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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ - ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ      ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ      ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ     ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ     ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ     ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ     ΧΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

    

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν να ξεκινήσω, να μην το ξεχάσω, καταρχήν να σας πω 

κάτι και θέλω εδώ τη βοήθεια από όλους, και τα σωματεία σας και ό,τι γνωστούς 

έχετε, οι αρτοποιοί του Πειραιά κάνουν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Θέλω να 

ανέβει επάνω ο κ. Ντούρας στο βήμα, να πει τι ακριβώς θα κάνουν, πού θα το 

κάνουν, τις ημέρες, το πρόγραμμα, για να βοηθήσουμε όλοι με την παρουσία 

μας και τη συμμετοχή μας, γιατί πραγματικά είναι ένας κλάδος πολύ δυναμικός 

του Επιμελητηρίου μας, οι αρτοποιοί είναι πάρα πολλά μέλη, παρ' όλο που είναι 

ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις δραστηριότητες του 

Επιμελητηρίου γενικά, στα συνδικαλιστικά όργανα, γιατί είναι η φύση της 

δουλειάς τους τέτοια που είναι ώρες πολλές στα μαγαζιά τους και όλα αυτά, δεν 

έχουν το περιθώριο του χρόνου να συμμετέχουν περισσότερο στα 

Επιμελητήρια. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, 

σχολιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή οι αρτοποιοί δεν έχουν την παρουσία 

που θα μπορούσαν να είχαν, γιατί σαν κλάδος είναι δυναμικός, είναι πολλά τα 

μέλη, αλλά είναι η φύση της δουλειάς που δεν τους επιτρέπει, γιατί σηκώνονται 

πολλοί νύχτα, ξεκουράζονται το μεσημέρι ή το απόγευμα, γιατί ξανά πάλι στις 2 

η ώρα, στις 3, θα σηκωθούν να κάνουν τη δουλειά τους για να είναι το πρωί 

έτοιμα αυτά που απολαμβάνουμε εμείς. 

 Πρόεδρε, έχεις το λόγο. 

ΝΤΟΥΡΑΣ: Καλησπέρα. Καλή επιχειρηματική χρονιά και όλα τα σχετικά, μια και 

είναι και το πρώτο συμβούλιο της χρονιάς, της χρονιάς μετά τις διακοπές του 

καλοκαιριού εννοώ, όχι της... Στην αρχή είπα επιχειρηματικής χρονιάς, τέλος 

πάντων. 

 Είμαι ο Ντούρας ο Δημήτρης, είμαι αντιπρόεδρος στο σωματείο 

αρτοποιών Νομού Πειραιώς. Αυτά που είπε ο Πρόεδρος αληθεύουν, φανταστείτε 

που εγώ είμαι κάπως προνομιούχος, ξυπνάω κάθε μέρα στις 3.30 η ώρα. Οπως 

καταλαβαίνετε κάτι τέτοιες ώρες για μας είναι σαν να είναι για σας 12 με 1 τη 
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νύχτα. Ειδικά αυτοί που ξυπνάνε στη 1, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, τη νύχτα, 

καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν φυσιολογικά με το ρολόι, το βιολογικό ρολόι 

του ανθρώπου να είναι 6 και 7 η ώρα σε συμβούλια κ.λπ.. Τέλος πάντων, ας το 

ξεπεράσουμε αυτό. 

 Εμείς σαν σωματείο διοργανώνουμε μια γιορτή ψωμιού τη λέμε, θα γίνει 

στο Πασαλιμάνι, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Συγκεκριμένα θα γίνει, αν 

φανταστείτε τον εαυτό σας να κάθεται έξω από το Γκούντις ακριβώς απέναντι, 

δεξιά του Γκάζι Κόλετζ, το λέω σωστά; Σε εκείνο το χώρο που ανοίγει, τέλος 

πάντων. 

 Ποιο θα είναι το θέμα της γιορτής. Το λέει καθαρά η κουβέντα. Είναι 

γιορτή ψωμιού. Στήνουμε ένα αρτοποιείο έτσι όπως το ξέρουμε όλοι. 

