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Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Eίναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι κοντά σας 

στη  Γενική  σας  Συνέλευση.  Νομίζω,  τα  είπε  πολύ  γλαφυρά  ο  πρόεδρος 

προηγουμένως. 

Το 2014  είναι  η  πέμπτη  μνημονιακή  χρονιά  με  όλα  τα  βάρη  που φόρτωσαν  στην 

πλάτη μας τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα 

έτος  καμπής  και,  αν  την  επίκληση  που  έκανε  ο  πρόεδρος  τη  δούμε  με  ένα 

διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να είναι η χρονιά που θα αρχίσουμε να παίρνουμε 

τις τύχες μας στα χέρια μας.  

Η έννοια αυτού που θέλω να πω είναι ότι μέχρι σήμερα λίγο ως πολύ οι πολιτικές 

τις  οποίες  υπεστήκαμε,  όλες  είχαν  σαν  σκοπό  να  ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις 

των  διαδοχικών  μνημονίων.  Δυστυχώς  σε  πολύ  μικρό  βαθμό  μέχρι  σήμερα  οι 

πολιτικές που ασκήθηκαν είχαν έναν σχεδιασμό ο οποίος ήταν ολοκληρωμένος με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες και της δικής μας παραγωγικής βάσης. Αυτό άρχισε 

πολύ αργά να αλλάζει στην περσινή χρονιά, ελπίζω και πιστεύω ότι φέτος θα είναι 

μια χρονιά που θα  το δούμε αυτό να μεταβάλλεται. Παίρνω την αφορμή από μια 

συνάντηση που έγινε χτες,όπου ήταν και ο κύριος Γενικός βεβαίως παρών,δηλαδήτη 

διϋπουργική  επιτροπή  της  βιομηχανικής  πολιτικής.Όπως  ίσως  ακούσατε  ότι  έγινε 

για πρώτη φορά και γνωστοποιήθηκε, έγιναν και δηλώσεις κλπ. Αυτή καταρχάς έχει 

ένα συμβολικό χαρακτήρα το ότι δηλαδή η Κυβέρνηση,  ο Πρωθυπουργός με  τους 

παραγωγικούς Υπουργούς απεφάσισαν ότι πρέπει αυτό  το όργανο να υπάρξει και 

μάλιστα πρέπει  να σας πω ότι θεωρήθηκε από  τις δομές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σαν  μια  καλή  πρακτική,  δηλαδή  ένας  επίσημος  συντονισμός  των  πολιτικών,  των 

διαφόρων  υπουργείων  ή  των  επιτρόπων  με  σκοπό  πολύ  συγκεκριμένα  και 

εστιασμένα  την  υποβοήθηση  της  βιομηχανίας  για  να  βελτιώσει  την 

ανταγωνιστικότητά της. Αυτό καταρχήν συμβολικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.  

Είχαμε  χρόνια  για  να  μην  πω  μια  γενιά  να  ακούσουμε  την  επίσημη  πολιτεία 

ευθαρσώς  να  θέλει  να  υποστηρίξει  τις  επιχειρήσεις  πολλά  δε  μάλλον  την 

βιομηχανία. Αυτό από μόνο του είναι σημαντικό και ελπίζουμε να περάσει και ένα 

μήνυμα  στα  διάφορα  κλιμάκια  της  ιεραρχίας  γιατί  μπορεί  οι  Υπουργοί,  οι  Γενικοί 

Γραμματείς, οι Πολιτικές ηγεσίες εύκολα να πείθονται για μια τέτοια γραμμή όμως 

η διοικητική δομή από κάτω, είτε γιατί κινείται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία 

που  δεν  είναι  αυτής  της  κατευθύνσεως  είτε  διότι  έχει  παγιωμένες  νοοτροπίες 

χτισμένες  για πάνω από μια γενιά θέλει πολύ δουλειά για να μπορέσει να αλλάξει 

τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Επομένως υπάρχει σε αυτό η συμβολική 

σημασία  και  πάρα  πολύ  δουλειά  να  γίνει.Για  μένα,  για  να  δω  λοιπόν  τώρα 

μισογεμάτο  το  ποτήρι,  ήταν  πολύ  θετικό  το  ότι  στη  Διυπουργική  συζητήθηκαν 

ασφαλώς  μια  σειρά  από  θέματα  που  απασχολούν  την  βιομηχανία  και  την 



επιχειρηματικότητα  που  ήταν  μνημονιακοί  στόχοι,  μνημονιακές  υποχρεώσεις, 

(ακούσατε για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κλπ). Όμως  για πρώτη φορά 

από τότε που εγώ ξέρω τα χρόνια του μνημονίου, περίπου 50%  των θεμάτων που 

συζητήθηκαν  ήταν  εκτός  μνημονίου.  Αυτό  ήταν  ένα  ευχάριστο  μήνυμα    γιατί 

πράγματι  νομίζω  όλοι  και  η  πλευρά  της  πολιτικής  ηγεσίας  και  η  πλευρά  των 

επιχειρήσεων  έχουν  υποφέρει  από  αυτό  το  βάρος  του  να  μην  υπάρχει  χώρος  ή 

πεδίο  να μπορούν  να  ασκηθούν  λίγο πιο ας  το  πούμε αυτόνομες  πολιτικές.  Αυτό 

λοιπόν για πρώτη φορά ήταν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει 

να  το  στηρίξουμε,  εννοώ  όλες  οι  οργανώσεις  των  επιχειρήσεων,  της  βιομηχανίας 

ειδικότερα  μιας  και  μιλάμε  για  βιομηχανική  πολιτική.  Να  το  ενθαρρύνουμε  και 

παρόλο τις απογοητεύσεις του παρελθόντοςγια μια ακόμη φορά να προσφέρουμε 

τις  προσπάθειες  μας  και  ότι  μπορούμε  να  δώσουμε  για  να  κάνουμε  αυτήτην 

προσπάθεια να πετύχει. 

Ο δρόμος είναι αβέβαιος και δύσκολος και για αυτό χρειάζεται η στήριξη όλων μας 

πιστεύω. Με αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που 

έχουμε με τον σύνδεσμό σας στη διαδρομή των ετών και όσο περνάει ο καιρός όλο 

και περισσότερο, και να ευχηθώ κάθε καλό για την χρονιά που έρχεται. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 


