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ΠΡΟΔΓΡΟ: Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θ. Γήκαξρε, θνη 

Αληηδήκαξρνη, ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαηαξρήλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

ρψξνπ. Δίλαη ε πξψηε πφιε πνπ επηιέμακε σο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα θάλνπκε 

ην Γ.Π. καο, λα ηηκήζνπκε αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε ηελ επηζθεπή, κε ηε λαπηηιία. Δκείο ζεσξνχκε σο 

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην κε ηα ηφζα πνιιά κέιε πνπ έρνπκε πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ λαππεγηθή βηνκεραλία ήηαλ ππνρξέσζή καο λα έξζνπκε ζηελ πφιε ζαο, 

εδψ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζεο επηρεηξήζεηο κέιε καο θαη εζείο πξνζσπηθά 

κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο είζαζηε απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα ζαο επραξηζηήζνπκε πάξα πνιχ γη' απηφλ θαηαξρήλ ηνλ 

φκνξθν θαη ηεξφ ρψξν, έλα ρψξν πξαγκαηηθά πνπ έρεη θηηαρηεί κε ηδξψηα, κε 

αγψλεο, κε πάξα πάξα πνιιή δνπιεηά.  

 Δίλαη ε πφιε πνπ δείρλεη πξαγκαηηθά ηη ζεκαίλεη παξαγσγή, ηη ζεκαίλεη 

φηη δεκηνπξγψ, ηη ζεκαίλεη φηη θηηάρλσ, γηαηί φια απηά έρνπλ θηηαρηεί απφ 

ρέξηα, έρνπλ θηηαρηεί απφ ηδξψηα θαη πνιιέο θνξέο δπζηπρψο θαη κε αίκα. Αιιά 

εκείο είκαζηε εδψ σο Δπηκειεηήξην λα ζηεξίμνπκε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ησλ 

κειψλ καο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη εζάο θαη είκαζηε δίπια ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη 

ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηα θνηλά θαη ην ζεσξνχκε θαη 

παξφηξπλζε γηαηί πξέπεη λα βάιεηε ππνςεθηφηεηα νη πεξηζζφηεξνη θαη εηδηθά νη 

λένη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπκκεηέρεηε ζε φια ηα ςεθνδέιηηα, λα κπείηε 

δπλακηθά κέζα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηαηί ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ην 

πξψην θχηηαξν ηεο δεκνθξαηίαο θαη ρσξίο απηνδηνίθεζε ηζρπξή δελ κπνξείο λα 

έρεηο θαη ρψξα ηζρπξή.  

 Θαηαξρήλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ απηνχο πνπ είλαη ζήκεξα καδί καο εδψ 

θαη καο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, εθηφο απφ ηνλ Γήκαξρν θπζηθά, ζέινπκε 

ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Θαξαγηαλλάθε, πνπ είλαη ππεχζπλνο Γηνηθεηηθψλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ηελ θα Αληηδήκαξρν Θαδάθνπ Καξγαξίηα, είλαη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 10 

Αληηδήκαξρνο Ξαηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ, ζέινπκε ηνλ πξψελ Αληηπεξηθεξεηάξρε, 

ηνλ Ιεσλίδα ηνλ Αζαλαζηάδε θαη πνιχ θίιν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο, πνπ καο 

βνήζεζε πάξα πνιχ ηφηε πνπ ήηαλ ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΔΠΞΑ, ηνλ 

Πνκπηιηάδε ηνλ Γηψξγν πνπ είλαη - κάιινλ ν Ιεσλίδαο ν Αζαλαζηάδεο ζα είλαη 

θαη ππνςήθηνο κε ηνλ θ. Πγνπξφ, ν Πνκπηιηάδεο ν Γηψξγνο πάιη ζα είλαη 

ππνςήθηνο κε ηνλ θ. Πγνπξφ, είλαη θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Α.Δ. Ξεξάκαηνο, είλαη 

απφ ην Ξέξακα. Ν Κήηνγινπ ν Ράζνο, είλαη ν πνιηηεπηήο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο 

θαη θίινο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη πξνζπαζεί θαη είλαη θίινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

καο. Ν Ξαπαγεσξγίνπ ν Λίθνο, είλαη ν αληηπξφεδξνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Ξεηξαηά, ηνλ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ πνπ είλαη καδί καο, είλαη 

θαη ππνςήθηνο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο κε ηνλ θ. Ξαηνχιε. 

 Ξηζηεχσ λα κελ έρσ μεράζεη θάπνηνλ, αλ έρσ μεράζεη θάπνηνλ λα καο ην 

πεη, λα καο ην δειψζεη ηψξα πνπ είλαη θάπνπ ππνςήθηνο ή νηηδήπνηε άιιν. 

Υξαία, επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

 Θα μεθηλήζνπκε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κε έλα βίληεν. Δλα βίληεν πνπ 

ζέισ φκσο λα ην θαηαιάβεηε, ζα ζαο ην εμεγήζσ. Απηφ ην έρνπκε δαλεηζηεί 

απφ ην αληίζηνηρν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Πηνπηγθάξδεο. Δλα βηληεάθη πνπ 

είλαη πνιχ απιφ, απηνί ην θάλνπλ δηαθήκηζε, έλα ηειενπηηθφ ζπνη, ην θάλαλε 

δηαθήκηζε ζηα κέζα λα δείμνπλ ηη είλαη βηνηερλία, ηελ πξνζθνξά ηεο βηνηερλίαο 

ζηελ αλζξσπφηεηα. Δλα πνιχ νπζηαζηηθφ βίληεν, δείηε ην απφ ηελ αξρή, φηη 

ρσξίο ηε βηνηερλία δελ ζα ήκαζηαλ ηίπνηα. 

Ξξνβνιή βίληεν 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπσο βιέπεηε, νη Γεξκαλνί πξνβάιινπλ ηελ παξαγσγή, 

πξνβάιινπλ φηη κηα ρψξα γηα λα έρεη αλάπηπμε, γηα λα έρεη δεκηνπξγία, λα έρεη 

επεκεξία πξέπεη ν θφζκνο λα έρεη δνπιεηά, λα παξάγεη, λα έρεη δηθά ηνπ 

πξντφληα, λα έρεη αμηφπηζηα, πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη εθεί πξαγκαηηθά 

θάλνπλ δνπιεηά. Θαη κάιηζηα, εθεί ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη κηα κεγάιε 
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εκπεηξία. Δίρακε κηα κεγάιε εκπεηξία απφ εθεί, ππήξρε έλα πξφβιεκα κε έλα 

εξγνζηάζην μπινπξγηθφ πνπ ηέινο πάλησλ, πήγακε εθεί, καο είπαλ πψο ιχλνληαη 

ηα ζέκαηα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε εθεί, είρε έλα πξφβιεκα πεξηβαιινληηθφ, έλα 

κηθξφ εξγνζηάζην, πήγακε εθεί, ήηαλ ν πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ ηνπ θξαηηδίνπ 

ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο πνπ είλαη πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα, πάλσ απφ κηα 

Διιάδα. Ραπηφρξνλα ήηαλ νη δχν Γήκαξρνη ηεο πεξηνρήο, ήηαλ νη Ξξφεδξνη ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ηεο πεξηνρήο, ήηαλ ε Ξεξηθέξεηα θαη θαζήζαλε απφ ηηο 2 ην 

κεζεκέξη κέρξη ηηο 5 ην απφγεπκα λα δνζεί ιχζε ζην εξγνζηάζην γηαηί ήηαλ 

θάπνηνη πεξηβαιινληηθνί ιφγνη, έπξεπε λα γίλεη κηα δηαρείξηζε θάπνηνπ 

απνβιήηνπ, δφζεθε ιχζε, βξέζεθε ζε άιιν θξαηίδην ν ρψξνο πνπ ζα ην 

δηαρεηξηζηεί, απεπζείαο δψζαλε ηα ρέξηα θαη ην εξγνζηάζην ζπλέρηζε λα 

ιεηηνπξγεί. Δηζη άκεζα δψζαλε ιχζε ζε θάπνηνλ πνπ δεκηνπξγεί, θάπνηνλ πνπ 

παξάγεη. 

 

ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

 

Βπαβεύζειρ επισειπεμαηιών πος διακπίνονηαι ζηεν πεπιοσή. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ ινηπφλ ζήκεξα ζα ηηκήζνπκε θαη θάπνηνπο αλζξψπνπο. 

Θάπνηνπο παιηνχο βηνηέρλεο, θάπνηα παιηά κέιε καο αιιά θη έλαλ άλζξσπν ν 

νπνίνο πξαγκαηηθά έρεη δψζεη πάξα πάξα πνιιή δνπιεηά ζην Ξέξακα, έρεη 

ζηεξίμεη ηα ειιεληθά ρέξηα, έρεη βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπ επρφκαζηε λα 

ζπλερίζεη λα ην θάλεη. Λα έρεη θαηαξρήλ πγεία απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα 

ζπλερίζεη λα θάλεη απηφ, λα ζηεξίδεη ηα ειιεληθά λαππεγεία, ηα ειιεληθά 

κεραλνπξγεία, ηα ειιεληθά ρέξηα.  

 Θα μεθηλήζνπκε ινηπφλ ηε βξάβεπζε κε πξψηα, ε πξψηε βξάβεπζε πνπ 
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ζα θάλνπκε ζα είλαη ζηνλ Γήκαξρν ηνπ Ξεξάκαηνο θαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

καο, ζηνλ Γηάλλε ηνλ Ιαγνπδάθε, έλαλ άλζξσπν πνπ πξνζπάζεζε, ζηήξημε θαη 

ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ην θνκκάηη ηεο λαππεγνεπηζθεπήο, ην δεη ν θ. 

Θαξαγηαλλάθεο, ν Αληηδήκαξρφο ηνπ πνπ είλαη εδψ θαη απηφο ε πξνζπάζεηά ηνπ 

είλαη ε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ γηαηί πξνέξρεηαη απφ απηφ ηνλ θιάδν. Δρεη ηχρεη λα 

έρνπκε πάεη καδί θαη ζηηο Βξπμέιιεο ηφηε γηα πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην 

θνκκάηη θαη ηνπ Πθαξακαγθά θαη ηνπ Ξεξάκαηνο θαη φια απηά. Δίλαη άλζξσπνη 

δειαδή πνπ δνπλ, γηαηί πξαγκαηηθά απηή εδψ ε πφιε δεη απ' απηφ εδψ ην 

θνκκάηη. 

 Ινηπφλ, ε βξάβεπζε ζην πξφζσπν ηνπ Γεκάξρνπ ζα είλαη θαη κηα 

βξάβεπζε πξνο φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην Γήκν θαη ηνπο επραξηζηνχκε γηα ηε βνήζεηά ηνπο θαη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο. Μέξνπκε φηη εηλαη πεξηβαιινληηθά κηα πνιχ θνξησκέλε 

πεξηνρή, εκείο είκαζηε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ηνλ άλζξσπν, ζέβνληαη 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη εδψ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ. Θέινπκε λα 

ζπλππάξρνπκε καδί, λα είκαζηε αγαπεκέλνη, δελ ζέινπκε λα έρνπκε 

αληηπαιφηεηεο θαη πξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη φινη νη άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ θαη ηνπ 

αγψλα θαη ησλ κεραλνπξγείσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

θνκκάηη πνπ ιέγεηαη Λαππεγνεπηζθεπή, νη πεξηζζφηεξνη θαη δνπλ εδψ, έρνπλ 

κεγαιψζεη εδψ θαη αλ δελ δνπλ εδψ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εδψ θαη ηνπο 

ελδηαθέξεη θαη απηνχο άκεζα ην πεξηβάιινλ, είλαη θάηη πνπ είλαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνχο ηνπο, γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο αθξηβψο. 

 Γήκαξρε, ζέινπκε λα ζε επραξηζηήζνπκε. Θέινπκε λα ζπλερίζεηο λα 

είζαη δίπια καο. Πνπ επρφκαζηε θαιή επηηπρία ζηηο επφκελεο εθινγέο, γηαηί είλαη 

θαη πξνεθινγηθή πεξίνδνο. πφςηλ, απηφ ην πξάγκα εκείο δελ ην θάλνπκε γηα 

πξνεθινγηθνχο ιφγνπο, ην θάλνπκε γηαηί απφ πέξζη πνπ πήξακε ηηο εθινγέο 
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δεζκεπζήθακε θαη είπακε φηη ζα πάκε ζηελ πεξηθέξεηα. Δίλαη ε πξψηε πφιε πνπ 

μεθηλήζακε ζαο είπα θαη πάιη, γηαηί ην ζεσξνχκε ην Ξέξακα φηη είλαη θνληά καο 

θαη δελ πξφθεηηαη απηή ηε ζηηγκή ην πξνεθινγηθφ θιίκα λα καο επεξεάζεη. 

Ππλερίδνπκε θαη καθάξη λα κπνξνχζακε λα είρακε ρξφλν λα πεγαίλακε ζε 

πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο πνιχ πην άκεζα θαη ηψξα πνπ είλαη πξνεθινγηθή 

πεξίνδνο λα καο αθνχγαλε πεξηζζφηεξν. Ηζσο θαη λα ζπδεηάγακε θαη λα 

θνπβεληηάδακε πεξηζζφηεξν. Ρν θάιεζκα ήηαλ γηα φινπο, γηα φινπο ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηνπ Ξεξάκαηνο θαη ηνπο επραξηζηνχκε φινπο φζνη είλαη 

εδψ.  

 Γήκαξρε, έρεηο ην ιφγν θαη κεηά ζα ζνπ θάλνπκε θη εκείο ηελ ηηκεηηθή 

βξάβεπζε πνπ ζα είλαη ζην πξφζσπφ ζνπ θαη ζα είλαη πξνζθνξά θαη πξνο ηνλ 

Γήκν. 

ΛΑΓΟΤΓΑΚΗ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Δθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

ηνπ Γήκνπ Ξεξάκαηνο, θαηαξρήλ λα επρεζψ ρξφληα πνιιά, θαιή ρξνληά, κε 

πγεία, εηξήλε θαη νηθνγελεηαθή επηπρία ζε φινπο.  

 Λα πσ φηη απνηειεί κεγάιε ηηκή γηα ηνλ Γήκν Ξεξάκαηνο ην γεγνλφο φηη 

ην Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά απνθάζηζε λα θάλεη ζην Γεκαξρείν ηεο πφιεο καο Γ.Π. 

απνθεληξψλνληαο ηηο δξάζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη εξρφκελν πην θνληά 

ινηπφλ ζην ίδην ην κέινο, γηαηί πάξα πνιινί απφ ηνπο εμαηξεηηθνχο ζπκπνιίηεο 

καο επαγγεικαηίεο είλαη κέιε απηήο ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ησλ εκπφξσλ θαη 

ησλ βηνηερλψλ ηνπ Ξεηξαηά. Ξφζν κάιινλ φηη ην μεθίλεκα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, απηήο ηεο λέαο πξνζπάζεηαο κε απνθεληξσκέλεο δξάζεηο θαη 

ιεηηνπξγίεο φηη μεθηλάεη απφ εδψ. 

