην Ηδξπκα, ην Ηλζηηηνχην ηεο 

ΓΠΔΒΔΔ. Γειαδή κφλνη καο δελ κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε, ζπλεξγαζηήθακε 

καδί κε ηε ΓΠΔΒΔΔ, είκαζηε ην πξψην Δπηκειεηήξην, καδί φκσο κε ηελ 

Νκνζπνλδία καο θαηαθέξακε θαη ζπλδπάζακε θαη θάλακε απηφ ην πνιχ σξαίν 

ζπλέδξην, καδί κε ηνπο θαζεγεηέο φκσο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Ξεηξαηά.  

 Νινη καδί θάλακε κηα πνιχ σξαία νκάδα θαη παξ' φιν πνπ ήηαλ ην πξψην 

είρε πνιχ ιίγα ιάζε. Ρν δεχηεξν ζα είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν πην ηέιεην, ζα 

είλαη πην ζχγρξνλν θαη πηζηεχσ φηη ζα θαζηεξσζεί ζαλ ζεζκφο γηα πάξα πάξα 

πνιιά ρξφληα. Ρν έρνπλ αγθαιηάζεη θαη νη εθπαηδεπηηθνί, ην έρνπλ αγθαιηάζεη θαη 

ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο θαη πηζηεχσ ζα είλαη θάηη πνπ ην Δπηκειεηήξηφ καο ζα 

ην αλαβαζκίδεη θάζε ρξφλν ζπλέρεηα. 
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 Κεηά δηνξγαλψζακε πάλσ ζ' απηφ, ζηελ εθπαίδεπζε, δηνξγαλψζακε κηα 

ηειεηή βξάβεπζεο ησλ καζεηψλ. Νζνη είραηε έξζεη ζην Πηλεάθ εδψ δίπια, κηα 

αίζνπζα πάλσ απφ 250-300 άηνκα, πφζα παίξλεη, ήηαλ γεκάηε. Δίρε κέρξη 

φξζηνπο, βξαβεχζακε ηα παηδηά ηεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο. Ξνηαο Ρερληθήο; Ρεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο, ησλ Ρερληθψλ Ιπθείσλ πνπ φινη ηα 

είραλ ζην πέηακα. Μαθληθά βξέζεθε έλαο θνξέαο λα ηα βξαβεχζεη, γηαηί θάπνηα 

απ' απηά ηα παηδηά θαη ήηαλ πάξα πνιιά, πεξάζαλε ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ηα ζηεξίμακε, ηνπο είπακε φηη ην Δπηκειεηήξην είλαη εδψ, ην 

Δπηκειεηήξην εηλαη δηθφ ηνπο, λα έξρνληαη εδψ πέξα, καθάξη λα ζπνπδάζνπλ 

ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα γίλνπλ 

επηρεηξεκαηίεο θαη φρη  ππάιιεινη θαη λα έξζνπλ εδψ δίπια καο λα ηνπο 

ζηεξίμνπκε ζηα θαηλνχξηα βήκαηά ηνπο, λα θάλνπλ νκάδεο θαη ηψξα λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζηηο νκάδεο ηηο δηθέο καο πνπ θάλνπκε, νκάδεο εξγαζίαο, φια 

απηά λα εληαρζνχλ θη απηά ηα παηδηά γηα λα κπνπλ πιένλ ζε κία ινγηθή φηη 

μαλαθηηάρλνπκε επηρεηξήζεηο, μαλαζηήλνπκε μαλά πάιη ηελ παηξίδα καο, ηελ 

βάδνπκε λα παηήζεη ζηα πφδηα ηεο θαη ζηα πφδηα ηεο ζα παηήζεη κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κέζα απφ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη λα θαηαιάβνπκε πάιη θαη πιένλ φηη ν ηφξλνο, λα μαλαπάξνπλ 

κπξνζηά νη ηφξλνη, ζα μαλαπάξνπλ νη θξέδεο θαη δελ ζα είλαη κνπζεηαθφ είδνο.  

 Νθείινπκε εδψ φκσο κηα βξάβεπζε ζηε Γπηηθή Αηηηθή. Ζηαλ λα ην 

θάλνπκε αιιά πέζακε ζηε δηαδηθαζία κε ηηο πιεκκχξεο. Ξέζακε ζηηο δηαδηθαζίεο 

κε ηηο εθινγέο θη φια απηά θαη ήηαλ αδχλαην λα γίλεη. Νπσο μέξεηε ηψξα εηδηθά 

ε πεξηνρή Κάλδξαο, Λέαο Ξεξάκνπ, φια απηά, έρεη πιεγεί απφ ηηο πιεκκχξεο. 

Αξα, ινηπφλ, ζε κία επφκελε θάζε ζα ην θάλνπκε γηα ηα παηδηά ηεο Γπηηθήο 

Αηηηθήο. Δίρακε θάλεη γηα ηα παηδηά ηνπ Ξεηξαηά, δελ θάλακε γηα ηεο Γπηηθήο 

Αηηηθήο. 

 Θάλακε κία ζπλάληεζε ε νπνία είλαη νπζηαζηηθή θαη ζα ηελ δνχκε 
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κπξνζηά καο, κε ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα. 

Δδψ λα μέξεηε φηη, ζαο ην έρσ μαλαπεί θαη πάιη, έρνπκε ππνβάιεη θη έλα αίηεκα 

λα γίλνπκε, ην Δπηκειεηήξηφ καο λα γίλεη έλα Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γειαδή γηα φιν ηνλ Ξεηξαηά, πεξηκέλνπκε λα βγνπλ 

ηψξα ηα απνηειέζκαηα, λα είκαζηε κία αληέλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απηφ 

ζα είλαη νπζηαζηηθφ, ζα παίξλνπκε πξψηνη ηελ πιεξνθφξεζε, ζα ηε 

κεηαθέξνπκε ζηα κέιε καο θαη πξνο ηα θάησ δειαδή ζα κεηαθέξεηαη, ζα είλαη 

κία δξάζε ε νπνία θαη νηθνλνκηθά ζα καο ζηεξίμεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, είλαη 

έλα αξθεηά ζνβαξφ πνζφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα καο δψζεη γηα λα θάλνπκε 

δηάθνξεο ελεκεξψζεηο γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη φιε απηή ηε δνπιεηά 

πνπ θάλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ξεξηκέλνπκε ηα απνηειέζκαηα, αιιά ε 

ζπλάληεζε απηή καο άλνημε πφξηεο γηα λα θάλνπκε πνιιέο άιιεο δξάζεηο κέζσ 

ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη λα είκαζηε εκείο καδί ηνπο θαη απηνί ζπλεξγάηεο 

καο γηα φ,ηη θαιχηεξν αθνξά ηελ παξαγσγή ζηε ρψξα καο. 

 Ρψξα έρσ πάξα πνιιά λα πσ, αιιά αθνχ ζα ζαο έξζεη ζην κέηι ζαο ζα 

ηα δηαβάζεηε. Θάλακε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Γειαδή, θαληαζηείηε φηη απφ 

εθδειψζεηο, έλα ζσξφ εθδειψζεηο, γηα ελεκέξσζε γηα ηα πξνγξάκκαηα, γηαηί 

αθφκα θαη πξνγξάκκαηα θάλακε κε ην Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, θάλακε γηα 

ηηο πσιήζεηο, γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εμσζηξέθεηαο, γηα ηηο εμαγσγέο. Θάλακε 

πάξα πνιιά. Ρν ζέκα είλαη φηη απηά πξέπεη λα γίλνληαη ζπλέρεηα. Φέξηε 

πξνηάζεηο θαη λα βγνχκε θαη πξνο ηα έμσ πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Ξηζηεχσ είζηε 

λένη ζχκβνπινη θαη απ' φιεο ηηο πεξηνρέο, ηψξα κπνξεί ην Δπηκειεηήξην λα είλαη 

ζε κία δηαδηθαζία θαη κία ζπλεξγαζία καδί ζαο θαη θέξηε πξνηάζεηο λα θάλνπκε 

φ,ηη πξέπεη θαη φ,ηη ζεσξείηε ζσζηφ, λα βγνχκε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, λα 

βγνχκε ζε θιάδνπο, λα βγνχκε ζε θιάδνπο δειαδή φπσο είλαη νξγαλσκέλνη, 

φπσο είλαη ηψξα ε λαππεγνεπηζθεπή πνπ είλαη νξγαλσκέλνο θιάδνο, έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Αλ πάκε φκσο ζηε 

Παιακίλα, εθεί είλαη κηα δηαδηθαζία ρακέλε. Ξξέπεη λα πάκε ζπγθεθξηκέλα κε 
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ηνπο ζπιιφγνπο εθεί ηεο πεξηνρήο, ήδε ν Γεκήηξεο έρεη έξζεη ζε κία επαθή θαη 

ζα θάλνπκε κία εθδήισζε ζηε Παιακίλα. Ρν ίδην αληίζηνηρα ζε άιιεο πεξηνρέο, 

ζηηο Ππέηζεο, ζηα Θχζεξα. Κπνξεί λα κελ έρνπκε ζπκβνχινπο αιιά φπνπ 

έρνπκε ζπλεξγάηεο λα είκαζηε παληνχ θαη φπνπ πξέπεη γηα λα θάλνπκε θάπνηεο 

δξάζεηο. 

 Γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ ην ζπδεηάκε, είλαη εδψ θαη ε 

Γήκεηξα, είζηε θαη έλα ζσξφ γπλαίθεο, είλαη θαη ε Θιαίξε. Απηή ηε ζηηγκή 

κπνξείηε λα θάλεηε δξάζεηο θαη απηφ γηα ηηο γπλαίθεο ην ιέσ, Ρεηάξηεο, ζα ζαο 

ελεκεξψζνπκε, ζα ελεκεξσζείηε θαη κεηά, Ρεηάξηε ζα θάλνπκε ηελ πξψηε 

ζπλάληεζε γηα ην Γίθηπν, γηα λα θάλνπκε ην ηκήκα Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ρεηάξηε, ινηπφλ, απφγεπκα ζα γίλεη ε πξψηε ζπλάληεζε 

ησλ γπλαηθψλ. Θα ζαο ελεκεξψζνπλ πην ζπγθεθξηκέλα θαη ε Θιαίξε, γηα λα 

καδεπηείηε φιεο νη γπλαίθεο εδψ θαη λα δείηε κεηά πνηεο άιιεο ζα θαιέζεηε απ' 

φινπο ηνπο ρψξνπο, λα κπνξείηε λα θάλεηε απηφ ην δίθηπν λα ην θάλεηε 

κεγάιν, λα γίλεη έλα δίθηπν πνπ λα είλαη ην Δπηκειεηήξην μερσξηζηφ απφ ηα 

δίθηπα Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ απφ ην ΠΔΓΔ, γηαηί 

είλαη έλα δίθηπν Γπλαηθαίεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο δηθφ καο, κφλν δηθφ καο, ηνπ 

Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηηο γπλαίθεο ηεο επηκειεηεξηαθήο καο 

πεξηθέξεηαο.  

 Ρα νηθνλνκηθά καο είλαη πάξα πνιχ θαιά, πήγαλ θαιά. Ρν ζέκα είλαη φηη 

δελ εθεζπράδνπκε γηαηί ηα νηθνλνκηθά ζήκεξα είλαη έηζη, αχξην είλαη 

δηαθνξεηηθά. Γη' απηφ ζέινπκε δξάζεηο πνιιέο, λα έρνπκε έλα δπλαηφ 

Δπηκειεηήξην νηθνλνκηθά. Νηθνλνκία, δειαδή κπνξεί λα έρνπκε ρξήκαηα, δελ 

ζεκαίλεη φηη ηα ρξήκαηα απηά ηα έρνπκε γηα ζπαηάιε. Ρα ρξήκαηα ηα έρνπκε 

απηά γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, εθεί πνπ πξέπεη λα κπνπλ θαη λα πάλε θαη λα 

πηάζνπλ ηφπν. Ν,ηη πηάλεη ηφπν θαη σθειεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηα κέιε 

καο, εθεί ζα πεγαίλεη. Θαη απηφο πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο καο, λα ζηεξίμνπκε ηηο 
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επηρεηξήζεηο, ηα ζσκαηεία καο, λα ζηεξίμνπκε ηηο δξάζεηο καο, λα ζηεξίμνπκε 

απηνχο πξαγκαηηθά πνπ αγσληνχλ λα θξαηήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

ρψξα. Γειαδή λα κελ πάλε ζε ρψξνπο, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ρξήκαηα 

θάπνπ εθεί πνπ δελ έρεη λφεκα, πνπ δελ έρεη επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ δελ έρεη 

ζρέζε κε καο.  