Φανταστείτε τον εαυτό σας να μπαίνει σε ένα αρτοποιείο, τι βλέπει; Βιτρίνες, το 

προσωπικό του και από πίσω ενδεχομένως τα μηχανήματα. Αυτό ακριβώς το 

πρότζεκτ έτσι θα στηθεί. Θεωρητικά θα είναι ένα αρτοποιείο στημένο με 

βιτρίνες, με προϊόντα, το προσωπικό μέσα να φαίνεται, να δουλεύει, τα 

μηχανήματα, οι φούρνοι, τα ζυμωτήρια κι όλα αυτά, δηλαδή ο επισκέπτης θα 

έχει μπροστά στα μάτια του όλη τη διαδικασία. Τι κάνουμε εμείς οι βιοτέχνες 

αρτοποιοί και όχι τι κάνουν οι βιομηχανίες.  

 Θέλουμε να δείξουμε αυτό κατά πρώτον, τι κάνουμε εμείς, πώς το 

κάνουμε και όπως σας είπα όχι οι βιομηχανίες ή οτιδήποτε άλλο και κατά 

δεύτερον, αυτά που θα βγαίνουν, ό,τι και να βγαίνει, ό,τι και θα είναι αυτό, θα 

διατίθεται στον κόσμο εν είδει κεράσματος, εν είδει... εφόσον θα είναι μπροστά 

μας.  

 Συν τοις άλλοις, οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου, σαν συνδιοργανωτές που είναι 

θα έχουν ένα δεύτερο περίπτερο ξεχωριστό, θα ακουμπάει στο δικό μας, το 

οποίο θα είναι αποκλειστικά για παιδιά. Εκεί αυτοί θα έχουν με δικούς τους 

ανθρώπους θα δείχνουν στα παιδιά, σε ένα γρήγορο μάθημα την ιστορία του 
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ψωμιού, το στάρι, το αλεύρι, όλο αυτό και στο τέλος θα βάζουν τα παιδιά να 

παίζουν με ζυμαράκια. Δηλαδή να έρθουν κοντά στο αντικείμενο. Αυτό οι Μύλοι 

Λούλη, ίσως το ξέρετε, αν το ξέρετε, έχουν ένα πολύ σύγχρονο και κάποτε, 

όποτε μπορείτε να πάτε να το δείτε, ίσως έχουν το πιο σύγχρονο μουσείο 

ψωμιού στην Ελλάδα, για να μην πω και στην Ευρώπη. Είναι ένα φανταστικό 

μέρος, στεγάζεται μέσα στον Αϊ-Γιώργη. Εκεί οι Μύλοι Λούλη τέλος πάντων, ο 

Αϊ-Γιώργης, δέχονται, πάνε τα παιδιά απ' όλες τις βαθμίδες, δηλαδή είτε 

Δημοτικό είτε διάφορες άλλες εκδηλώσεις και κάνουν ένα διαδραστικό μάθημα, 

όσο περπατάς, τέλος πάντων, όσο μπορώ να σας το αφηγηθώ, όσο περπατάς 

και με διάφορες κατευθύνσεις που έχει το πάτωμα σε οδηγούν σε διάφορες 

φάσεις της ζωής μέσα απο το αλεύρι, το ψωμί και το στάρι. Είναι πολύ 

διαδραστικό, δηλαδή παίζεις και μαθαίνεις. Κάτι τέτοιο σε περίληψη, πολύ 

συμπυκνωμένο, θα το κάνουν για τα παιδιά και μόνον όμως εδώ στη γιορτή τη 

δικιά μας.  

 Αυτό είναι. Οι ημερομηνίες που θα γίνει θα είναι 21 Σεπτέμβρη Σαββάτο, 

22 Κυριακή, Κυριακή θα γίνουν και τα εγκαίνια, θα μου πείτε γιατί Κυριακή τα 

εγκαίνια. Γιατί είχαμε θέμα με τον Πρόεδρο της δικιάς μας Ομοσπονδίας και με 

τον Δήμαρχο. Δηλαδή θέμα με τον Δήμαρχο δεν είχαμε, με την καλή έννοια του 

όρου το λέω. Διάφορες υποχρεώσεις, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα εγκαίνια 

χωρίς τις δύο προσωπικότητες του χώρου μας, δηλαδή του δικού μας χώρου, 

της Ομοσπονδίας και του Δήμου. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε τα 

εγκαίνια, την παρουσίαση, πέστε το όπως θέλετε, την Κυριακή στις 7 η ώρα. 