 Δίλαη δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε απηή πνπ ππάξρεη ζηελ πφιε κε 

ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά δελ είλαη νχηε έλα πξνεθινγηθφ 

ππξνηέρλεκα, εμάιινπ ε ηηκεηηθή απηή δηάθξηζε ζην πξφζσπφ κνπ απνηειεί 

ηηκεηηθή δηάθξηζε ζε κία Γεκνηηθή Αξρή πνπ απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ 
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αλαιάβακε ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ φιεο καο νη πξνζπάζεηεο 

επηθεληξψζεθαλ ζην λα θαηαπνιεκήζνπκε απηή ηε κεγάιε, ζχγρξνλε κάζηηγα 

ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή καο. Δμάιινπ, έρνπκε κηιήζεη, έρνπκε ζπκθσλήζεη 

πνιιέο θνξέο φηη είλαη θνηλφο ηφπνο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκπφξσλ θαη 

ησλ βηνηερλψλ αιιά θαη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο πφιεο είλαη άξξεθηα δεκέλα 

κεηαμχ ηνπο.  

 Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, φιεο καο νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζην 

λα ζηεξίμνπκε ηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο κέζα 

απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βάζεο Ξεξάκαηνο. Λνκίδσ 

ηνλ πξψην θαηξφ είρακε πνιιά, κα πάξα πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα θπξίσο 

απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ κπνξέζακε λα πεηχρνπκε κε ηελ θνηλή καο δξάζε, είηε 

απηφ αθνξά ηα ηδησηηθά λαππεγεία ηεο πεξηνρήο είηε απηφ αθνξά κηα ζεηξά απφ 

δξάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ επηζθεπαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΛΔΕ, αιιά θαη ζε πνιιά άιια δεηήκαηα ν 

ηξφπνο πνπ επηιέμακε λα ιεηηνπξγήζνπκε ήηαλ ζπλεξγαζία κε έλα θαη κνλαδηθφ 

ζηφρν φπσο είπα θαη πάιη λα εθζπγρξνληζηεί ν ρψξνο απηφο θαη λα θέξεη 

θαηλνχξηεο δνπιεηέο, λα θαηαπνιεκεζεί ε αλεξγία θαη ε ππεξαμία πνπ 

δεκηνπξγείηαη λα πεξάζεη θαη ζηελ πφιε κε ηε ζεηξά, ηελ δηθή καο ηελ πφιε ην 

Ξέξακα, ψζηε λα θαηαπνιεκήζνπκε θαη ηελ άιιε κάζηηγα, ηελ αλζξσπηζηηθή 

θξίζε πνπ ελ κέζσ κλεκνληαθψλ ρξφλσλ δηνγθψζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

 Θέισ ινηπφλ λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε κεγάιε ηηκή πνπ θάλνπλ ζηελ πφιε κνπ, γηα ηε 

κεγάιε ηηκή πνπ θάλνπλ ζην πξφζσπφ κνπ. Θεσξψ φηη απηή ε ζπλεξγαζία πνπ 

έρεη γίλεη επνδψλεηαη θαη ζε έλα άιιν επίπεδν κε ην Θέληξν Θαηλνηνκίαο πνπ 

είκαζηε ζπγρξφλσο κέιε, εηαίξνη αθξηβψο ζ' απηή ηε κεγάιε πξνζπάζεηα. 

Ξξνζδνθνχκε πνιιά απφ ην Θέληξν Θαηλνηνκίαο ζε φια ηα επίπεδα. Θεσξψ φηη 

είκαζηε ζε θαιφ δξφκν, ζέισ λα πηζηεχσ φηη πνιχ ζχληνκα απηή ε πξνζπάζεηα 
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ζ' αξρίζεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα ζεηηθά γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Ξεηξαηά θαη ζέισ λα επρεζψ ζε φινπο ζαο θαιή ρξνληά, δχλακε ζηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ Γ.Π. λα ζπλερίζνπλ κε ηελ ίδηα δηάζεζε, κε ηελ ίδηα δχλακε, 

φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ επαλαιακβάλσ γηα κηα αθφκε θνξά είλαη θνηλφο 

ηφπνο νισλψλ καο. 

 Θαιή ρξνληά κε πγεία ζε φινπο ζαο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ην Θέληξν Θαηλνηνκίαο άθεζα θαη ην είπε θαη ν Γήκαξρνο, 

είλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε ην Δπηκειεηήξην, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ν 

Γήκνο θπζηθά, εδψ ζην Γήκν ηνπ Ξεξάκαηνο είλαη ε έδξα. Ξξνζπαζνχκε λα 

έρνπκε θαηλνχξηεο ηδέεο, θαηλνχξηεο πξνηάζεηο θαη πξνο ηα πνπξγεία. Ξξνρζέο 

ήκαζηαλ θαη ζηνλ πνπξγφ, ζηνλ θ. Φάκειιν, ηνπ ζέζακε θάπνηα ζέκαηα, 

θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, πηζηεχσ φηη ζα είλαη απηφ πνπ είπε θαη ν Γήκαξρνο, 

θάηη πνιχ δπλαηφ, πνπ ζα δψζεη δνπιεηά ζε φινπο, ζα δψζεη θαηλνχξηεο ηδέεο 

θαη καδί κε ηα λέα παηδηά θαη ηνπο λένπο επηζθεπαζηέο λα θάλνπκε πξάγκαηα, 

απηά πνπ πξαγκαηηθά αμίδεη ε πεξηνρή. 

 Γήκαξρε, ζα ζε ηηκήζνπκε κε έλα απιφ δψξν λα ην έρεηο θαη ζην γξαθείν 

ζνπ, έλα θπζηθφ έπαηλν θαη έλα απιφ δψξν, πνπ ζέισ λα ην έρεηε γηα λα ην 

βιέπεηε.  

ΛΑΓΟΤΓΑΚΗ: Δπραξηζηψ, Ξξφεδξε. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

 Δχρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηηο εξγαζίεο ζαο. Λα 'ζηε θαιά, επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπακε φηη ζε θάζε πφιε πνπ ζα πεγαίλνπκε ζα ηηκνχκε θάπνηνλ 

άλζξσπν ν νπνίνο έρεη επελδχζεη ζηελ πεξηνρή, έρεη δψζεη ππεξαμία, έρεη δψζεη 

δνπιεηά θαη ζα ζπλερίζεη λα δίλεη δνπιεηά. Ξηζηεχνπκε λα είλαη θαιά ζηελ πγεία 

ηνπ, είλαη ν Βαγγέιεο ν Ρζψθνο. Δίλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη πινίαξρνο 

ηνπ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, είλαη πινηνθηήηεο, είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο Δλσζεο 

Ξνξζκείσλ Δζσηεξηθνχ, 15 ρξφληα θαηαζθεπάδεη πινία, έρεη θαηαζθεπάζεη 15 
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πινία ζηα ειιεληθά θαξλάγηα, εγψ έρσ πάεη ζε πάξα πνιιέο θαζειθχζεηο.  

 Ρνλ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαηαξρήλ γηα ηηο πξνζθιήζεηο πνπ καο 

θάλεη θαη αθνχκε θη εκείο, εγψ πξψηε θνξά, δελ είκαη άλζξσπνο ηεο λαπηηιίαο 

αιιά αλαηξίρηαδα φηαλ έβιεπα ην πινίν λα θεχγεη θαη λα ζθπξίδεη εθείλε ηελ 

ψξα ν θαπεηάληνο θαη λα κπαίλεη κεο ζην λεξφ θαη λα μέξεηο φηη έρεη θηηαρηεί απφ 

ηα δηθά καο ρέξηα. Δίλαη ηεξέο ζηηγκέο, είλαη απηφ πνπ αμίδεη γηα ηελ παηξίδα καο, 

απηφ πνπ αμίδεη ζηελ ρψξα καο θαη καθάξη θη άιινη πινηνθηήηεο, ππάξρνπλ 

αξθεηνί αιιά καθάξη θαη άιινη θαη φινη νη πινηνθηήηεο ηεο ρψξαο λα μαλαπάξνπλ 

κπξνζηά θαη ηα κεγάια λαππεγεία θαη ν Πθαξακαγθάο θαη ε Διεπζίλα θαη λα 

βιέπνπκε ειιεληθά πινία ειιεληθήο θαηαζθεπήο λα πιένπλ ζηηο ζάιαζζεο. Δίλαη 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά ζέινπκε λα είλαη θαη απφ ειιεληθά ρέξηα.  

 θ. Ρζψθν, εκείο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ πξαγκαηηθά σο Βηνηερληθφ 

Δπηκειεηήξην, ληψζνπκε κεγάιε ππνρξέσζε θαη κεγάιε ραξά πνπ είζηε ζήκεξα 

καδί καο. Δίλαη έλα πνιχ απιφ δψξν, είλαη ζπκβνιηθφ θαη πηζηεχσ φηη ηελ 

επφκελε θνξά ζα βξαβεχζνπκε θη άιινπο ζπλαδέιθνπο ζαο πνπ θη απηνί 

θάλνπλ απηά ηα βήκαηα θαη πξνζπαζνχλ θαη δίλνπλ δνπιεηά ζε καο. 

 Δρεηε ην ιφγν. Θαηαξρήλ, λα ρεηξνθξνηήζνπκε ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ρζψθν.  

ΣΩΚΟ: Θαιεζπέξα ζαο θη απφ κέλα. Ξξφεδξε, ζε επραξηζηψ πνιχ γηα ηε 

βξάβεπζε. Ζ Tsokos Line είλαη κηα εηαηξεία πξσηνπφξνο, φπνπ ζε 15 ρξφληα 

θαηαζθεχαζε 15 πινία απφ ειιεληθά ρέξηα. Απηφ ην βξαβείν κφλν δχλακε 

κπνξεί λα καο δψζεη, λα καο θάλεη πην δπλαηνχο.  

 Ζ ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηήζεη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε 

Ξεξάκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα πινία καο λα ηαμηδεχνπλ ζε φια ηα κήθε θαη 

πιάηε ηεο γεο θαη απηφ ζήκεξα εδψ ζην Ξέξακα είλαη ηδηαίηεξε ηηκή γηα εζάο. 

 Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Γήκαξρν, εζάο πξνζσπηθά πνπ ζε 

θάζε θάιεζκα ηεο εηαηξείαο καο είζαζηε πάληα δίπια καο. 
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 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θη εζείο, ειάηε θη εζείο θ. Ρζψθν. Διάηε φινη καδί. Θαη πάιη 

ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 

 Δίλαη κεγάιε καο ραξά γη' απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα, είλαη πξψηε θνξά 

πνπ ην θάλνπκε, ίζσο αξγήζακε, έπξεπε λα ην είρακε θάλεη πνιχ πην πξηλ. Γελ 

πεηξάδεη, πνηέ δελ είλαη αξγά φκσο.  

 Θα μεθηλήζνπκε ηψξα κε αλζξψπνπο ηνπ δηθνχ καο ρψξνπ, 

λαππεγνεπηζθεπαζηέο. Θα μεθηλήζσ κε ηνλ Ράζν ηνλ Ξαπνπηζφγινπ, ηνλ 

μέξεηε φινη εζείο πάξα πάξα πνιχ θαιά γηα ηελ πνιπεηή επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. Ζηαλ Ξξφεδξνο ησλ ζηδεξνβηνηερλψλ, έρεη ηειεηψζεη ηε ζρνιή 

"Ξνζεηδψλ", κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΒΔΞ γηα κηα ηεηξαεηία αιιά πάξα πνιιά ρξφληα 

καδί ζην ΒΔΞ.  

 Ν Ράζνο ν Ξαπνπηζφγινπ είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο πξαγκαηηθά 

πξνζέθεξε ζην ρψξν καο, πξνζέθεξε ζην Δπηκειεηήξην, είλαη κεγάιε καο ραξά 

θαη κεγάιε καο ηηκή πνπ ζήκεξα ηνλ βξαβεχνπκε θαη πάλσ απ' φια ε ζρνιή 

"Ξνζεηδψλ", γεληθά νη ζρνιέο απηέο νη ηερληθέο πνπ ηφζν κεγάιε δεκηά έγηλε ζηε 

ρψξα καο πνπ δελ ππάξρνπλ πιένλ. Ζηαλ εθεί πνπ βγαίλαλε νη ηερλίηεο, εθεί 

πνπ βγαίλαλε φινη νη καζηφξνη.  

 Δκείο μέξεηε σο Δπηκειεηήξην έρνπκε θάλεη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 

αλαβάζκηζε ηεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο. Δίλαη ν βαζηθφο καο ζηφρνο, φιν ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε πάξεη απφθαζε θαη ην ζπλερίδνπκε θαη ην 

ζηεξίδνπκε. Δρνπκε κηα άξηζηε ζρέζε κε ην Δπγελίδεην Ηδξπκα, έρνπκε θάλεη 

κηα πνιχ κεγάιε εθδήισζε πνπ θάλακε ηφηε ζην Δπγελίδεην, κεηά θάλακε 

βξάβεπζε καζεηψλ ησλ ΔΞΑΙ θαη ηψξα ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε λα είκαζηε 

θνληά ζηα παηδηά θαη λα μαλαπάξεη κπξνζηά απηφ πνπ ιέκε κάζηνξαο, απηφ πνπ 

ιέκε ηερληθή ζρνιή, απηφ πνπ ιέκε ηερληθή εθπαίδεπζε.  
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 Πήκεξα, φπσο μέξεηε πνιχ θαιά εζείο πνπ αζρνιείζηε κε ηελ επηζθεπή, 

φηη δελ ππάξρνπλ ηερλίηεο. Κείλαλε νη ηερλίηεο, είλαη κεγάιεο ειηθίαο, λέα 

παηδηά, άλζξσπνη φκσο, κηιάκε γηα αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, κηιάκε γηα εμφξπμε 

πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή καο, κηιάκε... κηιάκε... κηιάκε... ζηελ νπζία πνηνη ζα 

είλαη απηνί νη ηερλίηεο πνπ ζα μεθηλήζνπλ λα δνπιεχνπλ απηά ηα πξάγκαηα, 

δπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ. 'Ζ αλ ππάξρνπλ είλαη πνιχ ιίγνη. Σέξηα ζα δεηνχλ 

πνιιά. Αξα, ινηπφλ, κέιεκά καο σο Δπηκειεηήξην είλαη λα μαλαπξνζπαζήζνπκε 

λα πείζνπκε ηελ θνηλσλία φηη πξέπεη νη Ρερληθέο Πρνιέο λα μαλαλνίμνπλ, λα 

μαλαβγνχλ απηνί νη καζηφξνη θαη φινη απηνί εδψ πνπ ζα βξαβεχνπκε ζήκεξα, 

αχξην, πνπ δνπζαλ νηθνγέλεηεο, θάλαλε εγγφληα, θάλαλε παηδηά, θάλαλε 

επηρεηξήζεηο, πξνζθέξαλε ζηελ εζληθή νηθνλνκία, έρνπλ βγεη απφ απηφ πνπ ιέκε 

Ρερληθή Πρνιή θαη Ρερληθή Δθπαίδεπζε.  

 Ράζν κνπ, λα ζε επραξηζηήζνπκε. Ρη άιιν κπνξνχκε λα πνχκε γηα ζέλα, 

ήζνπλ ρξφληα θνληά καο θαη εκείο δηδαρζήθακε απφ ζέλα. Π' επραξηζηνχκε πνπ 

είζαη δίπια καο. Λνκίδσ φηη έρεηο ην ιφγν.  

ΠΑΠΟΤΣΟΓΛΟΤ: Λα θαιεζπεξίζσ θη εγψ φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη 

λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ξξφεδξν θαη φιν ην Γ.Π. γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλεη. Γηα 

κέλα απηφ είλαη ηηκή σο πξνο ην πξφζσπφ κνπ θαη ζαο επραξηζηψ πνιχ. 

 Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ θ. Γήκαξρν θαη φιν ην Γ.Π. ηνπ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα 'ζηε θαιά. Ρψξα ζα έξζεη θνληά καο ν Απφζηνινο ν 

Σξπζαθέιιεο. Ρν ίδην, έλαλ άλζξσπν πνπ είρε έλα κεραλνπξγείν πάξα πνιιά 

ρξφληα, απφ ην 1972 αζρνιείηαη κε ην κεραλνπξγείν ηνπ. Δίλαη εξγνδεγφο 

κεραληθφο, ήηαλ ν κάζηνξαο πνπ έδηλε ιχζεηο ζηα δχζθνια πξνβιήκαηα. Ρψξα 

απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ζην Γ.Π. ηελ εγγνλή ηνπ, είλαη εδψ, είλαη ε θα 

Ξεξεθάλνπ ε Θιαίξε, παληξεχεηαη θαη ηελ άιιε βδνκάδα, λα ηεο επρεζνχκε θαη 

θαιά ζηέθαλα, απηή ηελ εβδνκάδα. Θαη λα πνχκε γηα ηνλ θ. Σξπζαθέιιε φηη 

είλαη έλαο άλζσπνο πνπ είλαη, ε επηρείξεζή ηνπ είλαη πάλσ ζην Ξάξθν ηνπ 
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Πρηζηνχ. Δίλαη έλα κεραλνπξγείν θαη ζέινπκε λα καο πεη ν ίδηνο ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ, λα καο πεη ν ίδηνο θαη λα ηνλ επραξηζηήζνπκε σο κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

φηη ζηήξημε ην Δπηκειεηήξην ηφζα ρξνληα θαη απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

ζήκεξα ε ζπλέρεηα θαη ε ραξά ηνπ λα βιέπεη ηελ εγγνλή ηνπ ζηε Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

ΥΡΤΑΦΔΛΛΗ: Θη εγψ επραξηζηψ πνιχ πνπ κε θαιέζαηε. Δίκαη, ηφζα ρξφληα 

είκαη θαη αθφκα, είκαη ζηελ επηρείξεζε αθφκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πφςηλ, εζεινληηθά είλαη ζηελ επηρείξεζε, δελ ηνλ βάδνπλ κε ην 

δφξη. Κφλνο ηνπ είλαη.  

 Θα ζην δψζεη ε εγγνλή ζνπ. Ππγραξεηήξηα θαη πάιη.  

ΥΡΤΑΦΔΛΛΗ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα ζέινπκε λα έξζεη ν Βαζίιεο ν Θφθθηλνο θνληά. Ρνλ Βαζίιε 

ηνλ Θφθθηλν ηνλ γλσξίδεηε, θη απηφο ρξφληα έλα κεραλνπξγείν πάξα πνιιά έηε 

ζηνλ Ξεηξαηά, ζην Δπηκειεηήξηφ καο δίπια πάληα, ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζε φιεο ηηο δξάζεηο. Δγψ απφ κηθξφ παηδί ηνλ γλσξίδσ, απφ 30 εηψλ πνπ 

αζρνιήζεθα κε ην Δπηκειεηήξην ηνλ θ. Θφθθηλν ηνλ γλψξηζα, ζε φιεο ηηο 

εθδειψζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ήηαλ δίπια καο. Δρεη δηαηειέζεη Ξξφεδξνο ηεο 

Δλσζεο Λαππεγνεπηζθεπαζηψλ θαη έρεη ηειεηψζεη θη απηφο θπζηθά, 

επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο, έρεη ηειεηψζεη ηελ Ρερληθή Πρνιή "Ξξνκεζέα". 

Αθφκα έλα δσληαλφ παξάδεηγκα φηη νη ηερληθέο ζρνιέο έβγαδαλ θαινχο 

επηρεηξεκαηίεο, θαινχο κεραλνπξγνχο, αλζξψπνπο πνπ δελ θνβεζήθαλε ην 

κέηαιιν πνηέ, πνπ δνχζαλ κε απηφ θαη ν έλαο ζεβφηαλ ην άιιν.  

 Βαζίιε, ζε επραξηζηνχκε πάξα πνιχ πνπ είζαη θνληά καο, είζαη θνληά 

ζην Δπηκειεηήξην, είζαη αθφκα ζηελ επηρείξεζε θη εζχ, γηαηί νη επηρεηξήζεηο είλαη 

δηθά καο θνκκάηηα. Ρηο δνπιεχνπκε, ηηο θάλνπκε, είλαη παηδηά καο. Δηζη 

ληψζνπκε θαη δελ θεχγνπκε πνηέ απφ θνληά ηνπο. Δηζη θαη ν Βαζίιεο ζπλερίδεη 
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λα είλαη δίπια θαη λα ζηεξίδεη ηα λέα παηδηά θαη ηνπο λένπο 

λαππεγνεπηζθεπαζηέο.  

 Βαζίιε, ζε επραξηζηνχκε πνπ είζαη δίπια καο θαη ζ' επραξηζηνχκε πνπ 

είζαη θνληά ζην Δπηκειεηήξην ηφζα ρξφληα.  

ΚΟΚΚΙΝΟ: Λα ζαο θαιεζπεξίζσ, λα πσ θαιή ρξνληά. Λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Ξξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ησλ βηνηερλψλ Ξεηξαηά. Λα επραξηζηήζσ 

ηνλ Γήκν θαη ηνλ Γήκαξρν θαη πάλσ απ' φια λα επραξηζηήζσ ην Ξέξακα πνπ 

απφ ην 1965 καο έθαλε απηνί πνπ είκαζηε ζήκεξα.  

 Κέρξη ηψξα είρα κάζεη λα βξαβεχσ. Ζμεξα ηε γιχθα πνπ έρεη λα δίλεηο 

έλα βξαβείν. Πήκεξα ζα ληψζσ θαη ηε γιχθα λα πάξσ θη εγψ θάηη.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέισ λα έξζεη... (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ρφηε, ζέισ λα έξζεηε θη εζείο επάλσ κε ηνλ Βαζίιε ηνλ Θαλαθάθε, λα ην 

δψζεηε καδί. Διάηε, έια θη εζχ επάλσ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Λα πνχκε φηη ν Βαζίιεο παξακέλεη ελεξγφο θαη είλαη κέινο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ΠΔΛΑΒΗ.  

ΚΟΚΚΙΝΟ: Ν θ. Σξπζαθέιιεο θη εγψ παξακέλνπκε ζηε δνπιεηά γηαηί 

θνβφκαζηε φηη εάλ θχγνπκε ζα πεζάλνπκε. Δρνπκε αθφκα αξθεηά ρξφληα, 

Σξπζαθέιιε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα ζα ζέιακε λα θαιέζνπκε ηνλ Σξήζην ηνλ Σνχληα γηα ηελ 

πνιπεηή επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, απφ ην 1975, ζηε 

λαππεγνεπηζθεπή, Ξξφεδξνο ηεο Δλσζεο Θαζαξηζκψλ Δξγνιάβσλ Ξινίσλ θαη 

πινίαξρνο ηνπ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ. 

 Θέισ λα έξζεη θνληά καο ν θ. Σνχληαο. Δπραξηζηνχκε πάξα πάξα πνιχ 

πνπ είζηε εδψ θνληά καο. Δλαο θιάδνο θαζαξηζκψλ πινίσλ πνπ είλαη πνιχ 
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ηζρπξφο θαη δπλαηφο θιάδνο.  

ΥΟΤΝΣΑ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε απηή. Γελ έρσ λα πσ 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη είπαλ νη πξνεγνχκελνη θίινη θαη ζπλάδειθνη. 

Δίκαζηε αθφκα ζηηο επάιμεηο, πξνζπαζνχκε θαη ζα πξνζπαζνχκε ζπλέρεηα. Πην 

πφδη κνπ είλαη θαη ν γηνο κνπ ηψξα. Απηά έρσ λα ζαο πσ, ηίπνηε άιιν, ηα 

γλσξίδεηε, ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. 

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

ΥΟΤΝΣΑ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, λα 'ζηε θαιά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη θνληά καο αιιά ζα ηνλ βξαβεχακε, ζα ηνπ ην δψζνπκε 

θαη' ηδίαλ ή ζε επφκελε θνξά γηαηί δελ κπνξνχζε, αδπλαηνχζε ζήκεξα, ν Λίθνο 

ν Απνζηνιέιιεο. Ρνλ μέξεηε πάξα πνιχ θαιά ζην Ξέξακα, κέλεη ζην Ξέξακα, ν 

Λίθνο λαππεγφο ζην επάγγεικα, αδπλαηνχζε λα είλαη θνληά, ζε θάπνηα επφκελε 

θάζε ζα ηνλ βξαβεχζνπκε γηαηί πξαγκαηηθά θαη ν Λίθνο είλαη ηεξάζηηα θη 

απηνπλνχ ε πξνζθνξά ηφζα ρξφληα ζην Δπηκειεηήξηφ καο. 

 Δκείο ηειεηψζακε κε ηηο βξαβεχζεηο. Θέινπκε λα ζαο απνδεζκεχζνπκε 

θάπνηνπο αλ ζέιεηε λα θχγεηε. Νζνη ζέιεηε λα παξακείλεηε ζέισ λα 

παξαθνινπζήζεηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο. Δκείο 

έρνπκε πάξα πνιιά ζέκαηα λα ζπδεηήζνπκε, ζέινπκε κφλνλ απιψο αλ ππάξρεη 

θάπνηνο θαη ζέιεη λα θάλεη έλα ραηξεηηζκφ.  

 Ν θ. Θσλζηαληφπνπινο. 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δχρνκαη ζε φινπο ρξφληα πνιιά, θαιή πγεία θαη 

δχλακε γηα δεκηνπξγία. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε αηκνκεραλή ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο καο 

είλαη ε βηνηερλία. Ξξέπεη ινηπφλ νη δηνηθνχληεο απηή ηε ρψξα θαη νη λπλ θαη νη 

ηέσο λα δψζνπλ πάξα πνιχ κεγάιε βάζε ζηελ βηνηερλία, δηφηη ν ξφινο ηεο 
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βηνηερλίαο είλαη ζεκαληηθφο, θέξλεη θαηλνηνκία, αλάπηπμε, εμσζηξέθεηα θαη φρη 

κφλνλ. 

 Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο πνιπεηνχο θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρψξα καο ε 

βηνηερλία έρεη ππνζηεί πάξα πνιχ κεγάιεο δεκηέο, φπσο ε ππεξθνξνιφγεζε θαη 

πξέπεη λα μέξνπκε φινη θη εζείο βεβαίσο φηη ε ελέξγεηα είλαη πάξα πνιχ αθξηβή 

ζηε ρψξα καο. Αλ ε ελέξγεηα ήηαλ πάξα πνιχ θζελή, φπσο είλαη ζηηο γεηηνληθέο 

καο ρψξεο, ζα ήκαζηαλ πάξα πνιχ θαιά. Θα είρακε θαη εμσζηξέθεηα θαη 

θαηλνηνκία θαη πάξα πνιχ κεγάιν θέξδνο θαη πάξα πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Απηά ζέισ λα πσ θαη ζαο εχρνκαη θαιή ρξνληά θαη φ,ηη θαιχηεξν ζε 

φινπο ζαο.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Αληηπξφεδξε απφ ην ΔΔΞ, θ. Ξαπαγεσξγίνπ, κήπσο ζέιεηε λα 

πείηε θάηη; Δθπξνζσπψληαο ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά, ν 

Αληηπξφεδξφο ηνπ, ν θ. Ξαπαγεσξγίνπ. 

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ: Αγαπεηέ Ξξφεδξε θαη αμηφηηκν Ππκβνχιην, είλαη κεγάιε ε 

ραξά κνπ πνπ παξίζηακαη ζήκεξα εδψ θνληά ζαο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

 Θα ήζεια λα ηνλίζσ φηη κφλν κέζα απφ ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηηο θνηλέο 

δξάζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζα κπνξνχζε λα έξζεη ε αλάπηπμε γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ κνρζνχλ θαζεκεξηλά, πνπ αγσλίδνληαη, 

πνπ ζέινπλ λα επηβηψζνπλ, πνπ ζέινπλ λα δψζνπλ ζηελ αγνξά αλάπηπμε, 

θίλεηξα θαη κέζα απφ απηφ λα αμηψζνπλ ην θέξδνο ηνπο. Ν αγψλαο πνπ έρσ 

θάλεη ηφζν ζαλ Ξξφεδξνο ησλ βελδηλνπσιψλ ζηελ Αηηηθή φζν θαη ζαλ 

Αληηπξφεδξνο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, θνηλή βάζε έρεη κφλν ην θαιφ 

ησλ επαγγεικαηηψλ. Αληίζηνηρα βιέπσ φηη ε πξνζπάζεηα ε δηθή ζαο γηα ηνλ 

βηνηερληθφ ρψξν είλαη πάξα πνιχ έληνλε, αγαπάηε ηνλ θιάδν θαη ζέιεηε φινη λα 
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δείηε ηνλ θιάδν λα πεγαίλεη ςειά, λα πεγαίλεη θαιά.  

 Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ γηα άιιε κηα θνξά φηη νη ζπλέξγεηεο πνπ ζα 

θάλνπκε ζαλ Δπηκειεηήξηα ζηνλ Ξεηξαηά ζα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο γηα ην 

θαιφ φισλ ησλ θιάδσλ. 

 Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ φινπο, ληψζσ ηδηαίηεξε ραξά θαη πάιη πνπ 

βξίζθνκαη θνληά ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαιή επηηπρία ζηηο εθινγέο.  

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα δψζνπκε ηψξα ην ιφγν ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ θ. 

Καηζηνπδάθε, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ππνςήθηνο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζηνλ 

Ξεηξαηά. Λα ηνπ επρεζνχκε θαιή επηηπρία. 

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: Δπραξηζηψ, Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα ζαο θαη ζέισ λα 

επραξηζηήζσ θαηαξρήλ ην Γήκν Ξεξάκαηνο γηα ηελ θηινμελία ηνπ ζηελ αίζνπζα 

εδψ.  

 Θέισ λα πσ δπν ιφγηα γηαηί είκαη πνιχ ραξνχκελνο γηα έλαλ πξαγκαηηθά 

ζεκαληηθφ ιφγν. Δρσ δίπια κνπ ηελ Θιαίξε Ξεξεθάλνπ θαη είλαη πνιχ 

ζπγθηλεκέλε πνπ βξάβεπζε ηνλ παππνχ ηεο. Ρν Δπηκειεηήξην βξάβεπζε ηνλ 

παππνχ ηεο. Απηφ είλαη... δελ έρεη μαλαγίλεη.  

 Θέισ λα πσ φηη ραηξεηίδσ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ην λα βγεη 

απφ ην γξαθείν ηνπ, λα βγεη απφ ηελ αίζνπζα ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη ζηα πιαίζηα ηεο εμσζηξέθεηαο λα πάεη θνληά ζε φινπο απηνχο πνπ 

δνπιεχνπλ, απηφ πνπ θάλακε ζήκεξα, Ξξφεδξε.   

 Θέισ λα δψζσ ην ιφγν ζηελ Θιαίξε γηαηί είλαη πνιχ ζπγθηλεκέλε, λα πεη 

δπν ιφγηα γηα ηνλ παππνχ ηεο. Θαιή ρξνληά ζε φινπο ζαο εχρνκαη, λα είζηε 

θαιά θαη λα είζηε δπλαηνί άιια εθαηφ ρξφληα λα δνπιεχεηε εδψ. Λα 'ζηε θαιά.  
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ΠΔΡΗΦΑΝΟΤ: Απηφ πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη ν παππνχο είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ 

θαη θαιφ πξφηππν γηα κέλα. Δθπγα απφ ηε Γαιιία πνπ δνχιεπα θαη ζπνχδαδα 

γηα λα έξζσ ζηελ Διιάδα λα θάλσ ην φλεηξν ηνπ παππνχ λα κεηαθεξζεί ε 

εηαηξεία ζην Βηνκεραληθφ Ξάξθν Πρηζηνχ θαη λα αλαιάβσ ηα ελία κηαο πνιχ 

δχζθνιεο επηρείξεζεο γηαηί είλαη έλαο θαζαξά αλδξνθξαηνχκελνο θιάδνο.  