 Γηα ην 2018 ππάξρεη έλαο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, έρνπκε θνπβεληηάζεη 

θάπνηα ζέκαηα. Ρν ζέκα είλαη απηφ πνπ δεηάκε ηηο πξνηάζεηο ζαο. Γειαδή ηηο 

πξνηάζεηο ζαο κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ πνπ ζαο είπα. πάξρεη έλαο 

κπνχζνπιαο, ζα ζαο εμεγήζσ. Δίλαη ε ζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηεο Ρερληθήο 

Δθπαίδεπζεο, απηφ πνπ ζαο είπα πξηλ. Ρη πξνηάζεηο ππάξρνπλ γηα ην κέιινλ.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ. Ζ ζηήξημε θαη αλάδεημε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είπα 

πξηλ πψο πξέπεη λα ην ρεηξηζηνχκε. Πηήξημε θαη δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

λέσλ θαη πθηζηακέλσλ γηα επθαηξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ζπλέξγηεο, ηα 

ιεγφκελα clusters θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία. Δρνπκε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

ζπλεξγαζία ζ' απηά.  

 Δίλαη ε ζηήξημε ηψξα, έλα μερσξηζηφ θνκκάηη πνπ πξέπεη λα κπεη, δειαδή 

πξέπεη λα γίλεη ηκήκα, είλαη ε ζηήξημε ηεο λαππεγηθήο, ζηηο επηρεηξήζεηο 

βηνηερλίαο αιιά θαη ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο. Δδψ πξέπεη λα γίλεη έλα ηκήκα 

έρνπκε πεη, απηφ πξέπεη ηελ παξαπάλσ βδνκάδα, ππάξρνπλ παηδηά, είλαη ν 

Βαζίιεο, είλαη εδψ ηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε ηε λαπηηιία. Λα θάλεηε κία 

ζπλάληεζε γηα λα γίλεη έλα ηκήκα ζην Δπηκειεηήξηφ καο πνπ λα αζρνιείηαη κε 

απηά κφλν ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη θαη 

νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο θαη είλαη έλα θνκκάηη πνπ απ' φ,ηη 

πιεξνθνξίεο παίξλνπκε απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κ' απηφ, θάηη 

αηζηφδνμν, θάηη θηλείηαη θάηη αθνχγεηαη. Αλ αθνχγεηαη θάηη θαιφ εθεί, ζα πάεη 

θαιά θαη ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, γηαηί ν Ξεηξαηάο θαη γεληθά ε επξχηεξε 
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πεξηνρή, ηα παξάιηά καο, ε Διεπζίλα, Κέγαξα, φια απηά ζηεξίδνληαη πάλσ ζηε 

λαππεγηθή βηνκεραλία. Ξνιινί εξγαδφκελνη θαη επηρεηξήζεηο δνπιεχνπλ κεο ζην 

θνκκάηη απηφ πνπ ιέγεηαη λαππεγεία, πνπ ιέγεηαη λαππεγηθή βηνκεραλία.  

 Πηήξημε λέσλ θνηηεηψλ. Δδψ είκαζηε ζε επαθή θαη κε ηα Ξαλεπηζηήκηα 

θαη ζα έξζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν ζε επαθή. Δδψ πξέπεη λα δνχκε θη απηφ ην 

θαηλνχξην Ξαλεπηζηήκην πνπ πάεη λα γίλεη, πνπ έρεη ηδξχζεη ν Ξξσζππνπξγφο θαη 

ην έρεη αλαθνηλψζεη θαη κάιηζηα πεξλάεη θαη ζηε Βνπιή ηψξα απηέο ηηο κέξεο, 

πνπ είλαη ην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο. Γπηηθήο Αηηηθήο δελ γίλεηαη θάηη 

θαηλνχξην, είλαη ην ΡΔΗ Ξεηξαηά θαη Αζελψλ γίλεηαη έλα θαη ιέγεηαη Ξαλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Αηηηθήο. Απηφ λα δνχκε ηη εκπινθή ζα έρνπκε εθεί εκείο, γηαηί 

Ξαλεπηζηήκην ρσξίο ηα Δπηκειεηήξηα κέζα δελ κπνξεί λα μαλαιεηηνπξγήζεη. Ρν 

είδακε ην έξγν παιηά, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί, δελ είλαη νπζηαζηηθή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Αξα, ινηπφλ πξέπεη εκείο λα παξέκβνπκε εθεί θαη λα πνχκε θαη 

ζηελ θαηλνχξηα λνκνζεζία θαη ζηε Βνπιή θαη ίζσο πξέπεη λα ην πάξνπκε θαη κία 

απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη πξέπεη λα ην δνχκε θη απηφ, γηαηί απηφ ζα 

γίλεη άκεζα, κήπσο πξέπεη λα πνχκε φηη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ζην 

θαηλνχξην λνκνζρέδην λα κπνξνχκε λα εληαρζνχκε θαη ηα Δπηκειεηήξηα κεο ζηε 

δνκή ηνπο. Γειαδή ν λφκνο λα νξίδεη φηη κέζα ζ' απηφ ην Ξαλεπηζηήκην λα 

ππάξρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ, γηαηί είλαη νπζηαζηηθφ λα είκαζηε 

κεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ απηψλ, γηα λα έρεη 

απνηέιεζκα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ηνπο ιέκε εκείο αθξηβψο ην ηη δεηάεη 

ε αγνξά θαη πνηα πξέπεη λα είλαη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, πψο βιέπνπκε ηελ 

εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Δκείο είκαζηε απηνί πνπ 

κπνξνχκε λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη ηελ επφκελε δεθαεηία θαη κπνξνχκε λα ην 

δνχκε νπζηαζηηθά γηαηί ην δνχκε θαη ην βιέπνπκε θαη βιέπνπκε ηελ θίλεζε, πψο 

πάεη ε αγνξά. 

 Δλέξγεηεο. Δλέξγεηεο είλαη ε βξάβεπζε ησλ καζεηψλ ησλ ΔΞΑΙ. Ξξέπεη 
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λα ην μαλαθάλνπκε πάιη θέηνο, ην θάλακε πέξζη, ζα ην θάλνπκε πάιη θέηνο. 

Θαζνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ εθδήισζε ηεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο. 

Ξξέπεη λα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, λα ιέκε ην πξψην δεθαήκεξν π.ρ. 

ηνχ, αιιά απηφ επεηδή γίλεηαη Απξίιην απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί παίδεη ξφιν 

ην Ξάζρα, επεηδή είλαη κεηαθεξφκελν ην Ξάζρα. 

 Ρέινο πάλησλ, είλαη πάξα πνιιά ζέκαηα, ζα ζαο έξζνπλ αιιά ζέισ κέρξη 

15 Φεβξνπαξίνπ νπσζδήπνηε λα θαζήζνπκε γηαηί πξέπεη κέρξη, Γηεπζπληά, 

κέρξη πφηε πξέπεη λα δψζνπκε ζην πνπξγείν ην ζρέδην δξάζεο; Κέρξη ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ. Ινηπφλ, πξέπεη κέρξη ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ λα ζηείινπκε ζην 

πνπξγείν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη κε ηνλ θαηλνχξην λφκν λα ζηείινπκε ην 

ζρέδην δξάζεο. Γελ είλαη φπσο παιηά πνπ ζρεδηάδακε, ην ξπζκίδακε, ην θάλακε. 

Ρψξα πξέπεη λα έρνπκε έλα ζρέδην, ηνπιάρηζηνλ έλα κπνχζνπια, έλα 

κπνχζνπια, εληάμεη, κπνξνχκε λα παξαθάκςνπκε αλ πξνθχςνπλ θάπνηα 

ζέκαηα, νηηδήπνηε, αιιά πξέπεη λα έρνπκε έλα κπνχζνπια φκσο λα πξνρσξάκε 

γηα λα ζηείινπκε ζην πνπξγείν ην ηη ζρεδηάδνπκε λα θάλνπκε γηα φιν ην '18.  

 Αξα, ινηπφλ, πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα. 

Δίκαζηε έλα θαιφ, έλα δπλαηφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα 

ζπκκεηέρνπκε ζε φια. Γελ είλαη ζέκα αλ είλαη θάπνηνο ζηε Γηνηθεηηθή ή δελ είλαη 

ή είλαη ζε θάπνηα Δπηηξνπή, ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα 

ζπκκεηέρεη παληνχ θαη λα κπνχκε δπλακηθά θαη λα βγνχκε πξνο ηα έμσ θαη λα 

έξζνπκε πην θνληά ζηα κέιε καο αθφκα πεξηζζφηεξν, λα βξνχκε ηξφπνπο λα 

ηνπο πιεζηάζνπκε, εθδειψζεηο, λα βξνχκε επηθνηλσλία καδί ηνπο, λα πάκε θη 

εκείο θνληά ηνπο. Ν,ηη ρξεηαζηεί ζρεδηάζηε, πείηε ην, εκείο είκαζηε εδψ ζαλ 

Γηνηθεηηθή ζηε δηάζεζή ζαο θαη είκαζηε φινη καδί ην ίδην, έλα είκαζηε, αιιά λα 

ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε. 

 Ρν ιφγν έρεηε εζείο. Ν Θφδσξνο, ν θ. Καηζηνπδάθεο ην ιφγν, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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 Ρνπο έρνπκε γλσξίζεη, εζχ δελ ήζνπλ ηφηε.  

ΚΟΤΣΑΘΑ: Δρεη μαλαγίλεη ζπκβνχιην;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη μαλαγίλεη, βγάιακε θαη ηε Γηνηθεηηθή, βγάιακε ηα πάληα φια. 

Δρνπκε θάλεη εθινγέο, φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. Γηα ηνλ Γεκήηξε φκσο, δελ ππάξρεη 

θάπνηνο άιινο, κφλνλ εζχ Γεκήηξε είζαη. Γεκήηξε, πεο κφλνο ζνπ.  

ΦΑΛΟΤΡΓΑΘΖ: Φαλνπξγάθεο Γεκήηξεο είλαη ην φλνκά κνπ, είκαη πεχζπλνο 

ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ θαη ηνπ Θέληξνπ πνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη νη θαηλνχξηεο δχν ζέζεηο πνπ βγήθαλ ζηε Γηνηθεηηθή. Δίλαη 

βηνηέρλεο, πεο επάγγεικα.  

ΦΑΛΟΤΡΓΑΘΖ: Δρνπκε βηνηερλία πνπ θαηαζθεπάδεη βηνκεραληθά ειαζηηθά 

ζηνλ Αζπξφππξγν, δξαζηεξηνπνηνχκαζηε 40 ρξφληα πεξίπνπ ζηε λαπηηιία θαη ζε 

φιε ηε βηνκεραληθή αγνξά κε ηα βηνκεραληθά ειαζηηθά πνπ θαηαζθεπάδνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ επφκελε είλαη ε Θιαίξε, πνπ είλαη θαηλνχξηα.  

ΠΔΡΖΦΑΛΟΤ: Θιαίξε Ξεξεθάλνπ νλνκάδνκαη ... πινίσλ θαη θαηαζθεπέο ζηε 

βηνκεραλία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ν θ. Καηζηνπδάθεο. 

ΚΑΣΘΗΟΤΓΑΘΖ: Θαιεζπέξα ζαο. Γεληθφο Γξακκαηέαο πιένλ, ήκνπλ 

Νηθνλνκηθφο Δπφπηεο. Γλσξίδεηε φινη φηη απφ φπνηα ζέζε θαη λα ήκνπλ ην ίδην 

ζα πξφζθεξα. Γελ έρεη ινηπφλ γηα κέλα θακία ζεκαζία ε ζέζε. Πεκαζία έρεη γηα 

κέλα ε πξφζεζε. Θαη απηφ πνπ κ' αξέζεη πάξα πνιχ ζηε λέα Γηνηθεηηθή, έρνπλ 

φινη ηελ αγσλία λα πξνζθέξνπλ θαη λα πξννδεχζνπλ.  

 Δγψ πξνζσπηθά, Ξξφεδξε, έρσ δχν σξαίεο ηδέεο λα θαηαζέζσ ζηε 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή φηαλ ζα μαλαθάλνπκε, πξέπεη λα ηηο αλαιχζνπκε, γηαηί 

πξέπεη λα ηηο θαζαξνγξάςσ θαη λα ζαο ηηο θέξσ, αιιά έρσ θαη κηα ηξίηε 

πξφηαζε πνπ πξέπεη λα ηελ θάλσ ηψξα, κε ηελ αθνξκή πνπ ιέγαηε 
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πξνεγνπκέλσο, φηη ραίξνκαη πνιχ πνπ βιέπσ πνιχ θφζκν ζην Δπηκειεηήξηφ 

καο, ζίγνπξα φκσο είλαη θάπνηνη ζχκβνπινη νη νπνίνη γηα κία, γηα 2, γηα 5 

ςήθνπο δελ εθιεγήθαλε, νη νπνίνη φκσο είλαη δξαζηήξηνη θαη ζέινπλ λα 

πξνζθέξνπλ. Θα πξφηεηλα λα κπνπλ ζην data base πνπ γίλεηαη ην invitation θαη 

λα έξρνληαη ζε θάζε Γηνηθεηηθή φζνη ελδηαθέξνληαη λα πξνζθέξνπλ. Θαη απηφ 

πνπ είπαηε γηα ηηο πξνηάζεηο, πξέπεη λα ηνπο ην πνχκε φηη κέρξη ηηο 15 θαη απηνί 

κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα πξφηαζε, αξθεί λα είλαη ζνβαξή θαη ππεχζπλε θαη λα 

κπνξεί λα είλαη θαη πινπνηήζηκε. 