Δευτέρα όπως σας είπα το πρωί είναι τα παιδιά, Δευτέρα απόγευμα πάλι εμείς 

και Τρίτη πρωί πάλι τα παιδιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα.  

 Θα στεγαστεί όλος αυτός ο χώρος με μια τεράστια τέντα, είναι κάπου 

μεταξύ 80 με 100 τετραγωνικά στέγασης θα γίνει, θα μπουν φούρνοι, κανονικοί 

φούρνοι μεγάλοι, δεν μιλάμε για φουρνάκια, θα έχουμε βέβαια και κάνα δυο 
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τρία φουρνάκια υποστηρικτικά, ζυμωτήρια, ένα δυο μηχανηματάκια ακόμα που 

μας βοηθάνε στη δουλειά μας. Δηλαδή με λίγα λόγια, αυτός που θα έρθει θα 

μπορεί να κάτσει και να δει τι περίπου κάνουμε και πώς το κάνουμε. Αυτό είναι 

η φιλοσοφία μας. Να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο πόσο διαφορετικοί είμαστε 

εμείς από αυτούς που κάνουν μαζικά αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς, είτε 

σαν εργοστασιάρχες είτε σαν έμποροι και συν τοις άλλοις, να τους δείξουμε ότι 

αυτό που κάνουμε δεν διαφέρει πολύ από το παραδοσιακό. Τι εννοώ εγώ 

παραδοσιακό και τι εννοούμε εμείς παραδοσιακό. Παραδοσιακό είναι αυτό που 

όπως το κάνουμε εμείς το έκανε και η νοικοκυρά ή κάποιες νοικοκυρές 

συνεχίζουν και το κάνουν και στο σπίτι τους. Τα ίδια υλικά χρησιμοποιούμε. Δεν 

χρησιμοποιούμε τίποτα περισσότερο απ' ό,τι χρησιμοποιούν οι γυναίκες στο 

σπίτι τους. Και θα σας πω γιατί, να σας το εξηγήσω έμμεσα. 

 Ο αρτοποιός, ο μέσος αρτοποιός είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει 

τη δουλειά που κάνει. Δεν είναι ούτε φυσικός ούτε χημικός ούτε οτιδήποτε 

άλλο. Σπάνιες οι περιπτώσεις να είναι κάτι απ' αυτά. Οπως καταλαβαίνετε, 

κάποια προϊόντα που προσδίδουν συντηρητικά ή οτιδήποτε άλλο, που 

προσδίδουν κάτι, δεν ξέρει να τα διαχειριστεί και γι' αυτό δεν τα δουλεύει. Δεν 

ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οταν σου δώσουν ένα φάρμακο, όταν 

δεν ξέρεις να το διαχειριστείς δεν θα το βάλεις, δεν θα το δουλέψεις. Αυτό είναι 

το παραδοσιακό. Δηλαδή κάνεις κάτι όπως γινόταν όλα τα χρόνια. Το μόνο που 

μας έχει βελτιώσει την κατάσταση είναι η τεχνολογία των μηχανημάτων. Μόνον 

αυτό. Ολα τα άλλα παραμένουν ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας.  

 Αν θέλετε κάποια - βέβαια, είστε καλεσμένοι οι πάντες, δεν το συζητάμε. 

Ηδη σήμερα στο σωματείο ασχολιόμασταν με αυτό το πράγμα, να στείλουμε 

ηλεκτρονικά σε όλες τις υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας στείλετε το πρόγραμμα, να το προβάλλουμε κι εμείς και 

δεσμευόμαστε, ο δημιογράφος που έχουμε τώρα πάρει, να πάρει μια 
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συνέντευξη μαζί σας, να κάνει μαζί με σένα, να δώσουμε μια συνέντευξη και να 

το προβάλλουμε και στα μέσα, να βγάλουμε ένα δελτίο Τύπου ως Επιμελητήριο 

και εμείς ήρθαμε σε επαφή, βοηθάμε, δηλαδή ήρθαμε σε επαφή με τους 

ηλεκτρολόγους μέλη μας να συνεργαστούν μαζί για να βοηθήσουν την 

προσπάθεια. 

ΝΤΟΥΡΑΣ: Σ' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι υποχρέωσή μας, δεν είναι... 