 Γελ μέξσ ηη λα πσ... Ρνλ επραξηζηψ πάξα πνιχ. Δίλαη θάζε κέξα καδί 

καο, θάζε κέξα, έξρεηαη καο δίλεη ηα θψηα ηνπ, ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κε φινπο 

εθεί ηνπο αλζξψπνπο, φινη ηνλ αγαπάλε, φινη ηνλ θσλάδνπλ "παππνχ" ζε φιεο 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φινη νη αξρηκεραληθνί, νη ηερλίηεο φινη ηνλ θσλάδνπλ 

"παππνχ" θαη ραίξνκαη πάξα πνιχ πνπ ηνλ έρσ θαη εχρνκαη λα ηνλ έρσ γηα 

πνιιά ρξφληα αθφκε θαη λα είλαη καδί καο θαη ηνλ αγαπάσ πάξα πνιχ. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ πνπ ηνλ βξαβεχζαηε. Δπραξηζηψ πνιχ, Ξξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Ράζνο ν Κχηνγινπ κήπσο ζέιεη λα πεη θάηη;  

 Ινηπφλ, ζα μεθηλήζνπκε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο - 

θάπνην άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κήπσο ζέιεη λα πεη θάηη; Θέιεη 

θάπνην άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πεη θάηη; Αξα, πξνρσξάκε 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύπωζε ππακηικών Γιοικεηικού ςμβοςλίος 14/01/2019. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νκφθσλα. 
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ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

ςδήηεζε - ανάδειξε ηων πποβλεμάηων πος ανηιμεηωπίδοςν οι 

επισειπήζειρ πος δπαζηεπιοποιούνηαι ζηεν πεπιοσή ηος Πεπάμαηορ, 

ζηο πλαίζιο ηερ δπάζερ ηος Βιοηεσνικού Δπιμελεηεπίος Πειπαιά για 

ςποζηήπιξε ηων επισειπήζεων - μελών ηος ζηιρ πεπιοσέρ ηερ 

Δπιμελεηεπιακήρ ηος Πεπιθέπειαρ, ζε ζςνεπγαζία με ηεν Σοπική 

Αςηοδιοίκεζε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ ζα ήζεια ν θ. Θαλαθάθεο, θ. Θαλαθάθε, λα πάξεηε ιίγν ην 

ιφγν λα καο πείηε αθξηβψο ηα ηειεπηαία γεγνλφηα πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ην 

θνκκάηη ηεο λαππεγνεπηζθεπήο ζηελ πεξηνρή.  

 πφςηλ, ν θ. Θαλαθάθεο είλαη ν Ξξφεδξνο ηνπ ΠΔΛΑΒΗ, ηνπ Ππλδέζκνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο.  

 Βαζίιε, έρεηο ην ιφγν. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Θαιεζπέξα ζαο. Πήκεξα κε ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ, ησλ 

επαίλσλ απηψλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, δελ είλαη εκέξα γθξίληαο γηα λα πνχκε 

πνιιά γηα ην ρψξν, γηαηί απηά πνπ ζπκβαίλνπλ πξαγκαηηθά είλαη εμσθξεληθά.  

 Ρν ιηκάλη πξηλ ιίγα ρξφληα πνπιήζεθε ζε επελδπηή πξνθεηκέλνπ λα θέξεη 

δεζηφ ρξήκα, λα επελδχζεη γηα λα αιιάμεη ην κέιινλ ηεο λαππεγηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηφπνπ καο.  

 Γπζηπρψο, κεηά απφ δπφκηζη ρξφληα θαη πιένλ ζην ηηκφλη ηνπ ιηκαληνχ 

ηνπ Ξεηξαηά ηεο Cosco, ηνπ επελδπηή, δελ έρνπκε δεη θαη θακηά αιιαγή ζνβαξή. 

Θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε αιιά θαη ηελ άπνςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ ΠΔΛΑΒΗ ε δψλε Ξεξάκαηνο είλαη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απ' 

φ,ηη ηελ παξέιαβαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, παξφηη ππνζρέζεθαλ φηη ζα 
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θάλνπλ ππνρξεσηηθέο επελδχζεηο 300 εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 55 ζηε 

δψλε θαη φια απηά.  

 Πήκεξα ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαζφινπ κα θαζφινπ θαιή. Ρν ηερληθφ 

πξφγξακκα δελ έρεη πξνρσξήζεη. Γελ έρεη γίλεη ηίπνηα νχηε απφ ιηκεληθά νχηε 

απφ ρεξζαία έξγα. Δθεξαλ κηα πισηή δεμακελή Ξάλακαμ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

ππνρξεσηηθέο επελδχζεηο, ηελ θνζηνιφγεζαλ 30 εθαηνκκχξηα, 29,800, πνπ 

ζεκαίλεη έρνπλ θαιχςεη ην κεγάινο κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο επέλδπζεο. Κηα 

δεμακελή πνπ θαη' άιινπο είλαη θάηη πνπ ζηνηρίδεη 7, 8, 9, άληε 10 εθαηνκκχξηα. 

Γελ είλαη ζπκπεξηθνξά επελδπηή θαη δελ είλαη ζπκπεξηθνξά αλάπηπμεο απηά.  

 Θάλακε κηα ηάθξν, πιεκκπξίδεη ην Ξέξακα απφ 'δσ, θφςαλε ην ιηκάλη 

ζηα δχν, αθφκα ζπλερίδνπκε θαη δνχκε ζε ηξηηνθνζκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ 

ππάξρεη παξνρή ξεχκαηνο ζηα εξγνζηάζηα, ζηηο πξνβιήηεο. Γελ ιεηηνπξγεί 

ηίπνηα. 

 Απηφ πνπ ιεηηνπξγεί είλαη πψο ζα εηζπξάμνπλ νη επελδπηέο παξαπάλσ. 

Δρνληαο ην 51%, ζε δχν ρξφληα ζα πάξνπλ ην άιιν 16%, πνπ ζεκαίλεη ην 67%. 

Κφλν ηα νθέιε πνπ έρνπλ απφ ην ελνίθην πνπ ζα δίλαλε γηα ηελ πξνβιήηα 2 θαη 

3 ηνπ ΠΔΚΞΝ, ηα θέξδε ηνπο είλαη ηεξάζηηα. Νηαλ είπαλε φηη έξρεηαη 

επελδπηήο, ήξζε γηα λα επελδχζεη δεζηά ιεθηά, λα θέξεη απφ ηελ Θίλα ηα 300 

εθαηνκκχξηα ηηο ππνρξεσηηθέο επελδχζεηο θαη άιια 575 πξναηξεηηθέο. Ν,ηη 

γίλεηαη ζήκεξα γίλεηαη απφ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ ΝΙΞ. Ρα έξγα δελ ηα θάλεη ε 

COSCO, ηα θάλεη ν ΝΙΞ απφ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ απφ ην ηακείν ηνπ παιηνχ 

Γεκφζηνπ ΝΙΞ.  

 Ρν φηη αλαπηχζζεηαη ην conteiner terminal θαη δηαθηλεί αληί γηα 2 

εθαηνκκχξηα θνληέηλεξ 5 εθαηνκκχξηα θνληέηλεξ, απηφ εμππεξεηεί θαη ηνλ ηφπν 

αιιά θαη ηνλ κεηαθνξέα πνπ είλαη ε Cosco Shipping. Ξξαγκαηηθά, δελ βιέπνπκε 

λα ππάξρεη αλάπηπμε θαη φρη απηφ κφλν. Ξξνζπαζεί θαζεκεξηλά λα παξαβηάζεη 

θαη ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 11εο ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2019    27 

 Δθαλε ελέξγεηεο, θαηέζεζε πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα πάξεη άδεηα 

λαππεγείνπ, ε νπνία θαη απνξξίθζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ηνλ Γηψξγν ηνλ 

Γαβξίιε. Ξαίξλνληαο άδεηα λαππεγείνπ ζεκαίλεη φηη 470 κηθξνκεζαίεο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα έθηαλαλ ζην ηέινο ηνπο. Θάζε 

λαππεγείν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζέιεη 10-15 ππεξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο. Δκείο 

πξηλ κηα 10εηία αξηζκνχζακε 1.600. Κέζα απφ ηελ θξίζε έρνπλ επηβηψζεη 470. 

Γηα λα επηβηψζνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο ζεκαίλεη φηη θάπνπ ζηεξίρζεθαλ, 

κπφξεζαλ, άληεμαλ θαη πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα αληέρνπλ. Νη Θηλέδνη ζέινληαο 

λα εθκεηαιιεπζνχλ ην 100% ηνπ ιηκαληνχ πνπ αγφξαζαλ ήζειαλ ην Ξέξακα λα 

ην θάλνπλ λαππεγείν, λαππεγείν δηθφ ηνπο. Ξαξφηη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο 

έρνπλ μεθάζαξα ππνγξάςεη φηη δελ είλαη ρξήζηεο ησλ ππνδνκψλ, είλαη πάξνρνη 

ησλ ππνδνκψλ.  

 Ζ ρξήζε ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δψλεο αλήθεη ζηνπο 

λαππεγνεπηζθεπαζηέο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ειεχζεξε είζνδν θαη δηαθίλεζε ζην 

ρψξν ηεο λαππεγνεπηζθεπήο. Νια απηά πξνζπαζνχλ λα ηα αλαηξέζνπλ. 

 Δρνπλ θαηαζέζεη έλα master plan ην νπνίν είλαη ππφ θξίζε κέρξη ηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ ζηελ ΔΠΑΙ, ε ΔΠΑΙ είλαη κηα επηηξνπή δηππνπξγηθή πνπ 

επηθεθαιήο ηεο είλαη ν Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Λαπηηιίαο, Ιηκέλσλ θαη 

Ιηκεληθήο Ξνιηηηθήο, ν Ιακπξίδεο ν Σξήζηνο. Κέζα απφ απηφ ην master plan 

ζέινπλ λα θάλνπλ ζηνλ Ξεηξαηά 4-5 μελνδνρεία πεληάζηεξα, λα θάλνπλ έλα 

mall, λα θάλνπλ ζηε Γξαπεηζψλα ηε Γ2 λα ηελ θάλνπλ mega yachts ..., πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζέινπλ λα αληαγσληζηνχλ ηα ηδησηηθά λαππεγεία, ζηα νπνία νη 

ζπλάδειθνί καο ηδηνθηήηεο ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ μνδέςεη 

παξαπάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα γηα λα ηα αλαβαζκίζνπλ θαη λα ηα 

εθζπγρξνλίζνπλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ηνπο θαηαζηξέςνπλ. Δπηκέλνπλ θαη 

ζέινπλ λα θάλνπλ ηε δψλε λαππεγείν. Ξήγαλ ζηελ ελδηθνθαλή, απνξξίθζεθε 

κε 7-1, ηψξα έρνπλ πξνζθχγεη ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξάηεηαο απαηηψληαο λα 
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πάξνπλ άδεηα. 

 πάξρεη κηα ινγηθή, ηνπο θάιεζε ην πνπξγείν Λαπηηιίαο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο ππνρξεσηηθέο επελδχζεηο θαη λα αθήζνπλ ηηο πξναηξεηηθέο 

λα θξηζνχλ. Ζ απάληεζε ησλ Θηλέδσλ ήηαλ φηη φια ηψξα. Γελ μερσξίδνπκε ηηο 

ππνρξεσηηθέο απφ ηηο πξναηξεηηθέο, κε απνηέιεζκα έρεη ζηακαηήζεη θάζε έξγν 

ππνδνκήο ζην ιηκάλη θαη ηδηαίηεξα ζηε δψλε ηνπ Ξεξάκαηνο.  

 Πην θιίκα απηφ πξνζπαζνχκε λα αληέμνπκε ζαλ Δλσζε 

Λαππεγνεπηζθεπαζηψλ, θάλνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο, θάλνπκε ηηο ζπλαληήζεηο, 

είηε πξφθεηηαη ζε ππνπξγηθφ επίπεδν είηε πξφθεηηαη ζηε ΟΑΙ, ζηε ΓΑΙ, είηε θαη 

κε ηνπο Θηλέδνπο, ηνπο εγθαινχκε ζπλέρεηα λα πινπνηήζνπλ απηά πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη.  

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ε ηάζε πνπ έρνπλ είλαη μεθάζαξε: εκείο θαη 

κφλνλ εκείο θαη φινη εζείο ππεξγνιαβάθηα καο, πνπ ζεκαίλεη θάπνηνο 

αληαγσληζκφο πνπ ζα γίλεη κεηαμχ καο, ζα επηβηψζνπκε νη πάξα πάξα πνιχ ιίγνη 

θαη κε ηηκέο θηψρεηαο θαη πείλαο θαη κε έλαλ ρεηξφηεξν Ξεηξαηά, κε έλα 

ρεηξφηεξν Ξέξακα θαη κε αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

 Δκείο νη λαππεγνεπηζθεπαζηέο έρνπκε ηελ άπνςε φηη δελ ζα ηνπο 

πεξάζεη. Νηη ζα κπνξέζνπκε λα αληηζηαζνχκε θαη λα ηνπο βάινπκε ζηε γσληά 

ηνπο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ επελδπηέο ή λα γπξίζνπλ 

απφ εθεί πνπ ήξζαλε.  

 Ξέξα απφ ην θνκκάηη απηφ ηεο ζχγθξνπζεο, ηεο ζπλερνχο ζχγθξνπζεο 

κε ηνλ επελδπηή, ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζέκαηα πνπ πξνζπαζνχκε λα ηα 

ιχζνπκε κέζα απφ επαθέο κε ηα ζπλαξκφδηα πνπξγεία. Ρειεπηαία είρακε 

θαιέζεη κία, θάλακε κία ζπλάληεζε, είραλ έξζεη ηέζζεξηο Γξακκαηείο, νη δχν 

Γξακκαηείο ηνπ πνπξγείνπ Λαπηηιίαο, ν Γξακκαηέαο ν Καθξπθψζηαο ηεο 

Βηνκεραλίαο θαη ν Λεθεινχδεο ν Αληξέαο ηνπ Δξγαζίαο θαη ηνπο ζέζακε 

δηάθνξα ζέκαηα. Δλα θπξίαξρν απφ απηά ήηαλ λα κπεη έλα πιαθφλ ζηηο 
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αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Πήκεξα θηάλνπκε ζηε λαππεγνεπηζθεπή, γηαηί έρνπκε 

πςειή ζχκβαζε θιαδηθή ζην ρψξν, θαη θηάλνπκε λα πιεξψλνπκε αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κέρξη θαη 3.500 ην κήλα, φηαλ ν κηζζφο ζηε βηνκεραλία γεληθφηεξα δελ 

μεπεξλάεη ηα 700-800 επξψ. Θαη επεηδή νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη 

αληαπνδνηηθέο θαη πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη ζε ζχληαμε θαη επεηδή απηφ έρεη 

ζηακαηήζεη λα ηζρχεη ζηνλ ηφπν καο, φινη παίξλνπκε κηα ζχληαμε ησλ 700 

επξψ, δελ κπνξείο λα δίλεηο 3.500 ην κήλα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα λα πάξεηο 

800 επξψ ζχληαμε. Ρα 3.500 πνπ είλαη γηα θάζε εξγαδφκελφ καο εθφζνλ έρεη 25 

κέξεο εξγαζίαο ην κήλα δελ ηα θέξλεη θαλείο απφ ην ζπίηη ηνπ. Ρα βαπφξηα ηα 

πιεξψλνπλ. Απηφ καο θάλεη κε αληαγσληζηηθνχο, πην αθξηβνχο θαη πξέπεη φια 

απηά, φ,ηη ρηππάεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πξέπεη εκείο λα ην πεξηνξίζνπκε. 