 Απηά, ζαο ραηξεηψ θαη ζαο εχρνκαη πγεία, γηαηί εηλαη ην πξψην πξάγκα. 

Λα είζηε θαιά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πηξάην, είρεο δεηήζεη ην ιφγν. (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη 

θαηαγξαθεί) 

 Γελ ην μέξσ θη εγψ, ν Γηεπζπληήο ζα καο πεη. 

ΓΗΑΓΘΑ: Δίλαη απιψο θνηλνπνίεζε. Γελ έρεη λα καο εγθξίλεη θάηη, δελ κπνξεί 

λα καο ρεηξαγσγήζεη, νχηε λα καο θαζνδεγήζεη ην πνπξγείν. Απιά λα γλσξίδεη 

ηηο δξάζεηο πνπ θάλνπλ ηα Δπηκειεηήξηα, ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

γλψζεο ησλ ππεπζχλσλ απφ ην πνπξγείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ. Γελ παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν απηφ, ζεκαζία φκσο έρεη ην εμήο: 

φηη ε χπαξμε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ζέηεη ζε κηα ηξνρηά ηε ιεηηνπξγία ελφο 

Δπηκειεηεξίνπ. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ηα βάδεηο ζηε ζεηξά γηα λα κπνξέζεηο 

λα ηα πινπνηήζεηο. Απηφ έρεη ζεκαζία.  

 Δηζη θη αιιηψο, θάζε ρξφλν, ηψξα ζα ην θηάζνπκε ηνλ Απξίιην, γχξσ 

ζηνλ Απξίιε ζα δείηε ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Γειαδή ζα 

πεξάζεη απφ ζαο, απφ ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή θαη απφ ζαο, ζα εγθξηζεί απφ ηνπο 

νξθσηνχο ινγηζηέο γηαηί απηνί ην ειέγρνπλ θαη ζα έξζεη πξνο έγθξηζε ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα λα πάεη. Απηφ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Καδί κε 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γίλεηαη θαη έλαο απνινγηζκφο ηεο δξάζεο ηνπ 
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Δπηκειεηεξίνπ. Θαηαγξάθνπκε θαη εθεί, ηέινο πάλησλ, ηη έθαλε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζα ήζεια, κελ ην μεράζσ, γηαηί αχξην ππνγξάθνπκε ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ Θέληξνπ Θαηλνηνκίαο πνπ θάλνπκε κε ην Γήκν Ξεξάκαηνο θαη 

κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ θη φια απηά. Θάλακε έλα Θέληξν Θαηλνηνκίαο, ην 

έρνπκε πεξάζεη Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, απιψο ην ιέσ γηα ζαο ηνπο θαηλνχξηνπο, 

νη παιηνί ην έρνπκε πεξάζεη, έρνπκε πάξεη ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, εγθξίζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο, έρνπλ θχγεη απφ ην Δπηκειεηήξην αιιά 

αχξην ππνγξάθεηαη θαη ην θαηαζηαηηθφ. Ρν ζέκα είλαη φηη εδψ ζα ήζεια λα ζαο 

ελεκεξψζεη ιίγν ν θ. Θαλαθάθεο ηη είλαη αθξηβψο απηφ, γηαηί ν θ. Θαλαθάθεο απφ 

ην πεξαζκέλν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ θαη απφ ηνπο ηδξπηέο θαη ζαλ ζθέςε 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Δίλαη έλα θαιφ, έλα θέληξν πνπ ζπκκεηέρεη ζαο είπα 

ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ν Γήκνο Ξεξάκαηνο, πάξα πνιινί. Δίλαη πάλσ ζην 

πιαίζην απηφ ηεο ινγηθήο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, απηφ ην έρνπκε 

ζπιιάβεη θαη πξνζπαζνχκε λα αιιάμνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία θαη ηε ζθέςε καο 

γηα ηε δνπιεηά.  

ΘΑΛΑΘΑΘΖ: Θαιεζπέξα ζαο. Δχρνκαη θαιή θαη πνιιή πγεία γηα φινπο καο ην 

'18 θαη θαιή αγσληζηηθή δηάζεζε λα δηεθδηθήζνπκε φια απηά πνπ ράζακε ηα 10 

ρξφληα πνπ πεξάζαλε. Λα ηα επαλαθηήζνπκε. Θα θηάζσ θαη ζην Θέληξν 

Θαηλνηνκίαο. 

 Ξξαγκαηηθά, ν Ξξφεδξνο είπε αξθεηά πξάγκαηα γη' απηά πνπ ζπλέβεζαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είηε γηα ην Θέληξν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, είηε γηα πσιήζεηο, εηζαγσγέο, εμαγσγέο, δηάθνξεο 

ζπκκεηνρέο, Θέληξν Θαηλνηνκίαο πνπ ζα ππνγξάςνπκε ζήκεξα, φρη αχξην, ζα ην 

πάξσ εγψ ζήκεξα, ην έρσ θέξεη, λαη. 

 Ρν δεηνχκελν είλαη, πνιινί είκαζηε απφ ην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην, ηη 

θεξδίζακε απφ ην Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο; Ππκκεηείρε θαλέλαο θάπνπ; 'Ζ 
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απφ ηηο εηζαγσγέο, πσιήζεηο, εμαγσγέο θη φια απηά. Πεκαζία έρεη λα θάλνπκε 

θάηη θαη λα απνδίδεη. Ρν λα θάλνπκε θαη λα κέλεη ζηα ραξηηά θαη ρξφλν ράλνπκε 

θαη ζην ζπκβνχιην θαη ζηνπο ππαιιήινπο δεκηνπξγνχκε ςεχηηθεο ειπίδεο θαη 

δελ γίλεηαη ηίπνηα. πάξρεη κηα θαηλνχξηα Γηνηθεηηθή, είλαη παξαπάλσ απ' φ,ηη 

ήηαλ ε πξνεγνχκελε πνπ ήηαλ πεληακειήο, είλαη επηακειήο θαη ν θαζέλαο έρεη 

θάηη αλαιάβεη. Νινη απηνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη θάπνην θνκκάηη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζα είλαη ππφινγνη ηελ επφκελε κέξα λα καο 

πνπλ ηη θάλεη ν θαζέλαο ζηνλ δηθφ ηνπ ηνκέα.  

 Θα ζέιακε ην ινηπφλ, έλα κέηι απφ ηελ Γηνηθεηηθή θαη απφ ην 

Δπηκειεηήξην πνπ ζα καο αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηη ππνρξέσζε έρεη ην θάζε 

κέινο ηεο Γηνηθεηηθήο. Θαη ην πην βαξχ θνκκάηη γηα κέλα ην έρεη ν θίινο κνπ ν 

Γηψξγνο, πνπ είλαη επηθεθαιήο ηεο Βηνηερλίαο. Θαη νη πεξεζίεο, πνπ ιείπεη 

ζήκεξα. Πε θάζε ζπκβνχιην πξέπεη λα καο ιέλε ηη έρνπλ θάλεη ζηνλ ηνκέα ηνπο 

φινη. Γηνηθεηηθή ρσξίο ιφγν δελ ππάξρεη. Ξξέπεη φινη λα αλαθέξνπλ ην έξγν 

ηνπο.  

 Ρν Δπηκειεηήξην δελ πξέπεη λα ιέκε πεξάζαλε ηέζζεξα ρξφληα. Ξεξάζαλε 

4 ρξφληα παξαγσγηθά, πνπ απέδσζαλ, θάηη θάλακε. Θάηη παξαπάλσ. Σσξίο λα 

κεηψζσ ηε δξάζε ηεο πξνεγνχκελεο ηεηξαεηίαο, πεληαεηίαο πνπ ήηαλ αξθεηά 

θαιή. 

 Ρν ινηπφλ, ην θνξηίν πνπ έρεηε πάλσ ζαο είλαη πνιχ βαξχ θη εκείο ζα 

είκαζηε θξηηέο ζαο. Αιιά θαη νη άλζξσπνη πνπ ζα θάλνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο καο 

γηα λα βνεζήζνπκε ηε δηθή ζαο δνπιεηά. Δίλαη ππνρξέσζή καο λα ην θάλνπκε 

απηφ. Νινη εθπξνζσπνχκε θάπνηνλ θιάδν ή αλήθνπκε ζε θάπνηνλ θιάδν. Λα 

εξρφκαζηε ζε θάζε ζπκβνχιην αθνχ ην έρνπκε κειεηήζεη πξψηα, κε πξνηάζεηο 

γη' απηά πνπ ζέινπκε. Κφλν έηζη ζα αιιάμνπκε θάηη ζηε κηθξνκεζαία ηάμε πνπ 

αλήθεη ε βηνηερλία, ε νηθνηερλία θαη πνπ είλαη ε θαηαηξεγκέλε ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο. Θαζεκεξηλά δηαβάδνπκε εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο θιείλνπλ. Δκείο 
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ζέινπκε λα αλνίμνπλ θαηλνχξηεο, λα κελ θιείζνπλ άιιεο. 

 Ρν Θέληξν Θαηλνηνκίαο είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ Ππλδέζκνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Λαππεγηθήο Βηνκεραλίαο, πνπ ζπκκεηέρεη πξψηα ην Βηνηερληθφ 

Δπηκειεηήξην, ε Ξεξηθέξεηα, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ν Γήκνο Ξεξάκαηνο, κε 

ζθνπφ λα πξνσζήζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε θάζε θαηλνηφκν ηδέα πνπ ππάξρεη 

ζηε βηνκεραλία. Γελ ζεκαίλεη επεηδή μεθηλάεη απφ ηε λαππεγηθή βηνκεραλία φηη 

δελ κπνξεί λα πξνσζήζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη άιινπο 

ηνκείο ηεο βηνηερλίαο. Νπφηε, αλ θάπνηνη απφ καο έρνπλ θάπνηεο ηδέεο, θάπνηεο 

πξνηάζεηο, ζα κπνξνχλ λα ηηο θαηαζέηνπλ ζην Δπηκειεηήξην θαη απφ ην 

Δπηκειεηήξην λα θηάλνπλ ζην Θέληξν θαη λα πινπνηνχληαη ζην κέηξν θαη ζην 

βαζκφ πνπ ζα κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ.  

 Πεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε καζεηεία. Ξξαγκαηηθά, πέξζη έθαλε 

ζνβαξή πξνζπάζεηα ην Δπηκειεηήξην κε ην Δπγελίδεην Ηδξπκα. Ξξέπεη απηφ λα 

ζπλερηζηεί. Ξξέπεη λα θηάζεη θαη ζε άιινπο θιάδνπο. Γπζηπρψο, έρνπκε 

αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, αλεηδίθεπην θφζκν. Γελ είκαζηε πηζηνπνηεκέλνη γηα 

ηίπνηα. Δίλαη έλα θνξηίν. Ν θίινο κνπ ν Σαιφθηεο πνπ εθεί κε ην ηειέθσλν 

αζρνιείηαη, πξέπεη λα θαλνλίζεη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη, ηα 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα, λα ππάξρεη ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Γελ 

δηθαηνινγείηαη θαλέλα πξφγξακκα λα κελ έρνπκε πάξεη φινη εκείο νη βηνηέρλεο 

ηνπ Ξεηξαηά. Κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη κε κέιε φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε 16.000 

κέιε ην λα πνχκε φηη ζα εληαρζνχκε απηά ηα δχν ρξφληα 150 επηρεηξήζεηο 

κηιάκε γηα ην 10 ηνηο ρηιίνηο, έλα απεηξνειάρηζην πνζνζηφ. Θάηη δελ θάλνπκε 

ζσζηφ, θάηη δελ κεηαθέξνπκε ζσζηά. Ξξέπεη θάπνηνο απφ ηε Γηνηθεηηθή λα 

αλαιάβεη ππεχζπλα ηελ επαθή κε ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Λα κελ είκαζηε 

απνθνκκέλνη, μεθνκκέλνη απφ ηα κέιε καο.  