ΝΤΟΥΡΑΣ: Συναντήσαμε ένα θεματάκι με τους ηλεκτρολόγους του Δήμου και 

με παρέμβαση του Προέδρου βρήκαμε τον τρόπο και τον δρόμο να το λύσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με το σύνδεσμο των ηλεκτρολόγων που είναι εδώ μέλη μας τα 

παιδιά, θα βοηθήσουμε. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, έχουμε πάρει και 

απόφαση να στηρίξουμε και οικονομικά αν χρειαστεί την προσπάθεια και όπου 

χρειαστεί. Είναι κάτι που το έχουμε αγκαλιάσει, αλλά είναι υποχρέωσή μας και 

είναι χαρά μας μεγάλη που γίνεται στον Πειραιά και να ξαναγίνει πάλι, να μείνετε 

ευχαριστημένοι και εσείς και ο κόσμος και να ξαναγίνει πάλι. Του χρόνου να 

γίνει ακόμα καλύτερο.  

ΝΤΟΥΡΑΣ: Είχε γίνει ακριβώς πριν 20 χρόνια τελευταία φορά, εδώ σ' αυτή την 

πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο. Τότε βέβαια το περιβάλλον ήταν τελείως 

διαφορετικό, δεν υπήρχαν αυτά τα έργα και σε συνδυασμό τότε με το Δημοτικό 

Θέατρο είχε γίνει και μια ημερίδα υγειονομικού περιεχομένου. Είχαν έρθει 

άνθρωποι του ΕΦΕΤ και κάποιοι άνθρωποι της διατροφής, είχε γίνει μια ημερίδα 

τότε μες στο Δημοτικό Θέατρο, δηλαδή είχε κουμπώσει η γιορτή τότε με 

θέματα υγείας, ενώ τώρα το κουμπώνουμε με θέματα παιδιού. Αυτό είναι η 

διαφοροποίηση. Διότι συνήθως σ' αυτές τις γιορτές και στη Θεσσαλονίκη που 

είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς και κουμπώνουν 

πάντα και ένα άλλο θέμα που είναι συγγενές.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

14 

 Δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι, τις ημερομηνίες σας τις είπα. Εμείς θα 

ζητήσουμε από τη γραμματεία του Επιμελητηρίου να πάρουμε τα η-μέιλ 

τουλάχιστον του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, θα το στείλουμε εμείς. Στείλτε το εδώ εσείς, για να σας 

βοηθήσουμε δηλαδή, και θα το στείλουμε εμείς σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να πάει παντού. Δηλαδή οπουδήποτε εδώ στον Πειραιά θα πάει.  

ΝΤΟΥΡΑΣ: Ηδη σήμερα το πρωί στο γραφείο η γραμματεία η δικιά μας με αυτό 

ασχολείτο, έκανε την πρόσκληση, φτιάχναμε την φόρμα της για να φύγει 

ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 15/07/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου από 15/07/2019. Εγκρίνονται; 

 Εγκρίνονται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση σχετικά με την 84η Δ.Ε.Θ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε κάνει ένα καταπληκτικό 
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περίπτερο. Δηλαδή κάναμε, εμείς καλέσαμε, ήμασταν το πρώτο, είμαστε το 

Επιμελητήριο το οποίο κάναμε το κάλεσμα από αρχές του χρόνου νομίζω με τα 

άλλα δύο Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, κάναμε την πρώτη συνάντηση των 

Διοικητικών εδώ και μέσα απ' αυτό είπαμε να συμφωνήσουμε να κάνουμε κοινές 

δράσεις, να κάνουμε πράγματα τα τρία Βιοτεχνικά της χώρας να κάνουμε 

πράγματα από κοινού. Δηλαδή ό,τι αφορά την βιοτεχνία και γενικά την 

επιχειρηματικότητα που αφορά τα μέλη μας. 

 Εκεί είχε προτείνει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού της Θεσσαλονίκης να 

κάνουμε ένα περίπτερο στη Διεθνή Εκθεση της Θεσσαλονίκης από κοινού μαζί. 