Ξξέπεη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα ην κεηψζνπκε.  

 Θάλακε αξθεηά κεγάιε ζπδήηεζε κε ηνπο ηέζζεξηο Γξακκαηείο κε βάζε 

ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ηψξα ην βιέπνπλ πάξα πάξα πνιχ δχζθνιν λα 

κπεη πιαθφλ. Ρν πιαθφλ απηφ κπήθε ην '16 ζαλ φξην κηζζνινγηθφ πνπ 

πιεξψλεηο θξαηήζεηο κπήθε ην δεθαπιάζην ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ. Ζηαλ 586 ν 

θαηψηεξνο κηζζφο, ην δεθαπιάζην ήηαλ 5.860. Ρψξα πνπ δφζεθε αχμεζε πάεη 

ζηα 6.500. Ξαξ' φια απηά είπακε φηη ζα αλαδεηήζνπκε άιινπο ηξφπνπο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπκε απηφ ην αζθαιηζηηθφ. Δλαο απφ απηνχο ηνπο 

ηξφπνπο είλαη ε επηδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ γηα θάπνηα ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε. 

Ρν έρνπκε ζην ηξαπέδη, ήηαλ πξφζθαηε ε ζπλάληεζε πνπ θάλακε, πεξηκέλνπκε 

λα νξηζηεί κία ππνπξγηθή επηηξνπή ε νπνία ζα αζρνιεζεί κε αλαπηπμηαθέο 

πξνηάζεηο γηα ηνλ θιάδν ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο.  

 Πηε ζπλέρεηα ζπδεηήζακε ην κεγάιν πξφβιεκα φηη δελ ππάξρνπλ 

εξγαδφκελνη πιένλ. Δρνπλ κεησζεί. Αλ κπνπλ δπν ηξία έξγα, δπν ηξία βαπφξηα 

δελ ζα έρνπκε εξγαδφκελνπο λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε, λα εθηειέζνπκε ηηο 
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εξγαζίεο πνπ ζα καο αλαηεζνχλ. Δίρε δεκηνπξγεζεί πξηλ ελάκηζε ρξφλν κηα 

ππνπξγηθή επηηξνπή κε ζηφρν ηελ καζεηεία. Ρε δεκηνπξγία ζρνιψλ καζεηείαο. 

Ρψξα βγήθε κηα θαηλνχξηα επηηξνπή κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία 

ζρνιήο καζεηείαο, εθπαίδεπζεο λέσλ εξγαδνκέλσλ, θάηη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηα λαππεγεία ηνπ Πθαξακαγθά θαη ηεο 

Διεπζίλαο. Απφ απηέο ηηο ζρνιέο έρνπλ βγεη πάξα πνιινί ηερλίηεο πνπ ζήκεξα 

είλαη ζπλάδειθνί καο επηρεηξεκαηίεο ζην ρψξν. 

 Ρν έρεη αλαιάβεη ζαλ ππεχζπλε πξντζηακέλε εθεί ε θα Θξαζαθνπνχινπ 

ζηε Γηεχζπλζε Λαππεγνεπηζθεπήο ηνπ πνπξγείνπ. Κεηά απφ απαίηεζή καο ην 

πνπξγείν Λαπηηιίαο δεκηνχξγεζε κηα αλεμάξηεηε Γηεχζπλζε 

Λαππεγνεπηζθεπήο θαη έρνπλ κπεη εθεί θακηά δεθαξηά ππάιιεινη ηνπ 

πνπξγείνπ, δηεπζπληέο εθεί, πξντζηάκελνη, εγψ εθ κέξνπο ηνπ ΠΔΛΑΒΗ θαη ε θα 

Οηζζάθε απφ ηα Ηδησηηθά Λαππεγεία Ξεξάκαηνο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία απηήο 

ηεο ζρνιήο ζην Γήκν Ξεξάκαηνο, ζηα ΔΞΑΙ ηνπ Γήκνπ Ξεξάκαηνο, θαζψο 

επίζεο λα ππάξρνπλ θαη ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα γηα επαλεθπαίδεπζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ παιαηψλ εξγαδνκέλσλ ζην λέν ηξφπν δνπιεηάο, πνπ ζεκαίλεη 

ηψξα πεξηκέλνπκε λα έξζνπλ ηξππάληα ζηελ πεξηνρή, πεξηκέλνπκε LPG, NLG 

βαπφξηα, λα πηζηνπνηήζνπκε εξγαδφκελνπο θαη επηρεηξήζεηο ζ' απηά ηα λέα γηα 

καο θνκκάηηα δνπιεηάο.  

 Δλα άιιν ζέκα πνπ είρακε θαη ην αληηκεησπίζακε φινη εκείο νη 

λαππεγνεπηζθεπαζηέο ήηαλ ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε πνπ έρνπκε, ηνπηθή 

ζπιινγηθή ζχκβαζε κε ην ζπλδηθάην κεηάιινπ, ε νπνία κεηά απφ αξθεηνχο 

κήλεο επεμεξγαζίαο πέξζη ππνγξάθηεθε κηα αξθεηά θαιή ζχκβαζε θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δίρε κείλεη έλα αγθάζη ζ' απηή, πνπ ήηαλ 

νη ππεξσξίεο θαη πψο ακείβνληαη θαη εάλ ζηηο ππεξσξίεο ππάξρεη δηθαίσκα 

δψξνπ άδεηαο θαη επίδνκα αδείαο. Ζ επεμήγεζε πνπ πήξακε θαη απφ ηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη απφ λνκηθνχο ήηαλ φηη είλαη έθηαθηεο εηζθνξέο 
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έθηαθησλ εξγαδνκέλσλ θαη δελ δηθαηνχληαη. Βέβαηα, απηφ απνηέιεζε ην 

ηειεπηαίν δεθάκελν έλα ζεκείν ζχγθξνπζεο. Κεηά ηηο ηειεπηαίεο ζπδεηήζεηο 

πνπ είρακε μεπεξληέηαη θαη ζα επέιζεη ζπκθσλία ψζηε απηφ πνπ ίζρπε φια ηα 

ρξφληα, 100% πξνζαχμεζε ζηελ  ππεξσξία απφ ηελ 1ε ψξα λα πεξηιακβάλεη ηα 

πάληα. Δίλαη θη απηφ θάηη πνπ μεπεξάζηεθε θαη ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία θαη εξεκία ζην ρψξν καο.  

 Θάλακε θαη κηα δεχηεξε ζχζθεςε ζην πνπξγείν Λαπηηιίαο ζε επίπεδν 

Γξακκαηέα θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ γηα ηα πινία LPG θαη NLG. Ρα πινία 

απηά επεηδή θέξνπλ on deck θάπνηεο δεμακελέο πνπ έρνπλ είηε βνπηάλην, 

πξνπάλην, αηζπιέλην, δηάθνξα ηέηνηα πξάγκαηα γηα λα θξπψλνπλ ηηο δεμακελέο 

θνξηίνπ, απηφ δελ ζεσξείηαη νχηε θαχζηκν νχηε θνξηίν. Ν ΝΙΞ θαη νη 

πεξεζίεο δελ ην ζεσξνχζαλ θελφ θνξηίνπ θαη έηζη δελ έκπαηλε γηα επηζθεπή, 

πνπ ζεκαίλεη φηη πνηέ δελ ζα επηζθεπάδακε εκείο βαπφξη LPG ή LNG, θάηη πνπ 

δελ ηζρχεη ζε φιε ηελ Δπξψπε, νχηε ζηε Κάιηα νχηε ζηελ Ρνπξθία. πάξρεη 

απφ ηνλ IMO ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πψο κπνξνχλ ηα πινία απηά λα κπνπλ ζηε 

λαππεγνεπηζθεπή. Θάλακε κία ζχζθεςε ζηελ νπνία φπσο είπακε ήηαλ ν 

Γξακκαηέαο θαη δηάθνξνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ πνπξγείνπ, ήηαλ ε 

Ξαλειιήληα Δλσζε Σεκηθψλ Λαπηηιίαο, Ξξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο, ν ρεκηθφο 

ηερληθφο καο ζχκβνπινο ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη εκείο ζαλ ΠΔΛΑΒΗ. Ξξάγκαηη ην 

αληηιήθζεθαλ φηη δελ κπνξεί ε δψλε ηνπ Ξεξάκαηνο λα κείλεη έμσ απ' απηφ ην 

ρνξφ ησλ εξγαζηψλ ησλ πγξαεξηνθφξσλ πινίσλ θαη μεθίλεζε, βγήθε πάιη κηα 

νκάδα εξγαζίαο, ζήκεξα είρα κηα επαθή κε ην πνπξγείν, ήδε εηνηκάδνπλ κηα 

ηξνπνινγία ζην ζρεηηθφ λφκν θαη κέζα ζε ιηγφηεξν απφ κήλα ζα νινθιεξσζεί, 

ζα κπνπλ πξνυπνζέζεηο πψο έλα ηέηνην πινίν ζα κπνξεί λα κπαίλεη αθίλδπλα γηα 

λα επηζθεπάδεηαη ζην Ξέξακα.  

 Δπίζεο, κέζα απφ ηελ επηηξνπή πνπ ιεηηνπξγεί ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο 

γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 
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λαππεγηθή βηνκεραλία, έρεη ππνγξαθεί απφ ην πνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη ηψξα 

είλαη ζηνλ θ. Θνπβέιε, ζην Λαπηηιίαο, κία ΘΑ, κηα Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε, 

πνπ αθνξά ηα πινία επ' αγθχξαο. Κέρξη ηψξα απαγνξεπφηαλ λα γίλνπλ 

δηάθνξεο εξγαζίεο ζηελ ξάδα Ξεηξαηά ή ζε πινία πνπ βξίζθνληαη ζε άιια 

ιηκάληα ή ζε άιια αγθπξνβφιηα ηεο ρψξαο κε ραξαθηεξηζκέλα αγθπξνβφιηα. Κε 

ηελ ππνγξαθή απηήο ηεο ΘΑ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη φισλ ησλ εηδψλ νη 

εξγαζίεο βαζηδφκελνη ζε θάπνηεο παξαγξάθνπο, γηαηί δελ κπνξνχζε λα ιχζεη εμ 

νινθιήξνπ ην ζέκα απηφ κία ΘΑ, ρξεηάδεηαη ηξνπνινγία ζηνλ 3551, πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη. Απηή ηε ζηηγκή φκσο κέζα ζηελ επφκελε βδνκάδα ζα ππάξμεη 

ε ΘΑ, ζα θπθινθνξήζεη θαη ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη ειαζκαηνπξγηθέο θαη 

πδξνβνιέο, βαθέο ζηε ξάδα ηνπ Ξεηξαηά, αθφκα θαη ζηα θεληξηθά ιηκάληα φιεο 

ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο θαη ζηα αγθπξνβφιηα. Δίλαη θάηη αξθεηά ζεηηθφ γηα 

ηνλ θιάδν καο, γηαηί κέρξη ηψξα γηλφληνπζαλ κφλνλ κηθξήο έθηαζεο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο, κε νιηγνκειή θφζκν θαη νιηγνήκεξεο.  

 πάξρεη, φινη δηαβάδνπκε απηέο ηηο εκέξεο, κεγάιε θηλεηηθφηεηα γηα ηα 

λαππεγεία. Ξξάγκαηη, πξνρψξεζαλ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Λαππεγείνπ ηεο 

Πχξνπ κε έλαλ ηδηφξξπζκν ηξφπν. Καθάξη λα βγεη ζε θαιφ. Θαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πάλε λα πξνρσξήζνπλ θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Λαππεγείσλ 

Διεπζίλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Πθαξακαγθά. Δκείο είρακε πηέζεη ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα πάξα πνιχ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

πνπξγνχο φηη ε λαππεγηθή βηνκεραλία είλαη ε κφλε βαξηά βηνκεραλία ηεο 

ρψξαο καο εμαγψγηκε 100%, πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε 

βάζε επαλεθθίλεζεο γεληθφηεξα ηεο βηνκεραλίαο θαη λα ζηεξίμεη ηελ εζληθή 

νηθνλνκία.  

 Πηα πιαίζηα απηά πξνζπαζνχλ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Βέβαηα, απ' φ,ηη 

δηαβάδνπκε ν ελδηαθεξφκελνο είλαη έλαο γηα ηα Λαππεγεία ηεο Διεπζίλνο. Απηφ 

δελ είλαη ζεηηθφ νχηε γηα ηνλ αληαγσληζκφ νχηε γηα ηελ επφκελε εκέξα κε έλαλ 
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κφλν ελδηαθεξφκελν. Ρν παξαθνινπζνχκε ην ζέκα θαη ζα ελεκεξψζνπκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ην Δπηκειεηήξην γηα φ,ηη παξνπζηαζηεί. 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηαηί ζ' απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ην 

ΠΔΛΑΒΗ έρεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε θαη ηνπ Γεκάξρνπ Ξεξάκαηνο, ηνπ Γηάλλε 

ηνπ Ιαγνπδάθε πνπ ηελ θνπάλεζε, πνχ 'λ' ηνο; Δθπγε. Θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ 

Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη φινπ ηνπ Ππκβνπιίνπ. Νπνηε έρνπλ θαιεζηεί 

είλαη παξφληεο, είλαη δίπια καο, έρνπκε θάλεη καδί ζπγθεληξψζεηο, έρνπκε 

πεξπαηήζεη ζε θάπνηεο αληηδξάζεηο πνπ είρακε θάλεη ζην παξειζφλ γηα ην ιηκάλη. 

Ρνπο επραξηζηνχκε γη' απηφ. Ξξέπεη λα ζπλερίζνπκε φινη λα αγσληδφκαζηε. 

 πάξρεη κία, ζα ήζεια λα εθθξάζσ θαη κηα ιχπε αο πνχκε. Δγψ ζήκεξα 

δελ πξνζπάζεζα λα πξνζθαιέζσ ζπλαδέιθνπο φπσο ζπλήζσο θάλνπκε ζε 

ζπλειεχζεηο, ζε ζπλαληήζεηο κε ην ηειέθσλν, γηαηί δελ ζεσξψ ινγηθφ φηη 

πξέπεη εγψ λα παίξλσ 150 ηειέθσλα πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε εδψ 50, 70, 100 

αλζξψπνπο. Ρε δνπιεηά απηή ηελ έθαλε ε Διέλε ε Παξξή απφ ην Βηνηερληθφ 

Δπηκειεηήξην κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε Δπαγγειία, ε 

ζπλεξγάηηδα ηνπ ΠΔΛΑΒΗ, έζηεηιε κέηι. Ρειηθά, λαππεγνεπηζθεπαζηέο ειάρηζηνη, 

έλαο δχν. Ξξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη ζπλάδειθνη φηη ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ε χπαξμε ηεο λαππεγνεπηζθεπήο δελ είλαη ζέκα ηνπ Θαλαθάθε θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ ΠΔΛΑΒΗ νχηε ηνπ ΒΔΞ, ηνπ Κηράιαξνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ. Ζ 

χπαξμε ηεο λαππεγνεπηζθεπήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα δηθά καο ρέξηα, ζηα 

δηθά καο πφδηα, ζηηο δηθέο καο δπλάκεηο. Δίλαη ιππεξφ λα κελ είλαη εδψ φινη.  