 Ζ εθεκεξίδα ζηνίρηδε, θφζηηδε ζην Δπηκειεηήξην. Δλα κπινγθ, θάπνηα ε-

κέηι δελ θνζηίδνπλ ηίπνηα. Ξξέπεη λα έρνπκε ζπλερή επαθή. Λα ηνπο 
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ελεκεξψλνπκε, λα καο θάλνπλ πξνηάζεηο, λα καο δεηάλε. Γελ είκαζηε εκείο εδψ 

νη 40 νη ζνθνί. Ξνιιά κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη πην ζνθνί απφ καο. 

Κπνξνχλ λα καο θάλνπλ θαιχηεξεο πξνηάζεηο. Θάπνηνο, πνπ πξέπεη λα μέξνπκε 

πνηνο είλαη απηφο, ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαθή κε ηα κέιε. Αο πνχκε 

πξνρζέο αλαθνηλψζεθαλ ηα λέα κέηξα γηα ηνλ ΔΦΘΑ, ηα νπνία είλαη αξθεηά  

ηζνπρηεξά γηα ηνλ βηνηέρλε. Νηαλ πεγαίλεη, φηαλ ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ηνπ 

ηδίξνπ. Θα έπξεπε εκείο λα έρνπκε θάλεη θάπνηεο πξνηάζεηο. Δληάμεη, θάλακε 

αξραηξεζίεο, δελ ήκαζηαλ έηνηκνη, αιιά φηαλ καο ραξαηζψλνπλ εθ λένπ, πξέπεη 

λα αληηδξάζνπκε. Ξξέπεη θάηη λα πνχκε, θάηη λα θάλνπκε. Ρειηθά, απηφ πνπ 

απνκέλεη ζηνλ βηνηέρλε κέζα απφ έλα ηδίξν είλαη ιηγφηεξν απφ ην 10%. Θα 

επηβηψζνπλ επηρεηξήζεηο; Θαλέλαο δελ ζα επηβηψζεη.  

 Ππδεηάλε γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κέρξη 50.000 θαη απφ 50.000 

θαη πάλσ. Απηά ην Δπηκειεηήξην νθείιεη λα ηα εθιατθεχζεη ζηνλ θφζκν ηνπ, ζηα 

κέιε ηνπ. Νθείιεη λα βξεη ηνπο λνκηθνχο, ηνπο δηακεζνιαβεηέο, φινπο απηνχο 

πνπ ζα καο ζηεξίμνπλ. Νπνηνο ην έρεη αλάγθε, ελ πάζε πεξηπηψζεη.  

 Ρν λα κελ ιέκε απηά πνπ ζθεπηφκαζηε, απηά πνπ ζέινπκε, απηά πνπ δελ 

καο αξέζνπλ ή θάηη παξαπάλσ, δελ είλαη θηιία θαη θαιή ζρέζε κε ηε Γηνηθεηηθή 

πνπ είλαη θίινη καο. Δκέλα είλαη αγαπεηνί κνπ θίινη φινη. Ρνπο ππνδαπιίδνπκε 

έηζη. Αλ δελ παξάγνπλ έξγν ζα είλαη θαηεγνξνχκελνη ηελ επφκελε κέξα. Δδψ 

πξέπεη φινη λα ιέκε ηελ άπνςή καο. Ξξέπεη λα είκαζηε θηιηθνί αιιά θαη ζθιεξνί 

φηαλ απαηηείηαη.  

 Ν,ηη αθνξά ηε λαππεγηθή βηνκεραλία πνπ είπε ν Αλδξηαλφο, πξαγκαηηθά 

πεξηκέλνπκε ην επφκελν δηάζηεκα κηα ηδηαίηεξα κεγάιε αλάπηπμε, είλαη ζε 

κεγάιε θηλεηηθφηεηα. Ζδε κέζα απφ ηηο πηέζεηο ηηο δηθέο καο μεθίλεζαλ ηα 

ρεξζαία έξγα ππνδνκήο ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε Ξεξάκαηνο. Κέζα ζην 

Φεβξνπάξην ζα έξζεη κηα δεμακελή Panamax size. Ρα έξγα απηά πνπ 

ππνινγίδνληαη γηα ην α' εμάκελν αγγίδνπλ ην χςνο ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ απφ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 8εο ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2018  
 

  31 

ηνπο επελδπηέο ζηε δψλε Ξεξάκαηνο θαη ζα ζπλερηζηνχλ. Διπίδνπκε φηη νη 

ξπζκνί αλάπηπμεο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία ζα είλαη κεγάινη θαη γξήγνξνη. Ρα 

δχν λαππεγεία, ήδε πεξηκέλνπκε ηελ απφθαζε γηα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

Πθαξακαγθά πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί εθ λένπ ζε ηδησηηθνπνίεζε κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ε Διεπζίλα ην ίδην. Δίλαη ηε ζηηγκή απηή ζε κηα 

θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο ιεηηνπξγίαο πνπ θη απηή πνπ ζα πάεη ζε επελδπηή 

άκεζα, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη ηα δχν λαππεγεία θνπι. Θη έηζη ειπίδνπκε φηη 

απηφ ζα δεκηνπξγήζεη πάξα πνιιέο ζέζεηο απαζρφιεζεο, θαζψο επίζεο θαη νη 

500 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζα αλαζάλνπλ θαη 

ζα νδεγεζνχλ θη απηέο ζηελ αλάπηπμε. 

 Θαη πάιη ζαο εχρνκαη θαιή ρξνληά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιινο ζπλάδειθνο; Ν Γεκήηξεο ν Κνπζηάθαο. 

ΚΟΤΣΑΘΑ: Θαιεζπέξα, ζπλάδειθνη. Θαηαξράο, ζέισ λα επρεζψ ζε φινπο 

απηνχο πνπ εθιεγήθαλε θη απηνχο πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί θαιή ζεηεία, δχλακε, 

θνπξάγην θαη ζην Ξξνεδξείν. Δγψ δελ επηθξνηψ νχηε επηθξίλσ θαλέλα 

πξνεδξείν. Πηελ αξρή πάληα ζα πξέπεη λα ηνπ δίλνπκε δχλακε θαη άθνπζα, 

Ξξφεδξε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηηο δξάζεηο, αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ηα γλψξηδα. 

Ρππηθφ, δελ πεηξάδεη, εγψ ηα άθνπζα φια απηά. Δκείο ζπκθσλνχκε. Λα μέξεηε 

φκσο απφ πίζσ φηη ζε φια απηά πνπ αθνχζηεθαλ θαη απφ ηνλ Βαζίιε, ππάξρεη ε 

ΓΠΔΒΔΔ. Δκείο ζα είκαζηε δίπια ζαο, λα μέξεηε θαη πάιη κία θνξά θαη ην ΗΚΔ 

φπνπ ρξεηαζηεί πάιη γηα κεζαχξην, φπνηε ρξεηαζηείηε ζα είκαζηε θνληά ζαο.  

 Ζ ΓΠΔΒΔΔ ζ' απηά ηα ζέκαηα μέξεηε φηη πάληα είκαζηε δίπια ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζα θξνληίζεη θαη ε λέα Γηνίθεζε γηαηί θη εθεί 

είρακε εθινγέο, απηφ θξνληίδεη θαη λα μέξεηε φηη ζα είκαζηε δίπια ζαο. Δρεηε ην 

ραηξεηηζκφ ηνπ Ξξνέδξνπ, θαιή επηηπρία ζην έξγν ζαο, δηφηη ηνλ ελεκέξσζα 

ζήκεξα φηη ζα παξεπξίζθνκαη εδψ. 

 Απηά, δελ ζέισ λα πσ ηίπνηε άιιν. Θαιή ρξνληά. Δρνπκε πάξα πνιιέο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

32 

δξάζεηο λα θάλνπκε, έρνπκε πάξα πνιιέο πξνηάζεηο θαη λα μέξεηε, ζπλάδειθνη, 

δελ είλαη κφλνλ ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε πνπ είπαλε, είλαη θαη ε 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γηαηί κέζα απφ ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

απαζρνινχληαη 372 επαγγέικαηα, απφ ηελ πξψηε βάζε κέρξη ην ηέινο, έηζη; 

Απφ ηελ πξψηε χιε.  

 Αξα, ινηπφλ, ππάξρνπλ θη άιιεο δξάζεηο, θ. αινπκηλά. Δκείο ζα είκαζηε 

θνληά ζαο πάλησο. 

 Θαιή ζεηεία, θαιή επηηπρία ζην έξγν ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γεκήηξε, έρεηο αλαιάβεη θαη ην έξγν λα είζαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο 

ηεο ΓΠΔΒΔΔ κε ην Δπηκειεηήξην, κε ηνλ Ξξφεδξν θπζηθά, ηνλ Γηψξγν ηνλ 

Θαβαζά, έρνπκε πνιχ θαιή ζρέζε θαη ζπλεξγαζία, αιιά λα έξζεη θαη ν Γηψξγνο 

εδψ ηψξα.  

ΚΟΤΣΑΘΑ: Θα έξζεη, ζα έξζεη, Ξξφεδξε, κε ηελ πξψηε επθαηξία. Μέξεηε φηη 

έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηψξα, απηή ηε ζηηγκή ν Ξξφεδξνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν μέξσ. Πε έλα Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα έξζεη.  

ΚΟΤΣΑΘΑ: Βεβαίσο ζα έξζεη, νπσζδήπνηε ζα έξζεη, λα είζηε ζίγνπξνη. 

Ρψξα μέξεηε έρνπλ Δπηκειεηήξηα, είλαη ε Θεληξηθή Δλσζε ηψξα, έρνπκε πάξα 

πνιιά ηξεράκαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν αλαιακβάλεηο εζχ.  

ΚΟΤΣΑΘΑ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιινο ζπλάδειθνο; Γήκεηξα. Ν Θεφθηινο. Πην Θεφθηιν ζέισ λα 

έρσ ηελ έγθξηζή ζαο, ν  Θεφθηινο δελ έρεη εθιεγεί, είλαη επηιαρψλ, ζέισ ηελ 

έγθξηζή ζαο λα είλαη ζπλέρεηα, λα ηνλ θαινχκε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, είλαη 

ν Ξξφεδξνο ηεο Νκνζπνλδίαο Αινπκηλνθαηαζθεπαζηψλ, πηζηεχσ δελ έρεη 

θαλέλαο αληίξξεζε. Κε πξφιαβε θαη ν Θφδσξαο θπζηθά.  
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 Θεφθηιε, έρεηο ην ιφγν. 

ΠΑΓΗΑΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Ξξφεδξε, ήζεια λα πσ θάλα δπν ιφγηα  

ζ' απηά πνπ είπαηε επάλσ.  

 Ππγθεθξηκέλα, επεηδή ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε βάζε, κε ηα κέιε 

καο δειαδή, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ φζνη αζρνινχκεζα κε ηνπο 

θνξείο γεληθφηεξα ην έρνπκε αληηιεθζεί ηδηαίηεξα ζα έιεγα εγψ ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία, έηζη; Απηή ε απαμίσζε πνπ γίλεηαη απφ πιεπξάο κειψλ λνκίδσ έρεη ηηο 

αηηίεο ηεο. Γειαδή κπνξνχκε λα ην αληηκεησπίζνπκε, αξθεί λα αζρνιεζεί 

θάπνηα επηηξνπή ιίγν πην ζηνρεπκέλα. Θαη ην ιέσ γηαηί ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα είλαη πνιιά θαη γηα ην Δπηκειεηήξην, κηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηψξα 

κηιάκε γηα ην Δπηκειεηήξην αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα κέιε, ηα νπνία απαμηψλνπλ 

εχθνια ηνπο ζεζκνχο. Νηαλ δελ ζπκκεηέρνπλ δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη 

αθξηβψο ζπδεηάκε θαη α ζπδεηάκε γηα ηελ νπζία ησλ πξνβιεκάησλ ή ζεσξνχλ 

φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη δηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη δελ 

αληηκεησπίδνπκε θη εκείο ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε απηνχο, ελψ ζηελ νπζία απηφ 

είλαη κηα πιάλε. Θνηλά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπκε φινη. 

 Θα πξφηεηλα ινηπφλ θαη δελ μέξσ αλ ζα μαλαγίλεη θάπνηα ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα θέξνπκε, εγψ πξνζσπηθά -κέρξη 15, λαη, αλ ζα 

μαλαγίλεη θάπνηα ζπλάληεζε θαη γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο, ζα ην θέξσ θαη πην 

αο πνχκε έηζη, νξγαλσκέλν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππγγλψκε ιίγν λα δηαθφςσ, γηαηί πξνέθπςαλ θάπνηα πξνβιήκαηα. 