Είχε πει φυσικά να κάνουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο, δεν ήταν δυνατόν να γίνει, 

κάναμε όμως, έχουμε μια καταπληκτική παρουσία τα τρία Επιμελητήρια, 

πραγματικά έχουμε το καλύτερο περίπτερο μέσα από τα Επιμελητήρια μέσα στη 

Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουμε κι εμείς με αρκετές επιχειρήσεις, 

συμμετέχουν και τα άλλα Επιμελητήρια με αρκετές επιχειρήσεις, έχουμε κάνει 

ένα πάρα πολύ ωραίο και καλό είναι όσοι δεν έχετε προλάβει να πάτε, δεν 

ήρθατε την πρώτη φορά, μπορείτε να πάτε αν θέλετε να το παρακολουθήσετε ή 

να στηρίξετε το περίπτερο, καλό είναι, γιατί έχουμε πάρει μία απόφαση ότι όσοι, 

παραδείγματος χάριν θέλετε να παρευρεθείτε στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης 

για την Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και μπορείτε να πάτε, είναι ελεύθερα να 

πάτε γιατί παλιά ερχόντουσαν και ζήταγε ο ένας, ζήταγε ο άλλος να πάει. 

Καλύτερα λοιπόν το έχουμε πάρει εν λευκώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αν 

θέλει να παρευρεθεί μπορεί να πάει ένα διήμερο να είναι στην Εκθεση και να 

βοηθήσει, αφού έχουμε και περίπτερο δικό μας να βοηθήσει, να καθήσει και 

λιγάκι εκεί για να βοηθάει τον κόσμο και τους επισκέπτες που έρχονται να 

έχουμε παρουσία, εκτός από τους παλιούς που είναι εκεί.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εχετε συνεννοηθεί, έχετε κλείσει ξενοδοχεία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κλείνει ο καθένας μόνος του εκεί. Ρωτάει όμως την Υπηρεσία 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

16 

γιατί τώρα με το νόμο τον καινούριο υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή 

το Επιμελητήριο καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν μπορεί παραπάνω. Και τα 

μεταφορικά πάλι είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να σε καλύψει 

παραπάνω. Είναι ένα ποσό, δεν θυμάμαι πόσο είναι το ποσό, είναι συγκεκριμένο. 

Πόσο καλύπτει; Γύρω στα 80 ευρώ την ημέρα καλύπτει. Δηλαδή εγώ 

παραδείγματος χάριν πλήρωσα 100, δεν ξέρω πόσο καλύπτει, εγώ βρήκα ένα με 

100. Δηλαδή άλλοι βρήκαν, τρομάξαμε, δύσκολο πολύ. Το πρώτο 

Σαββατοκύριακο ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ξενοδοχείο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εννοώ από θέμα ξενοδοχείων αν έχετε κάποια λίστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας βρίσκει μόνος του, δεν υπάρχει λίστα, δεν υπάρχουν 

δωμάτια. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη βδομάδα. Τώρα πιστεύω ότι θα 

είναι πιο εύκολα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο πολύ.  

 Τέλος πάντων, το περίπτερό μας είναι πάρα πολύ καλό, περάσανε εκεί 

στελέχη της κυβέρνησης, περάσανε άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, πέρασαν 

συνάδελφοι επιμελητηριακοί. Είχαμε πολύ καλή παρουσία και συνεργασία με 

πολλούς, πιστεύω και τα μέλη μας που έχουν πάει επάνω να κάνουν δουλειές, 

να τους ευχηθούμε να έχουν καλά αποτελέσματα, ήδη έχουν παραμείνει οι 

περισσότεροι επάνω, συμμετέχουμε με ωραία περίπτερα και η Ναυτιλία και η 

Ναυπηγοεπισκευή συμμετέχει με τρία περίπτερα εκεί και ο ΣΕΝΑΒΙ και δύο 

ναυπηγοεπισκευαστές. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή παρουσία από όλους τους 

χώρους, συμμετέχει και ο Αντιπρόεδρός μας εκεί ο Γιώργος ο 

Κωνσταντόπουλος, συμμετέχει ο Φανουργάκης από τα μέλη του Επιμελητηρίου, 

συμμετέχουν κι άλλοι, πάντα όμως μιλάμε για παραγωγικές επιχειρήσεις. Ο 

Γιώργος έχει κατέβει, κάποιον έχει αφήσει άλλον. Είχε έρθει και η Αντιγόνη, η 

Αντωνία. Εσείς πώς το είδατε; Πείτε τις εντυπώσεις σας.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Πάρα πολύ καλό. Καμία σχέση με πέρσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ξέρεις γιατί; Γιατί τα περίπτερα όπως ήταν πέρσι, είχαμε τα 
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περίπτερα μόνο, ενώ τώρα έχουμε κάνει ένα κεντρικό που είναι τα τρία 