 Αλ είλαη εδψ κπνξνχλ λα καο θάλνπλ θξηηηθή. Γηαηί εκείο παιεχνπκε θαη 

ηνπο δίλνπκε ην δηθαίσκα λα ηνπο ελεκεξψζνπκε θαη λα καο θάλνπλ θξηηηθή γηα 

λα γίλνπκε θαιχηεξνη θαη λα δηνξζψζνπκε ιάζε καο. Δάλ δελ είλαη εδψ ράλνπλ 

θάζε δηθαίσκα. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ην ιφγν; Θάπνηνο απφ ην αθξναηήξην; 

Υξαία. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 34 

ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

 

Ανακοινώζειρ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζπλερίζνπκε κε ην επφκελν ζέκα, πνπ εδψ ε Βίθπ ε 

Καπξνκάηε ζα ζαο θάλεη κηα ελεκέξσζε ιίγν γηα δχν πξνγξάκκαηα πνπ 

ππάξρνπλ, πνπ ηξέρνπλ. Ρν έρνπκε εδψ, ε εξγαιεηνζήθε αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Γπν ιφγηα απιά, ελεκέξσζε. Νπνηνη ζέινπλ θαιχηεξε ελεκέξσζε κπνξνχλ λα 

έξζνπλ ζην Δπηκειεηήξην. Θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κεηά ζα ζαο ελεκεξψζεη 

γηα ηηο δξάζεηο πνπ έγηλαλ απφ ην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην πνπ έγηλε πξηλ έλα 

κήλα κέρξη ηψξα. 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ: Θαιεζπέξα. Γελ είλαη αθφκα ελεξγά, απιά έρεη γίλεη 

πξνδεκνζίεπζε δχν δξάζεσλ. Ζ κία αθνξά... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ ην θάλνπκε, λα ελεκεξσζνχλ ιίγν αλ θάπνηνη 

ελδηαθέξνληαη λα πξνεηνηκαζηνχλ.  

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ: Λαη. Ζ κία δξάζε πνπ θπξίσο αθνξά ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνπ 

είλαη εδψ, είλαη θαζαξά γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζα ζαο επηδνηεί κε ην 

50% γηα κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γηα πηζηνπνηήζεηο, γηα ςεθηαθή πξνβνιή, 

γεληθφηεξα γηα πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο, κεηαθνξηθά κέζα, κηζζνινγηθφ 

θφζηνο. Απηφ λα πνχκε φηη ζα μεθηλήζεη, πήξε κηα παξάηαζε έλαξμεο ησλ 

ππνβνιψλ θαη μεθηλάεη ζηηο 20/2 θαη ζα είλαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Θέιεη ιίγν πξνζνρή ζηνπο ΘΑΓ γηαηί δελ είλαη επηιέμηκνη φινη 

νη ΘΑΓ δξαζηεξηνηήησλ, απηφ πξέπεη λα ην ηζεθάξεηε απφ ηελ αξρή πξηλ 

μεθηλήζεηε. Δπίζεο ζέιεη πξνζνρή λα ππάξρεη ηξηεηήο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη 

απφ 'θεη θαη πέξα ζέιεη θαη ιίγν πξνζνρή φζνλ αθνξά ηα ΔΚΔ ηεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. Ρνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιείηε. 
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 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε λα θάλεηε άκεζα φζνη ελδηαθέξεζηε 

ππνβνιή, γηαηί εηλαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.  

 Ρν δεχηεξν εξγαιείν αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο πνπ είλαη ιηαληθφ 

εκπφξην, εζηίαζε θαη εθπαίδεπζε. Γελ είλαη επηιέμηκε φιε ε εζηίαζε νχηε φινη νη 

ΘΑΓ ζην ιηαληθφ εκπφξην. Κε λνκίδεηε φηη κπαίλνπλ κέζα θαθεηέξηεο θαη ηα 

πάληα. Θέιεη πξνζνρή ζηνλ ΘΑΓ. Θη εδψ είλαη 50%, εδψ φκσο ζαο δίλεη θαη 

θηηξηαθέο παξεκβάζεηο αιιά ζπγθεθξηκέλεο θηηξηαθέο παξεκβάζεηο. Γειαδή δίλεη 

έκθαζε ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζηελ αλαβάζκηζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, 

ζηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα ΑκεΑ, πάιη ζαο δίλεη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πηζηνπνηήζεηο. Θέιεη φκσο πνιιή πξνζνρή φζνλ αθνξά 

ην θνκκάηη θαη πάιη πφζα άηνκα απαζρνιεί ε επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνλ ΘΑΓ, 

άιια ΔΚΔ δεηάεη γηα ηελ εζηίαζε, άιια γηα ην ιηαληθφ εκπφξην θαη άιια γηα ηελ 

εθπαίδεπζε.  

 Ξξηλ λα μεθηλήζεηε ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζα πξέπεη πάληα λα 

θνηηάηε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο, αλ είλαη επηιέμηκν, δελ κπαίλνπλ φινη νη θσδηθνί 

θαη θπζηθά πφζα άηνκα πξνζσπηθφ απαζρνιείηε. Π' απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ 

έρνπκε ηδία ζπκκεηνρή. Γελ δεηάεη ηελ θάιπςε ηδίαο ζπκκεηνρήο φπσο ήηαλ 

ζηα πξνεγνχκελα. 

 Δθηφο απφ απηά ηα δχν εξγαιεία είλαη ελεξγφ αθφκα ην "Δπηρεηξνχκε 

έμσ", πνπ έρεη λα θάλεη θαζαξά κε εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ππάξρεη 

θαη ν πνηνηηθφο εθζπγρξνληζκφο πνπ έρεη λα θάλεη θαζαξά κε πηζηνπνηήζεηο ζε 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη πην εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα.  

 Απηά είλαη ηα ελεξγά εξγαιεία. Ξεξηκέλνπκε αξθεηά πξνγξάκκαηα ζην 

θνκκάηη ηεο Βηνηερλίαο, ζε θάπνηα απφ απηά ζα είλαη επηιέμηκνη θαη θιάδνη ηεο 

λαπηηιίαο, πνπ έρνπκε ζέκα ζηελ επηδφηεζε ζην θνκκάηη απηφ θαη αλακέλνπκε 

γεληθφηεξα αξθεηά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζε ζπλεξγαζία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε είηε κέζσ ζπζηεκηθψλ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 36 

ηξαπεδψλ είηε κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Λα πνχκε φηη ζ' 

απηφ ην θνκκάηη απφ ην Δπηκειεηήξην έρνπλ ήδε πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ 

ελεκεξψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή πεξηθέξεηα κε ην δηαρεηξηζηηθφ θνξέα πνπ 

ζηελ Αηηηθή είλαη ε ΔΙΑΛΔΡ, είλαη λα γίλεη θαη ζην ΒΔΞ κηα κεγάιε εθδήισζε 

θαη ζηα Κέγαξα θαη ζε λεζηά. Δπνκέλσο, ζα έρνπκε θαη πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ θνξέα.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ιφγν ηψξα έρεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν Θεφδσξνο ν 

Καηζηνπδάθεο. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαιεζπέξα μαλά. Θα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηηο ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά απφ ηηο 14/1 έσο ζήκεξα 11/2.  

 Δίρακε κηα ζπλάληεζε, ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, ηελ ίδηα κέξα δχν 

ζπλαληήζεηο, ε κία ήηαλ κε ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Αλαθχθισζεο θαη αθξηβψο 

κεηά ήηαλ κε ην ζσκαηείν "Θαιιηγαία" ζρεηηθά κε ηα Δπηρεηξεκαηηθά Ξάξθα. 

 Ξξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Αλαθχθισζεο φπσο 

μέξεηε εκάο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο καο αθνξά άκεζα γηαηί φζνη έρνπλ 

απφβιεηα μέξνπλ πνιχ θαιά ην θφζηνο πιένλ ησλ απνβιήησλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ είλαη πνιιέο θνξέο πνιχ πςειφ. Δίπακε ινηπφλ λα 

ζπλελλνεζνχκε καδί, λα έρνπκε θάπνηα θνηλή δξάζε, λα έξζνπλ λα καο 

ελεκεξψζνπλ πεξηζζφηεξν θαη ην ηη γίλεηαη κε απηά ηα απφβιεηα, πνχ πάλε 

απηά ηα απφβιεηα θαη αλ απηά ηα ρξήκαηα πνπ δίλνπλ νη επηρεηξήζεηο πηάλνπλ 

πξαγκαηηθά ηφπν είλαη πξαγκαηηθά αλαθπθιψζηκα ή πεηηνχληαη ζηα ξέκαηα, γηαηί 

ππάξρεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο ππάξρνπλ πνιιά ζέκαηα θαη πνιιά 

πξνβιήκαηα πιένλ φηη θεχγνπλ θάπνηα απφβιεηα απφ θάπνηεο πεξηνρέο θαη αληί 

λα θαηαιήγνπλ εθεί πνπ πξέπεη λα θαηαιήμνπλ μαθληθά πεγαίλνπλ θαη 
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βξίζθνληαη πεηακέλα παληνχ κε ζπλέρεηα κε θαηλφκελα πιένλ πιεκκπξηθά θαη 

κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θιείλνληαο ηα ξέκαηα.  

 Ζ άιιε ζπλάληεζε έγηλε κε ην ζσκαηείν "Θαιιηγαία". πάξρνπλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα εθεί θάπνησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ γε 

κε ηα Δπηρεηξεκαηηθά Ξάξθα. Δλεκεξσλφκαζηε, δελ είκαζηε αθφκα ζε ζέζε λα 

απαληήζνπκε, έρνπκε φκσο ελεκεξσζεί. Δλα ζσκαηείν, απηφ ην "Θαιιηγαία", 

αζρνιείηαη πάξα πνιχ, είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλν, είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αζπξνπχξγνπ θαη πξνζπαζεί λα καο κεηαθέξεη εκάο ηελ εκπεηξία ηνπο, εκείο 

παίξλνπκε ηψξα πιένλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα δνχκε 

αθξηβψο ηη γίλεηαη. Ξάλησο, ην θφζηνο είλαη πςειφ, γηαηί κηιάκε γηα 

πνιενδφκεζε κηαο πεξηνρήο, πεξηνρψλ φκσο πνπ είλαη δνκεκέλεο, φρη πεξηνρέο 

πνπ είλαη απιά θηήκαηα. Δίλαη πεξηνρέο θηηζκέλεο, εξγνζηάζηα θη φια απηά. Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν λα γίλεη πνιενδφκεζε θαη πνιχ πςειφ ην θφζηνο ζπκκεηνρήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίκαζηε ζε αλνηρηή γξακκή εθεί θαη κε ην ζσκαηείν 

Θαιιηγαία αιιά θαη κε ηνλ κειεηεηηθφ γξαθείν γηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε θαη λα είκαζηε πην θηιηθά πξνζθείκελνη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί ζηελ πεξηνρή.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ππλερίδνπκε κε ηελ 4ε ελεκέξσζε. Δίλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο εθδειψζεσλ κε ζέκαηα: 1. Ξηζηνπνίεζε δαπαλψλ έξεπλαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 4ν ην μεπέξαζεο. Λα ελεκεξψζσ φηη ην 4ν ζέκα είλαη ε 

ζπλάληεζε κε Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο ησλ ηξηψλ Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λαη, ην πέξαζα, έρεηε δίθην Ξξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρσλ ηξηψλ Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. 

Γειαδή, νη Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο θαη εκάο ην δηθφ καο Δπηκειεηήξην, επεηδή ζα 

γίλεη ζην δηθφ καο Δπηκειεηήξην ζα θαιεζηείηε φινη λα είζηε παξφληεο, ζα 

έξζνπλ νη Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο απφ ηα άιια δχν Δπηκειεηήξηα Βηνηερληθά, απφ 

ηελ Αζήλα θαη απφ ηελ Θεζζαινλίθε, λα θάλνπκε θάπνηα θνηλά πξάγκαηα θαη κία 
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ζθέςε καο είλαη απηφ ην βηληεάθη πνπ είδαηε πξηλ, κήπσο ην θάλνπκε απφ 

θνηλνχ, ην ρξεκαηνδνηήζνπκε ζηνλ ηχπν θαη ζηελ ηειεφξαζε θη φια απηά λα 

παίδεη θαη λα εμεγήζεη αθξηβψο ηη είλαη ε βηνηερλία, κήπσο μαλακπνχκε πιένλ 

ζηηο ινγηθέο λα μαλαμεθηλήζεη ε ρψξα καο λα παξάγεη θαη λα δεκηνπξγεί. 

 Αξα, ινηπφλ, ηα ηξία Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα απνθαζίζακε, αχξην 

κάιηζηα γίλεηαη κία ζπλάληεζε, εγψ ηειηθά δελ ζα κπνξψ λα παξεπξεζψ, 

γίλεηαη ζηε Θεζζαινλίθε κφλν ησλ Ξξνέδξσλ γηα λα νξγαλψζνπκε απηή ζην 

ηέινο ηνπ κελφο πνπ ζα γίλεη ζην Δπηκειεηήξηφ καο. Δίλαη πξφηαζε δηθηά καο, 

εγψ ζα είκαη ζε αλνηρηή γξακκή καδί ηνπο, ζα κηιάκε θαη ζην ηειέθσλν θαη ζε 

φια, απιψο δελ ζα κπνξψ λα πάσ ζηε Θεζζαινλίθε. Απιψο ζα είκαζηε ζε 

αλνηρηή γξακκή γηαηί ηέινο ηνπ κελφο ζα γίλεη απηή ε κεγάιε ζπλάληεζε, πνπ 

φιν ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα παξεπξεζεί θαη λα έρνπκε ηα ηξία 

Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο λα έρνπκε θνηλέο ζέζεηο θαη θνηλέο 

πξνηάζεηο θαη πάλσ απ' φια, δπζηπρψο, λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα 

πξνβάιινπκε φηη ηα παηδηά καο πξέπεη λα μαλαγίλνπλ ηερλίηεο. 

 Αξα, ινηπφλ, πξέπεη λα ην πιεξψζνπκε απηφ. Απηφ πνπ είλαη απηνλφεην 

πξέπεη λα ην θάλνπκε απφ ηελ αξρή εκείο πιεξψλνληάο ην κε ζπνη πξνο ηα έμσ 

φηη πξέπεη μαλά λα ιεηηνπξγήζεη ε παξαγσγή. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λαη, ην πήδεμα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηαηί έρνπκε δχν 4 

ζέκαηα. Ξάκε ζην δεχηεξν 4ν ζέκα. 

 Ξξνγξακκαηηζκφο εθδειψζεσλ κε ζέκαηα: Ξηζηνπνίεζε... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, ην είπακε απηφ, ηα δχν πξψηα ηα είπε ε Βίθπ. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ρν ΔΠΞΑ ην είπακε, ηελ ΔΙΑΛΔΡ. 