Γειαδή γηαηί ήξζε ε πξφζθιεζε ηελ Ξαξαζθεπή. Ζξζε ηελ Ξαξαζθεπή ε 

πξφζθιεζε ιφγσ γηνξηψλ. Αιιά λα μέξεηε πάληα, δεχηεξε Γεπηέξα, ην έρνπκε 

πεη απφ ην πεξαζκέλν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θάζε δεχηεξε Γεπηέξα ηνπ θάζε 

κήλα ζα έρνπκε ζπκβνχιην. Ρψξα, εθηφο εάλ πξνθχςεη θάηη, πέθηεη κηα γηνξηή, 

πέθηεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Λα ην πξνγξακκαηίδεηε, απηφ ην θάλακε γηα λα 

πξνγξακκαηίδεηε φινη ηηο δνπιεηέο ζαο, λα μέξεηε φηη θάζε κήλα ηε δεχηεξε 
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Γεπηέξα ζα έρνπκε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

ΠΑΓΗΑΣΖ: Δπίζεο, λα πσ δπν ιφγηα γηα ηελ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

αγνξά. Ξάλσ ζ' απηφ δειαδή πνπ έρεη γίλεη νιφθιεξε δνπιεηά απφ ην 

Δπηκειεηήξην. Θα ζηα θάλσ γξαπηά, απιά ζέισ λα πσ θαη λα ζπκθσλήζσ κε 

ηνλ θ. Θαλαθάθε ζην εμήο: φηη θάπνηα ζέκαηα πνπ βάδνπκε κπξνζηά ζα πξέπεη 

λα επηζεκαίλνπκε κε εηιηθξίλεηα θαη θακηά θνξά ην λα κηιήζεηο εηιηθξηλά είλαη 

ζθιεξφ γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο. Γειαδή, πξέπεη λα ηνπο απνδψζεηο ηηο 

επζχλεο, γηαηί αο πνχκε ε ζχλδεζε ηειηθά δελ ζπλερίζηεθε θαη απηφ δελ 

επζχλεηαη ην Δπηκειεηήξην. Γειαδή, εγψ πξνζσπηθά αο πνχκε ζαλ θιάδνο, κηα 

θαη εθπξνζσπψ ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία, είπα ζηνπο αλζξψπνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο λα δηνξγαλψζνπλ εθδξνκέο ζε βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ θαη ελ 

ζπλερεία ζε νκάδεο θαηαζθεπαζηηθά. Απηφ δελ έγηλε. Γειαδή, αξγνχκε θαη ίζσο 

θαη ν ΝΑΔΓ είλαη ιηγάθη αξγφο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ. Γειαδή ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη εκείο νη ίδηνη ηειηθά λα θξνληίδνπκε λα ηα 

επαλαθέξνπκε ζε κία θαλνληθή ξνή.  

 Απηά, επραξηζηψ πνιχ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηά ηα παηδηά κηιάκε. Πηαχξν, δελ κηιάκε... Πηαχξν, γη' απηά 

κηιάκε. Πηαχξν, γηα ηα ΔΞΑΙ κηιάκε, γη' απηά αθξηβψο κηιάκε, γηα ηα παηδηά 

απηά. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ξάλσ ζ' απηφ ζρεδηάδνπκε θαη ζ' απηφ δνπιεχνπκε. Πηαχξν, έρεηο δίθην 

απφιπην. Γη' απηά ηα παηδηά πάκε λα... 

 Ινηπφλ, άιινο ζπλάδειθνο; Ζ Θαηεξίλα ε Ληάξρνπ είλαη θαηλνχξηνο 

ζχκβνπινο. 

ΛΗΑΡΥΟΤ: Θαιεζπέξα. Σξφληα πνιιά ζε φινπο, θαιή ρξνληά. Κπνξψ λα πσ 

ζπκπιεξψλνληαο φηη νη παιηνί ηερλίηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη δάζθαινη ησλ 

θαηλνχξησλ. Γειαδή δελ είλαη, δελ κπνξνχκε ζπλέρεηα λα βάδνπκε ηακπέιεο. 
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πάξρνπλ φλησο ζρνιέο, παλεπηζηήκηα. πάξρνπλ φκσο θαη άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ ηε γλψζε, πνπ είλαη ιίγνη, πάξα πνιχ ιίγνη, φπσο είπαηε απηνί πνπ έρνπλ 

κείλεη 55, 60, 65 ρξνλψλ πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία, εηθνζαεηία 

κπξνζηά ηνπο λα πξνζθέξνπλ ζε λέα παηδηά πνπ κπνξεί γηα ηνλ άιθα ή βήηα 

ιφγν λα κελ κπνπλ ζε θάπνην ΑΔΗ, ΡΔΗ, ΔΞΑΙ, νηηδήπνηε. Αιιά λα έρνπλ ηελ 

φξεμε λα κάζνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ζαο πσ θάηη, έρεη δίθην ε Θαηεξίλα. Θη εγψ πήγα ζε θάπνηνλ 

ηερλίηε θαη είλαη εδψ, ζηνλ κπακπά ηεο Γήκεηξαο ηεο Λάζηνπ. Δγψ μεθίλεζα 

εθεί 12 εηψλ. Ξήγαηλα κηζή κέξα ηερληθή ζρνιή θαη ηε κηζή κέξα ήκνπλ ζηνλ 

κπακπά ηεο Γήκεηξαο πνπ ήηαλ ηερλίηεο, ήηαλ κεραληθφο θαη καζαίλακε, έηζη 

καζαίλακε αθξηβψο. Γίπια ζε έλαλ θαιφ ηερλίηε καζαίλακε θαη λα ζνπ πσ θάηη; 

Γελ καζαίλακε κφλν, λα ζνπ πσ θάηη; Δγψ ηη έλησζα θαη απηφ ην έρνπλ ληψζεη 

πνιινί παιηνί κάζηνξνη. Γελ καζαίλακε κφλν ηε δνπιεηά. Καο καζαίλαλε θαη 

πνιιά πξάγκαηα, δειαδή απηφ πνπ ιέεη ν ιαφο, κε φπνην δάζθαιν θαζήζεηο 

ηέηνηα γξάκκαηα ζα κάζεηο, είλαη αιήζεηα. Καζαίλακε, καο θάλαλε θαη 

αλζξψπνπο. Γειαδή ήηαλ κέζα απφ ηελ πηάηζα θαη κπαίλακε θαη... Γηαηί μέξεηο 

ηη; Νηαλ δεηο κε αλζξψπνπο πνπ ήηαλ 25 θαη 30 εηψλ ηφηε θαη εκείο ήκαζηαλ 12-

13, θηηάρλακε θη εκείο ραξαθηήξα βιέπνληαο απηνχο θαη πξνζπαζνχζακε, ήηαλ 

νη δάζθαινί καο ζε πνιιά πξάγκαηα. Ζηαλ ε νηθνγέλεηά καο. 

Νρη, θάπα επηπρψο εκέλα ν ζπγρσξεκέλνο ν Θψζηαο εκέλα δελ κνπ έδηλε.  

 Ινηπφλ, άιινο ζπλάδειθνο; πφςηλ, έρνπκε θάλεη θη έλα θαιιηηερληθφ 

ηκήκα, γηαηί εδψ ζα έρνπκε θαη δξάζεηο, δελ ζα έρνπκε κφλν ηε κνπηδνχξα θη 

απηά. Δδψ είλαη ν Ρδεκίι πξφεδξνο, είλαη θαιιηηέρλεο ν Ρδεκίι, ν Εαλ είλαη εδψ 

επηθεθαιήο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πνιιά πξάγκαηα καδί κε ηνλ Ληθνιαθάθε λα θάλνπκε δηάθνξεο εθδειψζεηο, 

δηάθνξεο δξάζεηο πνπ λα έρνπλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Θαη ε εθδήισζε πνπ 

θάλνπκε, απηφ δελ μέξσ πψο ζα είλαη, αλ ζα είλαη θνπή πίηαο ή αλ ζα είλαη θάηη 
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άιιν, ζέινπκε λα έρεη ζπκκεηνρή θαη λα έρεη έλα ζηίγκα, ζα έρεη έλα 

ραξαθηήξα, ζα γίλεη θαη κία νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πιεγήθαλε ζηε Κάλδξα, ηνπο επηρεηξεκαηίεο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κάλδξαο 

θαη ηεο Λέαο Ξεξάκνπ. Γειαδή λα ζηεξίμνπκε, λα θάλνπκε κηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε γη' απηνχο αθξηβψο ηνπο αλζξψπνπο, λα ζηεξίμνπκε ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ζα θάλνπκε ηελ εθδήισζε. Λα ην έρεηε ππφςε ζαο φηη κπνξνχκε 

εθεί λα κπνξέζνπκε λα ζπλεηζθέξνπκε φρη κνλν κε πξντφληα, κε ρξήκαηα, λα 

καδέςνπκε θάπνηα ρξήκαηα. Κπνξεί λα βγάινπκε έλα θνππφλη, κηα πξφζθιεζε, 

φπνηνο κπνξεί λα πάξεη θάηη λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα. 

 Κάξηε, έρεηο ην ιφγν.  

ΥΗΧΣΖ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Νλνκάδνκαη Σηψηεο Κάξηνο, έρσ ινγηζηηθά-

θνξνηερληθά γξαθεία. Θαηαιαβαίλσ ην πξφβιεκα ην ηερληθφ, απηφ πνπ δεηάηε 

ηνπο ηερλίηεο. Σσξίο ηνπο ηερλίηεο δελ κπνξείηε νχηε λα αλδξψζεηε, νχηε λα 

κεγαιψζεηε, νχηε λα αλαπηχμεηε ηελ επηρείξεζή ζαο. Νκσο, επεηδή θη εγψ είκαη 

ζην ρψξν κε δηθφ κνπ γξαθεία απφ ην 1992 θαη κηιάσ κε φινπο ηνπο βηνηέρλεο, 

κηιάσ κε βηνκήραλνπο, κηιάσ κε εκπφξνπο, δελ ληξέπνκαη λα πσ φηη ίζσο είκαη 

πην πνιχ πεδνδξφκην θαη πην πνιχ απφ θάπνηνπο απφ ζαο, γηαηί αθνχσ φιε κέξα 

ηνλ ζθπγκφ ηεο αγνξάο, αθνχσ ην πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο, αθνχσ 

ηη γίλεηαη κε ηε καχξε εξγαζία, αθνχσ ηη γίλεηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ηεο εηζθνξνδηαγήο. 

 Ζ δηθηά κνπ ε πξφηαζε, λα μέξεηε Ξξφεδξε, ζα επηθεληξσζεί ζην λα 

θηηάμνπκε κηα νκάδα, δελ ζέισ λα πσ ηε ιέμε "επηζηήκνλεο", πνπ ζα είλαη 

θνξνηέρλεο, πνπ ζα είλαη λνκηθνί γηαηί δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε πφζεο 

δηαηάμεηο πεξλάλε απφ άζρεηα θνξνλνκνζρέδηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 

αζθαιηζηηθέο ζαο εηζθνξέο, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ζαο 

ππνρξεψζεηο θαη δελ παίξλεη ρακπάξη θαλείο. 

 Αξα, ν ζεζκφο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα κέλα πξέπεη λα έρεη κηά ηέηνηα 
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νκάδα, ε νπνία ηελ ψξα πνπ ζα πάεη λα ζπδεηεζεί έλα λνκνζρέδην, λα 

πεγαίλνπκε κε κία πξφηαζε, λα πςψζνπκε κηα θσλή ζαλ Δπηκειεηήξην θαη λα 

βνεζήζνπκε φιν απηφ ην πιέγκα, γηαηί πνιχ θαινί νη ηερλίηεο, ζίγνπξα λα 

έξζνπλ δνπιεηέο, λα έρνπκε εμσζηξέθεηα, λα έρνπκε ηα πάληα, αιιά αλ έρνπκε 

κηα επηβάξπλζε αζθαιηζηηθή 46%-47%, έλα ΔΦΘΑ 34% κάλη κάλη γηα ηηο 

ακνηβέο ζαο, 27% γηα ηνπο ηξίηνπο θαη κηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε 29% ζπλ 

29% ζπλ... ζπλ... ζπλ... λα δσ ηη ζα ζαο πεξηζζέςεη ζην ηέινο γηα λα θάλεηε θαη 

αλάπηπμε, λα θάλεηε θη φια απηά πνπ ιέηε.  

 Απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλησο, νπζηαζηηθή πξφηαζε θαη ζνβαξή αιιά ζηείι' ηελ κε έλα 

κέηι, λα ηα καδέςνπκε φια καδί, λα ηα θάλνπκε. Υξαία. 

 Διέλε, πεο θη εζχ θάηη. Ρη ζθέθηεζαη. Δίζαη θαηλνχξηα, πξέπεη λα πάξεηο 

ηνλ αέξα. Γελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά, πξνρψξα. Ξεο ρξφληα πνιιά. Πήθσ επάλσ, 

αλέβα επάλσ ζην βήκα, Διέλε. Ξεο απηφ πνπ ζθέθηεζαη. Δίλαη ηα θαηλνχξηα 

ζηειέρε θαη πξέπεη λα βγνπλ κπξνζηά.  