Επιμελητήρια, φαίνονται από πάνω τα τρία Επιμελητήρια ένα κεντρικό, ένα που 

καθόμαστε εμείς δηλαδή στην ουσία, δεν εκθέτουμε τίποτα εκεί, εκθέτουμε 

μόνον τα Επιμελητήρια, έναν πολύ ωραίο χώρο. Εγινε κάτι πολύ όμορφο και 

πολύ ωραίο. Του χρόνου δηλαδή πιστεύω ότι εάν έχουμε καλύτερη συμμετοχή 

από επιχειρήσεις θα μπορούμε να κάνουμε, να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή θα 

μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, μπορεί να πάρουμε μεγαλύτερο χώρο ή να 

κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να βρούμε και κανένα χορηγό, γιατί ξέρετε, τα 

πληρώνουμε τώρα όλα αυτά εμείς, τα τρία Επιμελητήρια. Του χρόνου πρέπει να 

ψαχτούμε από τώρα κ. Διευθυντά, να βρούμε και κάνα χορηγό για του χρόνου. 

Να έχουμε τράπεζες, να δώσουν κι αυτοί κάτι.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Αλλος χώρος, αν ήθελαν επιχειρήσεις από το Βιοτεχνικό, υπήρχε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε. Αμα είχαμε, βέβαια. Εμείς είχαμε ανοιχτό κάλεσμα, αυτές 

οι επιχειρήσεις που δηλώσανε αυτές πήγανε. Εμείς δεν κόψαμε καμία. Απλώς 

είπαμε να μην είναι εμπορικές επιχειρήσεις, να είναι βιοτεχνικές. Τώρα ήρθαν και 

μία δύο εμπορικές, τις βάλαμε. Ηταν πολύ λίγες. Αλλά το θέμα είναι εμείς 

θέλαμε βιοτεχνικές, είναι βιοτεχνικός κόσμος, βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Και πάλι 

λέμε ότι όποιος θέλει να παρευρεθεί, να πάει να συνεχίσει μέχρι τη Δευτέρα, 

μέχρι την Κυριακή.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Οργάνωση επισκέψεων με τη νέα πολιτική ηγεσία της χώρας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εμείς είμαστε το Επιμελητήριο που από την αρχή 

ξεκινήσαμε με τη νέα κυβέρνηση, πήγαμε κάναμε επαφές και με τον Υπουργό 
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Ανάπτυξης, που είναι η προϊσταμένη αρχή, τον Αδωνη τον Γεωργιάδη, τον 

Υφυπουργό, πήγαμε είδαμε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, πήγαμε 

είδαμε τον Υφυπουργό Γεωργίας τον κ. Σκρέκα, τώρα έχουμε 16 του μηνός με 

την Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε 

συνάντηση για το θέμα αυτό που λέμε Τεχνική Εκπαίδευση, που μας αφορά 

πάρα πολύ και πρέπει κάποια στιγμή να το δει η Πολιτεία. Το βλέπουν αλλά εμάς 

η θέση μας αυτό που θέλουμε να τους πείσουμε είναι ότι ένα κομμάτι της 

Τεχνικής Εκπαίδευσης πρέπει να φύγει από το Παιδείας και να πάει στο 

Ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει άμεσα τα Επιμελητήρια να μπούμε και να 

δρομολογήσουμε πράγματα όπως ήταν παλιά. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή ο 

Τάσος ο Πάλλας, που τον βλέπω εδώ, που είναι τώρα συνταξιούχος και μπορεί 

να βοηθήσει, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε αυτή η γνώση και η εμπειρία τόσων 

ετών πρέπει να μεταφερθεί στα νέα παιδιά. Αν το Επιμελητήριό μας είχε τη 

δυνατότητα να είχε μια σχολή, θα μπορούσε ο Τάσος να διδάξει δύο ώρες και να 

τους δώσει πραγματική ουσία και να τους δώσει την πραγματική γνώση που 

πρέπει να έχει ένας τεχνίτης που θα βγει αύριο στην τυπογραφία.  