 Ρν ηξίην είλαη ε Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Νξγαλψλνπκε γηα ηνλ 

Ηνχλην έρνπκε πεη. Ξξφεδξε, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ε Θιαίξε έρεη λα πεη; Θιαίξε, γηα ηε γπλαηθεία 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα είζαη ελεκεξσκέλε;  

ΠΔΡΗΦΑΝΟΤ: Λαη. Μεθηλήζακε λα θάλνπκε κηα νκάδα γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην Δπηκειεηήξηφ καο, ε νπνία ζα βγεη πνιχ δπλακηθά πξνο 

ηα έμσ, ζα θάλνπκε πάξα πνιιέο δξάζεηο. Ζδε έρνπκε κία πξνγξακκαηηζκέλε 

εθδήισζε 20 Καξηίνπ κε ην Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο θαη ην θαινθαίξη ζα 

έρνπκε κηα πνιχ κεγάιε εθδήισζε γηα ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. Θα 

είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη πνιχ δπλαηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βίθπ, κήπσο ζέιεηο λα ζπκπιεξψζεηο θάηη;  

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ: Νρη, εληάμεη.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπίζεο, άιιε κία εθδήισζε ζρεηηθά κε ηνλ ΝΑΔΞ, 

Νξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Ξηζηψζεσλ Enterprise Greece.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Νξγαληζκφο Αζθάιηζεο ησλ Δμαγσγψλ, ην μέξεηε πάξα πνιχ 

θαιά, φηη ήηαλ έλα πξφβιεκα ηεξάζηην, ην νπνίν φκσο έρεη πξαγκαηηθά ιπζεί. 

Θέισ απηφ ηνλ Νξγαληζκφ, είλαη έλαο Νξγαληζκφο ηνπ Γεκνζίνπ, πξέπεη λα ηνλ 

ιάβεηε πνιχ ζνβαξά ππφςε εζείο πνπ δνπιεχεηε θαη κε λαπηηιηαθέο γηαηί καο 

είρε πεη φηη κπνξνχλ λα κπνπλ θαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζην παηρλίδη θαη θάλεηε 

επηζθεπέο θαη θάπνηα ζηηγκή ξηζθάξεηε ηα ρξήκαηά ζαο, ππάξρεη απηφο ν ΝΑΔΞ 

πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα εηδηθή εθδήισζε.  

 θ. Θαλαθάθε, θχξηνη απφ ηε ΠΔΛΑΒΗ, ππάξρεη κε ηνλ ΝΑΔΞ είλαη θαιφ λα 

θάλνπκε κηα ζπλάληεζε κε ηε ΠΔΛΑΒΗ, είλαη απηφο ν Νξγαληζκφο Αζθάιηζεο 

Δμαγσγηθψλ Ξηζηψζεσλ. Δζείο ιφγσ φηη δνπιεχεηε κε λαπηηιία θαη έρεηε 

ζπλαιιαγέο κε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη έρνπλ πξνθχςεη πνιιά ζέκαηα πνιιέο 

θνξέο θαθνπιεξσκψλ θη φια απηά, είλαη έλαο Νξγαληζκφο ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζαο δηαζθαιίδεη ηα ρξήκαηά ζαο ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ κε έλα πνιχ 

κηθξφ θφζηνο. Γειαδή είλαη κηα αζθάιεηα θαζαξά γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεηε φηη 

ζα πάξεηε ηα ρξήκαηά ζαο. 
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 Αθφκα, ρξεκαηνδνηεί θαη λα πιεξψζεη ε εηαηξεία ηηο δνπιεηέο πνπ ζα 

θάλεη κεηά απφ 7 θαη 8 κήλεο. Γειαδή ζαο δίλεη κηα κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ή ηαπηφρξνλα ζαο δίλεη, ελψ ζαο δίλεη ηα ρξήκαηα εζάο κε κηα κηθξή κνξθή 

δαλείνπ. Δίλαη νξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππφςηλ, δελ είλαη ηδησηηθή 

εηαηξεία. Δδψ κπνξεί θαη ν Σηψηεο, ν Κάξηνο ν Σηψηεο λα ζαο ελεκεξψζεη πνπ 

είλαη ε δνπιεηά ηνπ, πνπ είλαη ινγηζηήο. Γειαδή κπνξείηε λα πάξεηε θαιχηεξε 

ελεκέξσζε αιιά πξέπεη λα ην δείηε εζείο, γηαηί είρε πεη φηη αθνξά εζάο. Θα 

θάλνπκε εκείο κία, 27/2 εκείο ζα θάλνπκε κηα εθδήισζε ζην Δπηκειεηήξην γηα 

φινπο ηνπο θιάδνπο. Δθεί ζέινπκε λα παξεπξεζεί θαη ν θιάδνο ηνπ Ξεξάκαηνο, 

ηεο λαππεγνεπηζθεπήο, λα είζαζηε εθεί. Θαη έρνπλ πξνηείλεη θαη νη ίδηνη λα είλαη 

ην Enterprise Greece θνληά. Γηα ην Enterprise Greece κπνξεί λα ζαο κηιήζεη ν θ. 

Ξαπακαλψιεο. 

 θ. Ξαπακαλψιε, κπνξείηε λα πείηε ιηγάθη γηα ην Enterprise Greece θάηη, 

πνπ ζα είλαη καδί καο ηέινο Φεβξνπαξίνπ.  

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ: Ξξνρζέο είρακε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Κάξην πνπ είρακε 

κηιήζεη θαη κε ηελ νκάδα πνπ έρεη θηηάμεη ν θ. Ιπγεξφο. Ξήξακε ην πξφγξακκα 

γηα ην 2019 κε φιεο ηηο επηδνηνχκελεο εθζέζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη θιαδηθέο 

αλάινγα ην θνκκάηη πνπ ελδηαθέξεη ηνλ θαζέλα καο. Κηιήζακε κε ηελ θα 

Ρξππνζθνχθε, ε νπνία ζα καο ζηείιεη θάπνηεο δηνξζψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη επί 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην έρεη ε Βίθπ, κπνξεί λα ην αλεβάζεη αχξην θαη λα ην 

ζηείιεη. Νθέη, νπφηε ζα αλέβεη αχξην, νπφηε κπνξνχκε λα ηηο δνχκε θαη λα ηνπο 

θαιέζνπκε λα καο πνπλ πνηεο εθζέζεηο καο ελδηαθέξνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ αλ ηπρφλ κέιε καο ζέινπλ λα πάλε ζην εμσηεξηθφ κε επηδφηεζε 

50% απφ ην Enterprise Greece.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ππλερίδνπκε κε ηελ 6ε ελεκέξσζε, ην είπαηε 

πξνεγνπκέλσο λνκίδσ, Ξξφεδξε. Ρν Θέληξν Θαηλνηνκίαο Ξεξάκαηνο. ζπλάληεζε 

κε ηνλ θ. Φάκειν θαη ηνλ Γήκν Ξεξάκαηνο. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 11εο ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2019    41 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, είλαη απηφ ην Θέληξν Θαηλνηνκίαο πνπ έρνπκε θάλεη. Δδψ ν θ. 

Αληηδήκαξρνο είλαη εδψ; Νρη, κφιηο έθπγε. 

 Ινηπφλ, έρνπκε θάλεη, εδψ κπνξεί λα ζαο πεη θαη ν θ. Θαλαθάθεο, είλαη ην 

ΠΔΛΑΒΗ, είλαη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην, είλαη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, είλαη ν 

Πχλδεζκνο Κηθξψλ Λεζηψλ, ν θ. Θεραγηφγινπ, ν Γήκνο θπζηθά. Δίλαη έλα 

Θέληξν Θαηλνηνκίαο, έλα θέληξν πνπ πξνζπαζνχκε ηψξα απηή ηε ζηηγκή λα 

θαηαζθεπάζνπκε πξάγκαηα. πάξρεη ήδε κηα κεγάιε θαηαζθεπή πνπ ππήξρε, 

πνπ είρε γίλεη απφ παιηά απφ ην Ξέξακα, κηα πισηή αθαιάησζε απηφλνκε, κε 

αλεκνγελλήηξηεο θη φια απηά. Απηφ θάπνηα ζηηγκή, ελψ ήηαλ πνιχ θαηλνηφκν, 

δελ πξνρψξεζε, αιιά κπνξεί φκσο λα βειηησζεί, λα γίλεη αθφκα θαιχηεξν θαη 

λα κπεη, γηαηί θαίλεηαη ηα ζπκθέξνληα ήηαλ κεγάια θάπνηα ζηηγκή. Ξηζηεχσ φηη 

ηψξα κε ηελ θξίζε λα απινπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα ηα πξάγκαηα, λα κπνξνχλ λα 

δνπιέςνπλ ηέηνηεο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα βάινπκε ηα Ξαλεπηζηήκηά καο καδί 

κε καο λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα θέξνπκε απνηειέζκαηα, γηαηί ην κέιινλ είλαη, 

ε ηέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε είλαη ε ξνκπνηηθή, είλαη ε ηερλνινγία, είλαη 

ε πςειή ηερλνινγία, απηφ πνπ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα είλαη ε θαξδηά ε δηθηά καο. 

 Αλ ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη θάπνηνο θάηη γη' απηφ. Ρν Θέληξν Θαηλνηνκίαο 

απιψο ην έρνπκε αγθαιηάζεη εκείο θαη θπζηθά θαη ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

καο θαη πηζηεχσ φηη ζα έρεη θαη ζπλέρεηα θαη κεηά ηηο εθινγέο, νπνηαδήπνηε είλαη 

εδψ ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπίζεο, λα ζαο ελεκεξψζσ, 

ήδε γλσξίδεηε φηη ν Γελάξεο είλαη ν κήλαο πνπ θφβνπλ φινη ηηο βαζηιφπηηεο ηεο 

πξσηνρξνληάηηθεο. Ππκκεηείρακε ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, ελδεηθηηθά ζα ζαο 

αλαθέξσ φηη ζπκκεηείρακε ζηελ θνπή ηεο Δλσζεο 

Αινπκηλνζηδεξνθαηαζθεπαζηψλ, ηνπ θ. Ξαγηάηε. Ζ ηαπεηλφηεηά κνπ 

εθπξνζψπεζε ην Δπηκειεηήξην, κηα πνιχ φκνξθε εθδήισζε, πάλσ απφ 250 

άηνκα.  

 Δπίζεο, πήγακε ζηελ θνπή ηεο βαζηιφπηηαο ησλ ειεθηξνιφγσλ ηνπ 
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ζπλάδειθνπ, ηνπ θ. Κνπζηάθα. Ξάιη εγψ καδί κε ηνλ Α' Αληηπξφεδξφ καο, κηα 

εθδεισζάξα ζα έιεγα, λα κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε, 500+ άηνκα. 

Ππγραξεηήξηα, θ. Ξξφεδξε. 

 Δπίζεο, ζπκκεηείρακε ζηελ θνπή ηεο βαζηιφπηηαο ηεο Δλσζεο 

Δθνπιηζηψλ Λαπηηιίαο Κηθξψλ Απνζηάζεσλ, ν Ξξφεδξνο καο. Ξξφεδξε, δελ 

μέξσ αλ έρεηο λα πεηο θάηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε.  

 Δθπξνζψπεζα ην Δπηκειεηήξην ζηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ Δκπνξηθνχ 

Ππιιφγνπ Αζελψλ, πάξα πνιχ φκνξθε εθδήισζε κπνξψ λα πσ. Ππγραξεηήξηα 

θαη ζηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν Αζελψλ, φπσο θαη ζηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν 

Ξεξάκαηνο εθπξνζψπεζα ην Δπηκειεηήξηφ καο πξνρζέο ην Πάββαην.  

 Πην ΠΔΛΑΒΗ πήγακε πάιη, εθπξνζψπεζα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην, 

ζηνλ θ. Θαλαθάθε. Θαη ζηε WIMA εθπξνζψπεζα ην Δπηκειεηήξην, καδί κε ηνλ 

Ξξφεδξν. Γη' απηφ θαη είκαη ιίγν, έηζη, επηξαθήο. Ξήγακε ζηελ θνπή ηεο πίηαο 

ηεο Φσλήο ησλ Ξεηξαησηψλ, ν Ξξφεδξφο καο πήγε, φπσο επίζεο θαη ζηελ θνπή 

ηεο πίηαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ππιιφγνπ ηεο Λίθαηαο, ε θα Κπξέγηαλλε καο 

εθπξνζψπεζε. Θαη ερζέο είρακε ηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ ζπιιφγνπ ρξπζνρφσλ, 

πνπ έρσ ηελ ραξά λα εγνχκαη. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Πηελ νπνία είλαη Ξξφεδξνο θαη ήηαλ εθπιεθηηθή εθδήισζε. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαη ζαο επραξηζηψ πνιχ πνπ ήζαζηαλ φινη θαη ην 

αγθαιηάζαηε. Θαη ηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ππιιφγνπ Παιακίλαο, ν θ. 

Φαλνπξγάθεο, ν Ξξφεδξνο ήηαλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξήγακε ζε πάξα πνιιέο. Ξξνζπαζνχζακε λα είκαζηε θνληά ζε 

φια ηα ζσκαηεία θαη ζηηο δξάζεηο ησλ ζπιιφγσλ. Ρν ζέκα είλαη φκσο φηη λα κελ 

κέλνπκε κφλν ζηηο πίηεο, λα θάλνπκε θαη δνπιεηά. Ρν ζέκα είλαη φηη πξέπεη λα 

πιεζηάζνπκε, λα πιαηζηψζνπκε ηα ζσκαηεία, λα εληζρχζνπκε ηα ζσκαηεία, λα 

είκαζηε θνληά θαη λα ζπκκεηέρνπκε θαη ζε φζα πεξηζζφηεξα γίλεηαη ςεθνδέιηηα 
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ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Παο ην παξνηξχλσ, ζαο ην ιέσ φηη λα κπνχκε πην 

δπλακηθά γηαηί ζαο ην ιέσ πάιη, ην πξψην θχηηαξν ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε ηζρπξή Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κπνξνχκε καδί κε ην 

Δπηκειεηήξην λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα. Θαη Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ηζρπξή 

ζεκαίλεη φηη ζήκεξα κηιάκε γηα παξαγσγή. Θαη φηαλ ιέκε γηα παξαγσγή πξέπεη 

λα μαλαβάινπκε κπξνζηά ηηο κεραλέο.  

 Ξξέπεη ινηπφλ Γήκνη, Δπηκειεηήξηα, ζσκαηεία θαη γεληθά ε θνηλσλία πνπ 

είκαζηε θάζε κέξα καδί θαη ηξηβφκαζηε καδί, πξέπεη λα μαλαρηίζνπκε ηηο 

ηερληθέο ζρνιέο, λα μαλαλνίμνπκε ηα κεραλνπξγεία, λα κπνχκε ζε θαηλνχξηεο 

ηερλνινγίεο, λα κπνχκε ζε θαηλνχξηεο ζθέςεηο, ζε θαηλνχξηα ινγηθή, πνπ απηφ 

θάλνπλ φιεο νη άιιεο ρψξεο θαη εκείο αθφκα, παξ' φιν πνπ έρνπκε πάζεη ηέηνηα 

δεκηά δελ έρνπκε ζπλεζίζεη λα θάλνπκε. Δδψ φκσο ζε πεξηνρέο φπσο είλαη ην 

Ξέξακα, φπσο είλαη γεληθά ην θνκκάηη βάιηε φξηα ην πνηάκη ηνλ Θεθηζφ θαη 

βάιηε φξηα φπσο αλεβαίλνπκε πξνο ηα πάλσ ηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη ηε δεμηά. 