ΚΠΡΔΓΗΑΛΛΖ: Δγψ δελ ζθέθηνκαη αθφκα θάηη. Δγψ έξρνκαη απφ ηνλ θιάδν 

ηεο κεηαπνίεζεο, έρσ βηνηερλία κε θεληήκαηα, είλαη πνλεκέλνο θιάδνο. Θη εγψ 

θιεηζηέο πφξηεο ρηχπεζα γηα ην ζέκα ησλ εθινγψλ.  

 Γελ έρσ λα πσ θάηη, δελ έρσ πξνηάζεηο αθφκα, ειπίδσ ζην κέιινλ. 

Δπραξηζηψ, θαιή ρξνληά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Κηραιάθεο ν Γεξάζηκνο, πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη 

ππεχζπλνο ηψξα ησλ επηρεηξήζεσλ, έλα ηκήκα πνπ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε 

ζηε Γπηηθή Αηηηθή, λα καδέςνπκε εθεί φ,ηη κπνξνχκε γηαηί θη εθεί ... 

ΚΗΥΑΙΑΘΖ: Θαιεζπέξα. Δχρνκαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο θαη θαιή ρξνληά. 

 Ζζεια, Ξξφεδξε, λα επηζεκάλσ φηη απηά, νη πξνηάζεηο, φια απηά πνπ 

ιέκε λα κελ θχγνπκε απφ 'δσ θαη μεραζηνχλ. Θαη εκείο πεξηκέλνπκε απφ ζαο λα 
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πείηε, έια εδψ Κηραιάθε, ζα θάλεηο απηφ. Δια εδψ Γηψξγν, ζα θάλεηο απηφ. Δια 

εδψ, Ράθε, ζα θάλεηο απηφ. Κφλν έηζη ζα γίλεη δνπιεηά. Δάλ πεξηκέλεηε φηη ν 

θαζέλαο ζα έξζεη λα ζαο πεη, εγψ λα πάξσ λα θηηάμσ, λα ζαο ζηείισ ηέηνην, 

κελ πεξηκέλεηε ηίπνηα. Παο ην ιέσ λα  ην μέξεηε, φινη έρνπλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο, φινη έρνπλ ηηο αζρνιίεο ηνπο. Δλψ άκα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα, κελ μερλάο 

Ξξφεδξε φηη εκείο εθιεγήθακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη φπνπ πεγαίλακε, ζε 

φπνην πνπξγείν πεγαίλακε, βξίζθακε πφξηεο θιεηζηέο. Ρν ζπκάζαη απηφ. 

Ξαληνχ. Γελ καο δερφηαλ θαλέλαο. Ζηαλ φια αξλεηηθά, φια. Θαη πάιη απηφ πνπ 

κπνξέζακε, απηφ πνπ θάλακε, απηφ πνπ κπφξεζε, εζχ κπξνζηά πνπ ήζνπλ πην 

ηέηνην, εκείο φινη βνεζάγακε απφ πίζσ. Γελ πξέπεη λα θχγνπκε απφ 'δσ θαη λα 

ην μεράζνπκε. Απηφ ιέσ. Λα έρνπκε θαιφ, είζαζηε θαη εθηά ηψξα Γηνηθεηηθφ θαη 

φινη άμηνη θαη έκπεηξνη, νη πεξηζζφηεξνη είλαη έκπεηξνη, ήκαζηαλ καδί. Θαη ηα 

θαηλνχξηα κέιε ζα κάζνπλ, λα βνεζάλε γηα λα βνεζήζνπλ θαη εκάο, γηαηί πην 

πνιχ εκείο ζέινπκε βνεζεηα. Ξξψηα πξέπεη λα βνεζεζνχκε γηα λα είκαζηε εκείο 

ελεκεξσκέλνη θαη άκα είκαζηε ελεκεξσκέλνη εκείο ζα είλαη θαη φια ηα κέιε καο. 

Δγψ αο πνχκε ζαλ πξφεδξνο ησλ πδξαπιηθψλ Γπηηθήο Αηηηθήο, έρσ ην θνκκάηη 

κνπ. Ν θάζε έλαο έρεη ην θνκκάηη ηνπ. Απηφ λα δψζεηε, λα θνηηάμεηε λα δψζεηε 

απηφ.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηηο Ππέηζεο έρνπκε θάπνηα παξέκβαζε; Δια, θ. Θαηζψξε.  

ΘΑΣΧΡΖ: Θαιή ρξνληά, θαιή ρξνληά ζε φινπο. Αθνπζακε σξαία πξάγκαηα 

απφςε εδψ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο, γηαηί είρακε αξρίζεη θαη 

αλαξσηηφκαζηαλ εκείο κε ην Σξήζην πνπ είκαζηε ηνπ άιινπ θιάδνπ, ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ αλ ζέιεηε, απηφο πνπ πάιιεηαη ζηα λεζηά καο θαη είκαζηε 

κηα επηρείξεζε, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηνλ μέλν θφζκν, έηζη; Ληψζνπκε θη εκείο 

θάπσο εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο ηεο ηέρλεο. 

 Βέβαηα, εγψ ζαο θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα γηαηί έρσ ππάξμεη θαη δεχηεξνο 
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κεραληθφο ηνπ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, νπφηε θαηαιαβαίλσ θαη ηνπο δπν θιάδνπο 

αξηζηεξά-δεμηά.  

 Θέισ λα ζηαζψ ζ' απηφ πνπ κεηέθεξε ν θ. Θαλαθάθεο, ζηελ επηθνηλσλία. 

Δίκαη 28 ρξφληα ζ' απηφ ηνλ θιάδν θαη πξαγκαηηθά δελ ήμεξα ηη θάλεη ην 

Δπηκειεηήξην γηα κέλα. Γελ μέξνπκε. Θαη απηφ ζπκβαίλεη θαη ζε φινπο ηνπο 

άιινπο. Ξξέπεη λα πέζεη κεγάιε βαξχηεηα ζ' απηφ ην πξάγκα θαη ηφηε δελ ζα 

είκαζηε έλαο, δελ ζα είκαζηε ηξεηο, ζα είκαζηε ρίιηνη δεθαηξείο πνπ ιέεη θαη ν 

θίινο καο ν θχξηνο... Ρφηε ζα δείμνπκε ηε δχλακή καο, ηφηε ζα δείμνπκε ηελ 

πξαγκαηηθή δχλακε. Δθεί ζέισ λα ζηνρνπνηήζσ, πάξα κα πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επέιεμε θαη εζάο θαη ηνλ θ. 

Σξήζην ηνλ Νξιψθ θαη εζέλα, εζέλα ζηηο κεηαθνξέο πνπ παίδεη πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία θαη ην θφζηνο πνπ έρεηε γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα πξντφληα ζαο λα 

είζαζηε ζην θνκκάηη ησλ κεηαθνξψλ πνπ είλαη νπζηαζηηθφ κε απηφ πνπ ιέγεηαη 

ΔΔΠΚ θαη ην Σξήζην ζηα λεζησηηθά Δπηκειεηήξηα, πνπ εθεί αζρνιείηαη θαζαξά 

κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζα εθπξνζσπείηε φρη κφλν ηηο Ππέηζεο, ζα εθπξνζσπείηε 

φια ηα λεζηά, ηα 9 λεζηά πνπ έρεη πεξίπνπ ν Αξγνζαξσληθφο, ζα εθπξνζσπείηε 

θαη ηελ Αίγηλα θαη ηελ δξα θαη ηα Θχζεξα. Γειαδή ζα έρεηε πάξα πνιχ κεγάιε 

δνπιεηά καδί κε ην Κηράιε ηνλ Ταξξά πνπ είλαη ζε έλα Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 

πνπ είζαη ζηνλ ΔΝΑΔΛ ή ζηηο κεηαθνξέο; Πηηο κεηαθνξέο. Γειαδή εζείο νη δχν 

ζα είζαζηε ζηηο κεηαθνξέο. Δίλαη ζεκαληηθφ ην έξγν πνπ έρεηε γηα ην θνκκάηη 

ησλ λεζηψλ θαη ε Διέλε πνπ είλαη κε ην Σξήζην ζηα λεζησηηθά Δπηκειεηήξηα, 

πνπ είλαη θη απηφ πάξα πνιχ νπζηαζηηθφ, είλαη έλα ζνβαξφ θνκκάηη. Ζδε θάλεη 

κηα δξάζε αχξην, ηελ Ρξίηε θάλεη ζην Σίιηνλ, ζαο έρεη έξζεη ε πξφζθιεζε 

λνκίδσ, ην έρεηε δεη; Αχξην ... ε ψξα θάλεη ν ΔΝΑΔΛ κηα παξνπζίαζε γηα ηελ 

εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ. Ακα είζαη εδψ Σξήζην, λα παο ζην Σίιηνλ, 

λνκίδσ ζνπ έρεη έξζεη πξφζθιεζε; Θα ηελ πάξεηε ηψξα γηαηί είρακε πεη, κάιινλ 

πξέπεη λα έρεη έξζεη ζην κέηι ζαο, ζα ην δείηε. Θα ηελ πάξεηε ηελ πξφζθιεζε 
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κεηά. Γίλεηαη κία εθδήισζε, αλ έρεηε ρξφλν θαη κπνξείηε λα πάηε ζην Σίιηνλ 

αχξην είλαη ζηε δηαδηθαζία ησλ money show. Γίλνληαη θάπνηεο δξάζεηο θαη έρεη 

έλα θνκκάηη ε εμσζηξέθεηα ησλ λεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ.  

ΘΑΣΧΡΖ: Παο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο ζ' επραξηζηνχκε, Βαγγέιε. Δρεηε κεγάιε δνπιεηά λα θάλεηε. 

Κπνξεί λα αθνχζαηε ηψξα γηα ην - λα ζαο πσ θάηη; (παξεκβάζεηο εθηφο 

κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 Σξήζην, έρεηο ην ιφγν. Σξήζην, έια λα ζε γλσξίζνπλ θηφιαο νη 

ζπλάδειθνη. Ν Σξήζηνο ν Νξιψθ είλαη πξφεδξνο ησλ ελνηθηαδνκέλσλ 

δσκαηίσλ, αζρνιείηαη θαη κε ηελ εζηίαζε.  

ΟΡΙΧΦ: Θαιεζπέξα, θαιή ρξνληά. Γελ πηζηεχσ, Ξξφεδξε, ζηα πνιιά 

πξάγκαηα. Ξηζηεχσ ζε έλα θαη θαιφ. Ξξαγκαηηθά δειαδή απηνί νη ζηφρνη αο κελ 

είλαη δεθάδεο, αο κελ είλαη ρηιηάδεο. Ν θαζέλαο απφ ζαο, απφ καο, αο βάιεη έλαλ. 

Αο βάιεη έλαλ θαη αο ηειεηψζεη θαη αο πξνρσξήζεη.  

 Ξηζηεχσ πνιχ ζ' απηέο ηηο κηθξέο νκάδεο πνπ καο είπαηε λα ηηο 

θηηάμνπκε. Γειαδή εγψ είκαη κε θάπνηνλ άιινλ θαη κε θάπνηαλ άιιε. Νη δπν 

καο, νη ηξεηο καο αο μεράζνπκε, φρη αο μεράζνπκε εζάο αιιά θαηαιαβαίλεηε ηη 

ζέισ λα πσ. Δάλ δελ δεζνχκε δπν ηξεηο ηέζζεξηο καδί κε απηφ ην ζηφρν γηα λα 

πξνρσξήζνπκε, δελ ζα θάλνπκε ηίπνηα. Θέιεη νξγάλσζε, ζέιεη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ζε έλαλ ζηφρν θαη θάηη ζα γίλεη. Θάηη ζα γίλεη. Δίκαη 

ζεηηθφο, είκαη αηζηφδνμνο, είλαη κηα θαηλνχξηα ρξνληά, φινη πξέπεη λα βάινπκε 

απηφ ην καλδχα ηεο αηζηνδνμίαο, φπσο θη εζείο ιέηε δελ πεξηκέλνπκε απφ 

άιινπο, φ,ηη θαηαθέξνπκε εκείο κφλνη καο. Ξξνρσξάκε. 