 Το ίδιο είναι στην αρτοποιία, άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, είναι 

ενεργοί. Εγώ έτσι έμαθα. Εγώ όταν πήγαινα στις τεχνικές σχολές οι καθηγητές 

μου, οι δάσκαλοι ήταν άνθρωποι που  ήταν στην παραγωγή. Δηλαδή εμένα 

καθηγητής μου ήταν ο αρχιμηχανικός του Τιτάνα, ο αρχιμηχανικός του 

Ναυπηγείου της Ελευσίνος, αυτοί ήταν οι καθηγητές μας, αυτοί μας δείχνανε 

την πραγματικότητα και έτσι λειτουργούσαμε. Δεν ήταν ο απλός ο δημόσιος 

υπάλληλος ο οποίος πάει εκεί πέρα, έχει μια θέση και το μόνο που τον 

ενδιαφέρει είναι να περάσει το οκτάωρό του και να φύγει και να κοιτάει πόσες 

μέρες άδεια θα πάρει. Το θέμα είναι ότι ήταν άνθρωποι που ήταν στην 

παραγωγή. Δεν το κάνανε για να πάρουν, παίρνανε ένα εισόδημα πολύ μικρό 

αλλά το κάνανε πιο πολύ γιατί τους άρεσε αυτό που κάνανε, αγαπάγανε αυτό 

που κάνανε. 
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 Αρα, λοιπόν, πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι, πρέπει να αγαπήσουμε πάλι 

την τέχνη και αυτοί οι άνθρωποι να αγαπήσουν, υπάρχουν οι άνθρωποι που 

αγαπάνε πραγματικά και μπορούν να προσφέρουν, έχουν χρόνο να δώσουν και 

οι πιο πολλοί απ' αυτούς δεν θα θέλουν και χρήματα. Θα βοηθήσουν δύο ώρες 

να κάνουν ένα μάθημα τη βδομάδα ή τρεις φορές θα το κάνουν με μεγάλη τους 

χαρά, να μεταφέρουν τη γνώση τους αυτή στα παιδιά. Και είναι τιμητικό και γι' 

αυτούς, νιώθουν ότι κι αυτοί είναι χρήσιμοι και ότι κάτι προσφέρουν και κάτι 

κάνουν, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο αυτό που προσφέρουν. Δηλαδή 

μπαίνει τώρα ο Σαμιωτάκης. Είναι δυνατόν ένας ηλεκτρολόγος τώρα που είναι 

κάθε μέρα στην οικοδομή και στις εγκαταστάσεις να μην μπορεί να διδάξει δυο 

παιδιά και να τους πει ακριβώς αυτά που πρέπει να τους πει, αυτό που θα 

αντιμετωπίσουν αύριο, την πραγματικότητα. Εσύ ως κομμωτές, ο καθένας στη 

δουλειά του που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Αυτή είναι η λεπτομέρεια 

που κάνει τη διαφορά, τον τεχνίτη από τον απλό που είναι μόνο με θεωρία.  

 Αντιγόνη, έλα.  

ΛΙΟΣΗ: Μια πρόταση κάνω. Επειδή παρευρέθηκα... (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλά μηχανουργεία που φτιάχνουν μηχανήματα αγροτικών 

προϊόντων. Εδώ ο Πειραιάς ήταν γεμάτος. Δηλαδή αν πας τώρα, ειδικά τα παλιά 

τα οινοποιεία, τα παλιά τα ελαιοτριβεία, όλα "Εν Πειραιεί" είναι πάνω γραμμένα. 

Εγώ έβγαλα μια φωτογραφία στην Λακωνία φέτος "Εν Πειραιεί" 1800 τόσο, το 

είχε φτιάξει, πιεστήριο που βγάζανε το λάδι. 

 Για τα πρακτικά, πήραμε μία απόφαση, συμφωνούμε με την πρόταση της 

Αντιγόνης της Λιόση να συνεργαστούμε με τα άλλα δύο Επιμελητήρια να 

κάνουμε ένα κοινό περίπτερο στην Agrotica. Θα το δούμε αυτό μετά το πέρας 

της εκδήλωσης.  