Ζ αξηζηεξή πιεπξά είλαη ε παξαγσγή, ε αξηζηεξή πιεπξά είλαη ην κέιινλ. Ζ 

αξηζηεξή πιεπξά είλαη απηή πνπ δπζηπρψο απφ ηελ πνιηηεία πνηέ δελ 

εθηηκήζεθε, ε αξηζηεξή πιεπξά είλαη φκσο απηή πνπ πάληα ζήθσλε ην βάξνο 

ζηε ρψξα. Ξάληα ε αξηζηεξή πιεπξά ήηαλ απηή πνπ ζηήξηδε πξαγκαηηθά ηελ 

νηθνλνκία. Ρψξα, ε δεμηά πιεπξά θαιή πνηφηεηα δσήο, ζέινπκε φκσο θαιή 

πνηφηεηα δσήο θαη απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά. Θαη ε δπηηθή πιεπξά ινηπφλ είλαη 

απηή ε νπνία κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα. Δδψ πξέπεη λα γίλνπλ μαλά νη ζρνιέο, 

εδψ πξέπεη λα μαλαλνίμνπλ ηα λαππεγεία, εδψ πξέπεη λα μαλαλνίμνπλ νη 

βηνηερλίεο θαη νη βηνκεραλίεο. 

 Θάλακε έλα ζχλδεζκν πξνρζέο θαη είπα έλα παξάδεηγκα. Δγψ δσ ζηα 

Κέγαξα θαη ζαο ην ιέσ ζε ζαο πνπ πνιινί θπθινθνξείηε απφ ηα Κέγαξα κέρξη 

ηελ Διεπζίλα, κέρξη ηελ είζνδν ηεο Διεπζίλαο, δελ ζαο κηιάσ γηα πην κεηά, ζα 

ζαο πσ γηα πνηεο βηνκεραλίεο. Ξεηξατθή Ξαηξατθή, 2.500 εξγαδφκελνπο, 
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γθξεκηζκέλε. Δλα ζπγθξφηεκα ηεξάζηην, ζηξέκκαηα επάλσ ζηελ παιηά Δζληθή 

Νδφ, πξνηείλακε εκείο λα βξνχκε κηα άθξε λα γίλεη έλα Θέληξν Θαηλνηνκίαο 

απηφ λα δνζεί ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο δσξεάλ, λα κπνξνχλ λα κπνπλ κέζα, λα 

είλαη επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, λα κπεη ν θφζκνο λα δνπιέςεη, ην έρνπλ 

νη ηξάπεδεο, είλαη κπεξδεκέλν, αθφκα δελ κπνξνχκε λα βξνχκε πνηνο ην έρεη. 

Ξνην εηλαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Κηα Ξεηξατθή Ξαηξατθή, έλα εξγνζηάζην 

ππεξζχγρξνλν ζε θνκβηθφ ζεκείν, κεο ζηνπο θφκβνπο θαη δπζηπρψο είλαη 

θιεηζηφ. 2.500 εξγαδφκελνπο είρε φκσο.  

 Ππλερίδνπκε. Λαππεγεία Διεπζίλνο. Λαππεγεία Διεπζίλνο πφζνη 

εξγαδφκελνη έρνπλ κείλεη; 200 εξγαδφκελνη. 3.500 εξγαδφκελνπο είρε ηα 

Λαππεγεία ηεο Διεπζίλνο. Νη ζρνιέο απν πάλσ, πφζνπο κεραληθνχο βγάδαλε; 

Θιεηζηέο. 'Ζ έρνπλ γίλεη ηψξα πξνζσξηλά κέλνπλ θάπνηνη κεηαλάζηεο. 

Ππλερίδνπκε πην πέξα, ν Ζθαηζηνο. Ξάλσ απφ 2.000 εξγαδφκελνπο. Δλα 

εξεηπσκέλν, έλα ρσξάθη. Ξάκε πην δίπια, ΞΟΘΑΙ. Γθξεκηζκέλνη ηνίρνη. 2.500 

εξγαδφκελνπο.  

 Παο είπα κηα νιφθιεξε πφιε 10.000 θαηνίθσλ απφ ηα Κέγαξα κέρξη ηελ 

Διεπζίλα πνπ έρνπλ κείλεη άλεξγνη. Απηέο ήηαλ νη βηνκεραλίεο πνπ ήηαλ ε 

θαξδηά. Γελ δίλαλε φκσο δνπιεηά κφλνλ ζηνπο εξγαδφκελνπο εθεί. Γίλαλε 

δνξπθνξηθά ζε ρηιηάδεο κηθξέο βηνηερλίεο, δίλαλε δνπιεηά ζε θφζκν θαη 

θνζκάθε.  

 Αξα, ινηπφλ, εγψ δελ ιέσ ζα μαλαθηηάμνπκε πάιη Σαιπβνπξγίεο, πάιη 

ηέηνηεο βαξηέο βηνκεραλίεο. Γελ κπνξψ λα κηιήζσ γηα πην πέξα, γηα ηελ 

Σαιπβνπξγηθή, γηα ηελ Διιεληθή Σαιπβνπξγία, λα κηιήζνπκε γηα άιιεο βαξηέο 

βηνκεραλίεο πνπ έθιεηζαλ. Αιιά ηνπιάρηζηνλ λα μαλαπάξνπλ κπξνζηά νη κηθξέο, 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ εθεί ε πεξηνρή πξαγκαηηθά απηφ πνπ ιέγεηαη 

Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο πξέπεη λα ιάβεη πνιχ ζνβαξά ππφςηλ ηε δπηηθή 

πιεπξά, απηφ πνπ ζαο είπα απφ ηνλ Θεθηζφ θαη δεμηά, απφ 'δσ θαη λα πάεη θνληά 
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ζηα Βηνηερληθά Ξάξθα, θνληά ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θνληά ζ' απηέο ηηο 

πφιεηο, λα έξζεη εδψ ζην Ξέξακα λα θάλνπκε ηελ θαηλνηνκία θαη λα βγάινπκε 

πάιη μαλά αλζξψπνπο πνπ λα μαλαπηάλνπλ ην κέηαιιν.  

 Δγψ θιείλνληαο ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ είζαζηε ζήκεξα εδψ, 

ζηνπο αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο λα ηνπο πσ φηη ήηαλ ε πξψηε πφιε πνπ θάλακε, 

ε δεχηεξε πφιε ζα είλαη ηα Κέγαξα. Θέισ λα έξζεηε εθεί, δελ είλαη καθξηά, 40 

ρηιηφκεηξα. Δγψ ην θάλσ απφ 30 ρξνλψλ ην θάλσ ηέζζεξηο θνξέο ηε βδνκάδα. 

Θάληε ην θη εζείο κηα θνξά, είλαη κηα πεξηνρή, κηα πφιε ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, 

είλαη κηα πφιε πνπ θη εθεί πέξα αλαπηχζζεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. Κεηά ζα 

ζπλερίζνπκε, ζα πάκε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ζα πάκε θαη ζηα λεζηά. Ξξέπεη ηα 

επφκελα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα λα είκαζηε θνληά φπσο ήκαζηαλ ζήκεξα, ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη λα ηηκήζνπκε αλζξψπνπο. Θαη ζα ζαο αλαθνηλψζσ ηψξα ηη 

πξφθεηηαη λα ηηκήζνπκε ζηελ πεξηνρή ησλ Κεγάξσλ. 

 Δλαλ επηρεηξεκαηία ζα ηνλ αλαθνηλψζσ θαη πηζηεχσ φηη ζα ζπκθσλήζεηε 

θαη ζα ζαο εμεγήζσ θαη ην ιφγν γηαηί. Πηελ πεξηνρή ησλ Κεγάξσλ ππάξρεη κηα 

ηεξάζηηα αλάπηπμε, πνπ δελ ην έρνπκε πάξεη εκείο πνπ είκαζηε απφ ηελ πεξηνρή 

ηε ζεκαζία ηνπ, δελ έρνπκε θαηαιάβεη ηε ζεκαζία ηνπ, κηα ηεξάζηηα αλάπηπμε 

ησλ ζρνιψλ φ,ηη αθνξά ηελ Αεξνπνξία. Σεηξηζηέο θαη κεραληθνχο αεξνζθαθψλ. 

Δρνπλ πάλσ απφ 300 αεξνζθάθε κηθξά έρνπλ καδεπηεί εθεί, έθαλε ε πεξεζία 

Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο έλα αεξνδξφκην κε ηεισλείν, κ' απηά. Ζ πεξηνρή έρεη 

δξαζηεξηνπνηεζεί πάξα πνιχ ην θνκκάηη ην αεξνπνξηθφ, ην θνκκάηη ηεο 

αεξνπνξίαο θαη εδψ είκαζηε ηψξα απηή ηε ζηηγκή ζηε λαπηηιία, εθεί πέξα φκσο 

λνηθηάζηεθαλ φια ηα ζπίηηα, κε πνιχ πςειέο ακνηβέο, δειαδή έλα πηπρίν 

ρεηξηζηνχ ζηνηρίδεη 60.000 δνιάξηα, έρεη ηεξάζηηα ππεξαμία, έρνπλ έξζεη 

άλζξσπνη απφ ην Θαηάξ, απφ ηε Πανπδηθή Αξαβία ή απφ ηελ Δπξψπε θαη 

παίξλνπλ πηπρία ρεηξηζηψλ αεξνζθαθψλ. Δίλαη απηνί πνπ βγαίλνπλ 

ζπγθπβεξλήηεο εθεί απεπζείαο ζηελ Ξνιηηηθή Αεξνπνξία. Δίλαη παλεπηζηεκηαθέο 
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ζρνιέο πιένλ ρεηξηζηψλ αεξνζθαθψλ. 

 Αξα, ινηπφλ, εθεί ζέινπκε, εθεί ε πξφηαζή κνπ εκέλα είλαη θαη δεηήζακε 

ζήκεξα θαη επίζεκα θαη εγγξάθσο λα ηηκήζνπκε ηελ πεξεζία Ξνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ πεξηνρή θαη ην ηφζν πνιχ, έδσζε ηφζν 

πνιιή δνπιεηά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Θα ηηκνχκε δειαδή θαη δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, φρη κφλνλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ επελδχνπλ ζε πεξηνρέο θαη 

θέξλνπλ ππεξαμία. 

 Αξα, ινηπφλ, γηα καο εθεί ην επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην ηηκψκελν 

πξφζσπν εθηφο απφ θάπνηνπο επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη ε πεξεζία Ξνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ηφπνπ. Θέισ λα 

είζαζηε φινη εθεί θαη κεηά ζηελ επφκελε πφιε λα επηιέμνπκε, απφ ηα Κέγαξα λα 

επηιέμνπκε ηελ επφκελε πφιε θαη λα πξνηείλεηε θη εζείο ζε πνηα πφιε πξέπεη λα 

πάκε. 

 Ξξέπεη ινηπφλ κέζα ζε έλα ρξφλν, ελάκηζε ρξφλν, λα θαιχςνπκε φιεο ηηο 

πεξηνρέο, λα είκαζηε θνληά ζηνπο ηφπνπο καο. Νηαλ είρακε πάεη ζηα Θχζεξα 

καο ιαρηαξνχζαλ, πεξηκέλαλε ελεκέξσζε ηα Θχζεξα πνπ είλαη ηφζν καθξηά, 

δελ παχεη φκσο απηνί νη άλζξσπνη λα είλαη κέιε καο. Λα πεξηκέλνπλ απφ καο λα 

καο δνπλ, λα καο αθνχζνπλ.  

 Γηα ηα Θχζεξα; 

ΜΟΤΣΑΚΑ: Λαη, έρνπκε άπνςε, Ξξφεδξε, γηα ηα Θχζεξα εηδηθά. Δίλαη 

πξάγκαηη έηζη φπσο ηα ιέηε. Νηαλ είρακε πξσηνπάεη θαη ήηαλ ην πξψην 

ζσκαηείν πνπ θαηέβεθε απφ ην Ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο γηα λα πάεη ζ' απηφ ην 

λεζί. Ρν πψο καο είραλ αληηκεησπίζεη θαη πψο καο είραλ δεη, ζπκάζαη 

Γξακκαηέα, έηζη; Ρφζν ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά θαη φιεο νη αξρέο, ε Αζηπλνκία, 

ην Ιηκεληθφ θ.ιπ., πνηέ ζηα 75 ρξφληα ηεο ίδξπζεο, ηφηε ήκαζηαλ 75 ρξφληα, 

πιεζηάδνπκε ηα 100 θη εκείο ν ζχλδεζκφο καο, ην ζσκαηείν καο, ήηαλ γηα πξψηε 
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θνξά θαηνξζψζακε θαη πήγακε εκείο θάησ. Ξξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θφπν. Θαη 

αμίδεη εηδηθά ζηα λεζηά, απηά ηα λεζηά πνπ είλαη, έηζη, απνκαθξπζκέλα, γηαηί 

είλαη κέζα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Ξεηξαηά, θαιφ είλαη λα ηα 

βιέπεηε θαη πην ηαθηηθά.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηα ην ζσκαηείν ησλ ειεθηξνιφγσλ ιέηε, ην δηθφ ζαο.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Γηα ην ζσκαηείν ησλ ειεθηξνιφγσλ φηαλ πήγακε θαη ζαλ 

Ξεξηθέξεηα, έηζη; Θαη ε Ξεξηθέξεηα εδσ, ν θ. Ιεηβαδάξνο ήηαλ ηφηε, ηα μέξεη. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λα πξνζζέζσ επίζεο φηη πξνεγνπκέλσο πνπ ζπδεηάγακε 

γηα ηηο βαζηιφπηηεο, κηα πνιχ σξαία ελέξγεηα πνπ έγηλε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

θνκπηνχηεξ, Ξξφεδξε, λα καο κηιήζεη ν θ. Φαλνπξγάθεο, ζηνλ Δκπνξηθφ 

Πχιινγν Παιακίλαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, λαη. Θαη λα επραξηζηήζνπκε θαη ηνλ θ. Φαλνπξγάθε πνπ 

έδσζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζην ΔΞΑΙ Παιακίλνο. Ρνλ ρνξήγεζε, πξνο ηηκή 

ηνπ έβαιε ην Δπηκειεηήξην κπξνζηά αιιά ν Γεκήηξεο ν Φαλνπξγάθεο κε δηθά 

ηνπ ρξήκαηα, ε εηαηξεία ηνπ πξνζέθεξε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζην ΔΞΑΙ 

Παιακίλνο. 

 Γεκήηξε, έρεηο ην ιφγν.  

ΦΑΝΟΤΡΓΑΚΗ: Γελ ζέισ λα πσ ηίπνηε παξαπάλσ, Ξξφεδξε. Ρα είπαηε φια 

εζείο. Νπζηαζηηθά εγψ πξνζπάζεζα λα δψζσ έλα κηθξφ παξάδεηγκα κηαο θαη ην 

Δπηκειεηήξηφ καο έρεη ζηαζεί πνιιά ρξφληα ηψξα, πνιχ θαηξφ ηψξα δίπια ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή θαη Ρερληθή Δθπαίδεπζε. Δγψ απιά ην κφλν πνπ έθαλα είλαη φζν 

κπνξνχκε, γηαηί καο ελδηαθέξεη φιεο εκάο ηηο βηνηερλίεο λα έρνπκε αλζξψπνπο 

θνληά καο κέζα απφ ηελ Ρερληθή Δθπαίδεπζε λα δψζνπκε έλα κηθξφ παξάδεηγκα 

θαη λα θέξνπκε ηα παηδηά θνληά καο, αιιά λα ελεξγνπνηήζσ θαη ηνπο 

ππφινηπνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ην Δπηκειεηήξην θαη λα 

βνεζήζνπκε φινη καδί ηελ Ρερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Απηφ, ηίπνηε 
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παξαπάλσ. 

 Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ πάλησο, γηα ηελ αλαθνξά ζαο ζην ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ξαληεβνχ 4/3 ζηα Κέγαξα, ην επφκελν Γ.Π. 

 Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ πνπ είζαζηε θνληά, θαιφ ζαο βξάδπ θαη 

ζπγραξεηήξηα ζε φινπο πνπ ήζαζηαλ ζήκεξα καδί καο εδψ. 

 Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  
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