 Θαιή καο ρξφληα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πάλσ ζ' απηφ ζέινπκε λα πάξνπκε θαη κία απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηαηί φιεο νη πεξηνρέο, ζρεδφλ ηα πεξηζζφηεξα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 8εο ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2018  
 

  41 

Δπηκειεηήξηα ην έρνπλ θάλεη, λα αλαιάβνπκε κεο ζηελ ηεηξαεηία, κεο ζηελ 

επφκελε ηεηξαεηία δειαδή λα θάλνπκε κία γεληθή ζπλέιεπζε ησλ λεζησηηθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ, λα αλαιάβεη ην Δπηκειεηήξηφ καο ζε θάπνην λεζί, ζα επηιέμεηε 

ζε πνην λεζί λα γίλεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Λεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ θαη 

έλα ησλ Κεηαθνξψλ. Γειαδή λα θάλνπκε ηηο δχν Γεληθέο Ππλειεχζεηο, ην έρνπλ 

θάλεη φια ηα Δπηκειεηήξηα, εκείο δελ ην έρνπκε θάλεη, λα πνχκε ζην θαηλνχξην 

φξγαλν απηφ πνπ ζα γίλεη ζηα λεζηψηηθα Δπηκειεηήξηα φηη θάπνηα ζηηγκή ζα 

θάλνπκε θη εκείο ηέηνηεο δξάζεηο. 

ΟΡΙΧΦ: Θα ην βξνχκε. θ. Ξξφεδξε, ζέισ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κεο ζηελ ηεηξαεηία απηφ, δειαδή λα πάξνπκε κία απφθαζε λα 

είλαη Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηή ε απφθαζε θαη λα ηζρχεη απφ ηψξα, νηη κεο 

ζηελ ηεηξαεηία απηε ζα θάλνπκε δχν ζπλειεχζεηο θαη κία ηεο Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, λα ην θάλνπκε θη εκείο κία εθδήισζε. 

Γειαδή απηά ηα ηξία φξγαλα.  

ΟΡΙΧΦ: Δηιηθξηλά ζαο παξαθαιψ θαη λνκίδσ φηη ηε βνήζεηα απηή ηελ ζέινπλ 

φινη, εηδηθά νη θαηλνχξηνη φπσο είκαζηε εκείο αιιά θαη νη πην παιηνί, ζέισ ιίγν λα 

θνπξαζηείηε θαη λα ζπζηήζεηε απηέο ηηο κηθξέο νκάδεο. Λα καο θέξεηε ζε 

επαθή κε απηνχο ηνπο ηξεηο, κε απηνχο ηνπο ηέζζεξηο αλζξψπνπο, πνπ ν έλαο 

ζα βνεζάεη ηνλ άιινλ γηα λα γίλεη θάηη. Θέισ ιίγν λα θνπξαζηείηε ζ' απηφ ην 

πξάγκα εζείο θαη θάπνηνη άκεζνη ζπλεξγάηεο ζαο λα καο θέξεηε θνληά, απηνί 

είλαη νη πέληε, ειάηε λα δνπιέςνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σξήζην, ζε επραξηζηνχκε πνιχ. Ζ Αληηγφλε ε Ιηφζε. Ζ Αληηγφλε 

είλαη απφ κηα πεξηνρή πνιχ δχζθνιε, απφ ηνλ Αζπξφππξγν, κηα πεξηνρή πνπ έρεη 

πνιιή  βηνηερλία, πνιιή βηνκεραλία, έρεη πνιχ εκπφξην, πνιιέο ππεξεζίεο, έρεη 

ηα πάληα.  

ΙΗΟΖ: Απφ ηελ εκπεηξία... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πνιχ ελεξγή ζχκβνπινο ηελ πεξαζκέλε ηεηξαεηία. 

ΙΗΟΖ: ... θαη ηψξα δηαπίζησζα φηη, φπσο ην είπαηε θαη νη άιινη ζπλάδειθνη, 

δελ ππήξρε ε επαθή ησλ κειψλ κε ην Δπηκειεηήξην. Βαζηθφ. Ρα παξάπνλα. Δθεί 

πξέπεη λα ην πξνρσξήζνπκε απηφ. Γειαδή, φ,ηη γίλεηαη εδψ λα ην καζαίλνπλ θαη 

ηα κέιε, φρη κφλνλ εκείο νη ζχκβνπινη. Γελ έρεη λφεκα, κφλν.  

 Δρνπκε κηα πεξηνρή πνπ εθπξνζσπψ θαη είλαη θαη ν ππεχζπλνο ν θ. 

Κηραιάθεο, πνπ πξέπεη λα βάινπκε κπξνζηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο. 

Δίλαη ηξηηνθνζκηθή. Παο ην ιέσ επζαξζψο. Βηνκεραληθή ηξηηνθνζκηθή πεξηνρή. 

Σσξίο ππνδνκέο, ρσξίο ηίπνηα. Δθεί ζέισ λα βνεζήζεη ην Δπηκειεηήξην λα 

πξνρσξήζνπκε. Δίλαη ζέκα ρσξνηαμηθφ, εκπιέθνληαη πνιινί εθεί, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ε δνπιεηά γηαηί νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 

ππνδνκέο. Ξψο ζα πξνρσξήζνπλ; Πε βηνκεραληθή πεξηνρή δελ έρνπλ ππνδνκέο. 

Απηφ ην δνχκε. Δληάμεη, ζα ην πξνρσξήζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, Αληηγφλε.  

ΙΗΟΖ: Γεηα ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν, ζέιεηο θάηη; Ξεο έλα ραηξεηηζκφ θη εζχ. Ν Γηψξγνο έρεη κηα 

πνιχ θαιή επηρείξεζε κε θεξηά, κε εμαγσγέο. Λα ηνλ γλσξίζεηε θαη ηνλ Γηψξγν. 

Γηψξγν, πεο ιίγν δπν πξάγκαηα. Θαη ν δηεπζπληήο ιέεη λα πάκε γηα θαγεηφ. 

ΚΟΤΣΑΘΑΘΖ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα, θαιή ρξνληά. Δγψ ζα ήζεια λα πσ, 

φπσο είπε θαη ν θ. Καηζηνπδάθεο, λα θαιέζνπκε θαη ηα άηνκα πνπ δελ 

εθιέρζεθαλ, λένπο θαη έρνπλ φξεμε, λα ζπλεηζθέξνπλ ζην Δπηκειεηήξην θαη ζηηο 

δξάζεηο. Δγψ είκαη λένο ζχκβνπινο, πξνζπαζψ λα κάζσ, λα εγθιηκαηηζηψ. 

Ρψξα, είκαη δηαζέζηκνο λα βνεζήζσ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ρξνληά λα έρνπκε. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, Αλησλία, έια θη εζχ γηα έλαλ ραηξεηηζκφ.  

ΘΑΡΑΘΑΣΑΛΖ: Γεηα ζαο. Νλνκάδνκαη Αλησλία Θαξαθαηζάλε. Δχρνκαη θαιή 
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ρξνληά λα έρνπκε ζε φινπο. Δρσ αξηνπνηείν-δαραξνπιαζηείν θαη φινη καδί 

πηζηεχσ γηα έλα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. Γεηα ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δια, Γεκήηξε. Γεκήηξεο Ξαπαζηακάηεο. 

ΠΑΠΑΣΑΚΑΣΖ: Θαιεζπέξα. Ιέγνκαη Ξαπαζηακάηεο Γεκήηξεο, αζρνινχκαη 

κε ραξηηθά, απνξξππαληηθά θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε είδε νηθηαθήο ρξήζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο ρξήζεο.  

 Ρα πνιιά ιφγηα είλαη θηψρεηα, πξνρσξάκε ζηηο πξάμεηο. Θαιή ρξνληά ζε 

φινπο θαη πγεία πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Καηζαίνο ν Κηράιαξνο. Ιίγν λα θάλεη θαη ν Καηζαίνο έλα 

ραηξεηηζκφ. Ν Καηζαίνο είλαη ζηνπο απηνκαηηζκνχο. Δίλαη δεχηεξε γεληά, ν 

παηέξαο ηνπ ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ έθπγε λένο θη απηφο, πνιχ θαιφο ζηνπο 

απηνκαηηζκνχο ζηε βαξηά βηνκεραλία. Πηα δηπιηζηήξηα θαη ζε ... 

ΚΗΥΑΙΑΡΟ Κ.: Θαιεζπέξα θη απφ εκέλα. Νλνκάδνκαη Κηράιαξνο Καηζαίνο. 

Δρσ κηα ηερληθή εηαηξεία, ηελ Ζιεθηξνκεραληθή, θαη αζρνιείηαη κε ηηο 

θαηαζθεπέο δηπιηζηεξίσλ θαη βαξηάο βηνκεραλίαο. Κία δεχηεξε εηαηξεία πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηνλ απηνκαηηζκφ, νλνκάδεηαη ASM 

Απηνκαηηζκνί. 

 Δχρνκαη λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε φινη καο εδψ πέξα γηα ην θαιχηεξν 

ησλ επηρεηξήζεψλ καο. Απηά. Θη εγψ είκαη καδί κε ζαο.  

 Δπραξηζηψ, γεηα ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Αζαλαζφπνπινο. Λένο είζαη.  

ΑΘΑΛΑΟΠΟΤΙΟ: Θαιεζπέξα θη απφ εκέλα, θαιή ρξνληά λα έρνπκε. Δγψ 

απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ ζαλ λένο εθιεγκέλνο εδψ καδί ζαο, είλαη φηη θαιφ ζα 

ήηαλ λα θέξεηε θαη ηα πξνβιήκαηα εδψ λα ηα γλσξίζνπκε. Θαιφ είλαη νη νκάδεο 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί αιιά θαιφ είλαη λα μέξσ θη εγψ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

θιάδνη πνπ δελ αζρνινχκαη εγψ, γηα λα κπνξέζσ θη εγψ απφ ηε δηθηά κνπ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

44 

πιεπξά θαη λα δψζσ βνήζεηα θαη λα πάξσ βνήζεηα. Απηφ ήζεια λα πσ.  

 Αζρνινχκαη κε ηελ επηζθεπαζηηθή βηνκεραλία ζην Ξέξακα. Απηφ. 

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Γαλέδεο. Ν Γαλέδεο είλαη δεχηεξε γεληά ζην Δπηκειεηήξην, 

πξψηα ήηαλ ν κπακπάο ηνπ, ήηαλ φκσο παξψλ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο καο, 

εξρφηαλ, είρε ζπκκεηνρή ζην Δπηκειεηήξην εδψ θαη ρξφληα. Κπνξεί λα είλαη 

θαηλνχξηνο ζχκβνπινο, είλαη παιηφο φκσο ζην ρψξν, γλψξηκνο. 

ΓΑΛΔΕΖ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Θαιή ρξνληά, θαιή δχλακε. 

 Δίκαη πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ "Ζ Αηηηθή". Ρν 

Δπηκειεηήξην εδψ καο έρεη ζηεξίμεη αξθεηέο θνξέο ζηηο εθδειψζεηο καο κε ηελ 

παξνπζία ηνπ αιιά θαη κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. Δίκαη αληηπξφζσπνο ηεο 

Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο ζηε ΓΠΔΒΔΔ, είλαη θαη ν θ. Κνπζηάθαο εθεί θαη ν 

ζπλάδειθφο κνπ εθεί κε ηα αινπκίληα έρνπκε βξεζεί. Δρσ αθνχζεη πνιιά 

πξάγκαηα ελδηαθέξνληα, ζεσξψ φηη πνιινί ζηφρνη απ' απηνχο είλαη εθηθηνί, 

είκαζηε φκσο ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα θάλνπκε ηνλ 

ηξνρφ λα γπξίζεη. Λα δνπιέςεη ην ζχζηεκα.  

 Απηά, επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιέμαλδξε, ν Αιέμαλδξνο ν Σξπζηθφπνπινο θαη ν κπακπάο ηνπ ν 

Σξπζηθφπνπινο ήηαλ παιηφο ζχκβνπινο ζην Δπηκειεηήξην.  

ΥΡΤΗΘΟΠΟΤΙΟ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα. Θαιή ρξνληά ζε φινπο, 

δεκηνπξγηθή θαη εδψ ζφη πάεη ην βαζίιεην ζαλ ηνλ ζπλάδειθν. Απιά, κεγάιε 

ζεκαζία λα δψζνπκε ζ' απηά πνπ είπε ν θ. Σηψηεο, γηαηί πνιχ θαιά φια απηά 

πνπ είπακε, αιιά κε φια απηά ηα δπζβάζηαρηα πηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη 

ζπλερψο, είλαη δχζθνια πνιχ ηα πξάγκαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεηο δίθην ζ' απηφ, ήζεια λα ζπκπιεξψζσ φκσο ηνλ θ. Σηψηε φηη 

εκείο έρνπκε ηερληθνχο ζπκβνχινπο, αθξηβψο απηφ, ηψξα θαιφ είλαη ε βνήζεηά 
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ζνπ πνπ ζπκκεηέρεηο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εζχ, ζα έρνπκε πην άκεζε 

ελεκέξσζε ζε πνιιά ζέκαηα, απηφ είλαη πνιχ θαιφ, ε εθινγή ζνπ δειαδή ζην 

ρψξν, αιιά ην Δπηκειεηήξηφ καο πάληα είρε θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο, είρε θαη 

νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο πνπ νηηδήπνηε ζέκα πξνέθππηε θάλακε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο ελεκεξσηηθέο. Ρψξα ζα έρνπκε πην άκεζε ελεκέξσζε ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζνπ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θαιφ είλαη λα ππάξρεη θαη κηα 

ηέηνηα νκάδα θαη λα ηελ δηεπξχλνπκε θηφιαο.  

ΥΡΤΗΘΟΠΟΤΙΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ρξνληά θαη πάιη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μέραζα θάπνηνλ άιιν ζπλάδειθν; Δζχ έια ζαλ παιηφ κέξνο ηεο 

Γηνηθεηηθήο, Κηράιε, λα θάλεηο έλαλ ραηξεηηζκφ. 

ΦΑΡΡΑ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θη απφ εκέλα. Σξφληα πνιιά, θαιή 

ρξνληά λα έρνπκε.  

 Δγψ ζέισ λα ζηαζψ φζν αθνξά ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Δίλαη θάηη ην νπνίν ην είρακε ζπδεηήζεη απφ πνιχ παιηά φηη πξέπεη ηα κέιε καο 

λα έρνπλ ελεκέξσζε ην ηη αγψλεο δίλνληαη κέζα απφ ην Δπηκειεηήξην.  

 Δπίζεο, ζέισ λα ζηαζψ ιίγν ζην ζέκα ησλ ζέζεσλ. Ξηζηεχσ φηη ζα 

έπξεπε λα ππάξμεη ιίγν θαιχηεξε ελεκέξσζε. Εεηάκε απηή ηε ζηηγκή λα 

δνζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο απφ ηνπο ζπκβνχινπο καο θαη πηζηεχσ φηη δελ έρεη 

δνζεί ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ηη αξκνδηφηεηεο έρεη ε θάζε ζέζε, θ. Ξξφεδξε. 

Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζέζεσλ κηιάσ. Ξηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα έρνπκε πην 

αλαιπηηθή ελεκέξσζε νη ζχκβνπινη, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνδψζνπλ 

θαιχηεξα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηη πξάγκα κηιάο;  

ΦΑΡΡΑ: Γηα ηηο ζέζεηο. Δρνπλ δνζεί θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ζπκβνχινπο 

καο, έηζη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζχ κηιάο γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο.  

ΦΑΡΡΑ: Βεβαίσο.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ... κεο ζηελ επφκελε βδνκάδα ζα καδεπηνχλ θαη ζα 

ζπληνληζηνχλ... Κία κία νκάδα ζα αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

ΦΑΡΡΑ: Λαη, γηα λα έρνπκε απνηειέζκαηα πξέπεη λα μέξνπκε ηη αξκνδηφηεηεο 

έρνπλ θαη ην ηη έξγν πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πξνο ην Δπηκειεηήξην. Υξαία, απηφ 

ήζεια λα πσ.  

 Παο επραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Δπαγγειία ε Ονχζζε. Δια Δπαγγειία.  

ΡΟΤΖ: Δγψ δελ είκαη λέν κέινο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, είζαη παιηά αιιά... 

ΡΟΤΖ: Θαιεζπέξα ζαο, θαιή ρξνληά. Δγψ έρσ αλζνπσιείν θαη αζρνινχκαη 

κε events. Δίλαη έλαο θιάδνο πνπ έρνπκε πνιχ κεγάιν πξφβιεκα. Δγψ ζεσξψ 

φηη ζ' απηφ πνπ πξέπεη λα δψζνπκε βάζε είλαη ζ' απηφ πνπ είπε ν θχξηνο πεξί ηηο 

νηθνλνκηθέο καο επηβαξχλζεηο θαη ην πψο ζα επηβηψζνπκε ν θαζέλαο ζηε δνπιεηά 

καο. Πίγνπξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα κέλα είλαη θαη ην λα ελεκεξψζνπκε ηα παηδηά 

γηα ηηο ηερληθέο εθπαηδεχζεηο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ, ην νπνίν δελ γλσξίδνπλ. 

Γειαδή ζην Γπκλάζην αο πνχκε εγψ ζθέθηεθα φηη πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα 

ελεκεξψζνπκε απηά ηα παηδηά πνπ δελ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ αιιηψο 

καζεζηαθά, θάπσο πξέπεη λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα ηα ελεκεξψζνπκε.  

 Διπίδσ φινη λα δνπιέςνπκε γηα λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί 

γεληθά ην εκπφξην, ε βηνηερλία, ε βηνκεραλία, έρνπκε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα 

θαη πξέπεη λα δνπιέςνπκε. Γελ γίλεηαη, γηαηί λα πξνρσξήζνπκε. Αιιηψο καο 

βιέπσ άιια 10 ρξφληα πίζσ. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ, θαιή ρξνληά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πάλσ ζ' απηφ, κηιάκε γηα ηα ηκήκαηα θαη κηα νκάδα εξγαζίαο, 

εγψ πηζηεχσ φηη άιιε κία νκάδα εξγαζίαο πνπ καο έρεη δηαθχγεη θαη ην είπε 

ηψξα, ζα ην θάλακε θαη γξαπηψο, είλαη κηα νκάδα, ην πξφηεηλε θαη ν Γεκήηξεο, 
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κηα νκάδα ζηνλ θιάδν ηεο νηθνδνκήο πνπ είλαη πνιχ ζνβαξφ, γηαηί απηή ε 

νκάδα ζηνλ θιάδν νηθνδνκήο έρεη πάξα πνιιά κέιε καο, είλαη νη πδξαπιηθνί, 

είλαη νη ειεθηξνιφγνη, είλαη νη αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο, είλαη νη ηεληάδεο, είλαη 

πάξα πνιινί. Ξηζηεχσ φηη κηα επηηξνπή κε ηνλ Γεκήηξε ηνλ Πακησηάθε λα ην 

νξγαλψζεη πνπ έρεη θαη ηελ εκπεηξία, πηζηεχσ φηη είλαη πάξα πνιχ θαιή. Απηή 

ζα ηελ μεθηλήζνπκε θαη απηή θαη πηζηεχσ φηη θη απηή είλαη νπζηαζηηθή, γηαηί θαη 

ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο πεξλάεη κηα ηεξάζηηα θξίζε. 

 Ρν ζέκα είλαη θέθη γηα δνπιεηά λα έρνπκε θαη φινη καδί κπνξνχκε λα 

θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα, απηφ πνπ είπαηε φινη θαη ηνλίζαηε φινη.  

 Ρψξα λα ηειεηψζνπκε θη έρνπκε έλα κπνπθεδάθη, λα πνχκε ηα ρξφληα 

πνιιά, λα πηνχκε θη έλα θξαζάθη.  

 Θα κηιήζεη ιίγν ν Γηψξγνο θαη κεηά ζα θιείζσ εγψ. 

ΘΧΛΣΑΛΣΟΠΟΤΙΟ: Πχληνκα δπν πξάγκαηα. Βέβαηα, κε θάιπςε απφιπηα ν 

Σηψηεο, ν Θαλαθάθεο θαη άιινη ζπλάδειθνη πνπ είπαλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 Ππλάδειθνη, ε βηνηερλία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα βηψλεη αηειείσηα 

αδηέμνδα. Απηφ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη ζρέδην θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

εμαζιίσζεο ηεο κηθξνκεζαίαο ηάμεο, δηφηη πηζηεχσ φηη αλ ήζειαλ πξαγκαηηθά λα 

καο ζψζνπλ ζα καο έζσδαλ. Δκείο ηη ζέινπκε; Γχν πξαγκαηάθηα ζέινπκε, ηα 

νπνία είλαη γλσζηά ζε φινπο. Γελ κπνξεί ζηα 100 επξψ θέξδνο ηα 70 λα είλαη 

θφξνη ηνπ θξάηνπο. Δίλαη αδχλαηνλ λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαπάλσ.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη 4 εθαηνκκχξηα ζπλάλζξσπνί καο ρξσζηνχλ ζηηο 

ηξάπεδεο, 1 εθαηνκκχξην ζηελ Δθνξία, 70.000 ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απηνί νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη ζ' απηφ ην ζεκείν δελ έρνπλ έξζεη δηφηη δελ 

εθηίκεζαλ θαιά ηηο θαηαζηάζεηο. Απιψο, βξέζεθαλ ζε κία δχζθνιε ζέζε θαη 

αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ιφγσ ηεο θξίζεο. Απηφ είλαη 

δεδνκέλν θαη γλσζηφ ζε φινπο.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ηελ επφκελε Ρεηάξηε αξρίδνπλ νη ειεθηξνληθνί 
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πιεηζηεξηαζκνί. Αξρίδνπλ πιεηζηεξηαζκνί απφ ηελ Δθνξία απφ 500 επξψ θαη 

πάλσ. Δπίζεο, ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη έλα ζσξφ αθφκε άιια πξάγκαηα. Θαη 

απφ ηξίηνπο.  

 Δκείο σο Δπηκειεηήξην εδψ ζα πξέπεη λα αληηδξάζνπκε, λα 

δηακαξηπξεζνχκε γη' απηή ηελ αδηθία πνπ ζπκβαίλεη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο. Θα πξέπεη ινηπφλ ν δηεπζπληήο λα καο ελεκεξψζεη γηα 

ην ξφιν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Γειαδή, ηη δπλαηφηεηεο έρνπκε λα αληηδξάζνπκε 

ψζηε λα πεηχρνπκε θάηη, λα δψζνπκε αλάζα ζ' απηά ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπλαλζξψπσλ καο, ησλ ζπλαδέιθσλ καο.  

 Απηφ ήζεια λα πσ θαη ζην ηέινο ηέινο, αλ δελ καο αθνχλε νη αλψηεξνί 

καο, ην πνπξγείν, λα δνχκε ηη ξφιν έρνπκε εκείο ζαλ Δπηκειεηήξην. Γειαδή, 

είλαη πξνηηκφηεξν λα θάλνπκε δξάζεηο ηέηνηεο πνπ λα δίλνπκε ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηά καο, παξά λα θάλνπκε, Ξξφεδξε, άιιεο δξάζεηο φπσο απηέο πνπ 

είπαηε πξνεγνχκελα. Δίλαη θαιά απηά βέβαηα θαη φινη ζπκθσλνχκε, αιιά 

παξάιιεια κε φια απηά, ζα πξέπεη πξψηα πξψηα λα μεθηλήζνπκε κηα δξάζε 

ηέηνηνπ ηχπνπ, ψζηε λα δείμνπκε θαη ζηα κέιε καο φηη πξαγκαηηθά είκαζηε 

δίπια ηνπο θαη πξαγκαηηθά ηνπο βνεζάκε ζ' απηή ηελ θξίζε πνπ βηψλνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν, εδψ λα ζπκπιεξψζσ θαη λα πσ φηη απηφ είλαη, πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπκε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ θάλεη ε ΓΠΔΒΔΔ.  ΓΠΔΒΔΔ θάλεη έλα ζσξφ 

απεξγίεο θαη δελ έρεη πάεη θαλέλαο, δελ ζπκκεηέρεη θαλέλαο. Δλεκεξσκέλνη 

είλαη, δελ ζπκκεηέρνπκε νη επηρεηξεκαηίεο. Απηφ είλαη ην θαθφ. Ξψο δελ είλαη 

ελεκεξσκέλνη; Νηαλ θάλεη ε ΓΠΔΒΔΔ, βγάδεη αλαθνηλψζεηο παληνχ. Ξψο δελ 

είλαη; Θαη δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε βγάδεη.  

 Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ. Δδψ είλαη θαη ν Αγγεινο ν Βαζίιαηλαο, ν Αγγεινο ν 

Βαζίιαηλαο είλαη έλαο άλζξσπνο, έλαο δεκνζηνγξάθνο, ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο, 

κηα θη είλαη εδψ, ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο ζπλέρεηα, ηηο 

αλαθνηλψζεηο καο, ηα πάληα, αθηινθεξδψο, ρσξίο λα δεηάεη ηίπνηα καο έρεη 

ζηεξίμεη κε ην παξαπάλσ. Ρνλ επραξηζηνχκε θαη δεκφζηα κέζα απφ ην 
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Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, Αγγειε, γηα ηε βνήζεηα πνπ θάλεηο ζην Δπηκειεηήξηφ καο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζνπ θηφιαο ζε φ,ηη πξνζπάζεηα θάλεη ην Δπηκειεηήξην.  

 Ρψξα έρνπκε έλα θξαζάθη λα πηνχκε, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ 

ήζαζηαλ φινη εδψ θαη πάιη λα μέξεηε θάζε δεχηεξε Γεπηέξα ηνπ κήλα ζα 

θάλνπκε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, λα ην γλσξίδεηε απηφ λα θιείλεηε ηηο δνπιεηέο 

ζαο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
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