 Αρα, λοιπόν, πήραμε αυτή την απόφαση γιατί έχουμε επιχειρήσειςε που 

κατασκευάζουν μηχανήματα αγροτικών προϊόντων και θα είναι κι αυτό μια πολύ 
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καλή παρουσία των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Ωραία. 

 Εγώ έχω τελειώσει, ποιος άλλος θέλει το λόγο; (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Οπως θυμάστε, είχαμε κάνει μια πολύ καλή εκδήλωση πριν δύο χρόνια 

στο Ευγενίδειο Ιδρυμα που αφορούσε την Τεχνική Εκπαίδευση και είχαμε βάλει, 

καταρχήν βγήκε το πόρισμα της εκδήλωσης αυτής και εκεί μιλήσανε και 

άνθρωποι της παραγωγής, νομίζω είχε μιλήσει και ο μπαμπάς σου ή εσύ είχες 

μιλήσει; Εκεί λοιπόν είχαν μιλήσει άνθρωποι, είχαν θέσει ακριβώς τα θέματα και 

πάνω σ' αυτό τον μπούσουλα και σ' αυτή τη λογική ξεκινάμε. Μα, είναι αυτό 

που το γνωρίζουμε εμείς, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Αυτό μεταφέρουμε, 

μεταφέρουμε τι ζητάει η αγορά. Σήμερα δεν υπάρχουν τεχνίτες πουθενά. Ολοι 

οι επαγγελματίες ζητάνε βρες έναν ηλεκτρολόγο, ένα νέο παιδί, βρες έναν 

υδραυλικό, βρες ένα δικό σου για να του δώσεις δουλειά. Δεν υπάρχουν σήμερα 

τεχνίτες. Αυτό μεταφέρουμε, ότι με αυτό το σύστημα που έχουν δυστυχώς τα 

παιδιά δεν ακολουθούν. Ο,τι άχρηστο υπάρχει, συγγνώμη που θα το πω, δεν 

είναι άχρηστα τα παιδιά, κανένα παιδί δεν είναι άχρηστο, όλα τα παιδιά είναι 

χρήσιμα, αλλά ό,τι παιδί δεν θέλει να προχωρήσει το στέλνουν εκεί. Δηλαδή το 

έχουν κάνει μια αποθήκη παιδιών. Ενώ αντίστοιχα η  τεχνική εκπαίδευση πρέπει 

να έχει άλλο ρόλο. Αυτά τα παιδιά έπρεπε να είναι μπροστάρηδες σε πολλά 

πράγματα. Δυστυχώς, τα βάζουν εκεί, δεν μαθαίνουν τίποτα, δεν τα βάζουν στις 

δουλειές και κάνει και η πολιτεία ένα κακό. Τι κακό; Οτι παροτρύνει τις δημόσιες 

υπηρεσίες να παίρνουν παιδιά για πρακτική από τα ΕΠΑΛ και τι κάνουν τώρα 

εκεί; Αυτά τα παιδιά πάνε στους Δήμους, γιατί εκεί φταίει και ο γονέας που δεν 

είναι καλά ενημερωμένος, γιατί νομίζουν ότι θα πάει το παιδί θα κάνει την 

πρακτική του από το ΕΠΑΛ στο Δήμο Πειραιά και νομίζουν ότι θα  γίνει μόνιμος. 

Δεν υπάρχει περίπτωση, του πουλάνε και εκδούλευση οι πολιτικοί εκεί ότι θα το 

κάνουμε μόνιμο, δεν βγαίνει κανένα μόνιμο παιδί και μένει στην ουσία άνεργο 
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και άτεχνο. Ενώ, αν πάει σε μία επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, εάν πάει στο 

Νικολακάκη και μείνει έξι μήνες μες στο συνεργείο, αυτό το παιδάκι θα γίνει 

μαστοράκι. Το 60% των παιδιών αυτών θα απορροφηθεί. Θα μείνει εκεί για 

δουλειά, δεν θα φύγει.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εδώ το Επιμελητήριο δεν θα μπορούσε να έχει ένα 

συμβουλευτικής υποστήριξης σ' αυτό το παιδί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το έχουμε μεταφέρει. Εχουμε κάνει και μια πλατφόρμα, 

έχουμε ξεκινήσει μια πλατφόρμα για να βρίσκουν τα παιδιά και δουλειά κι όλα 

αυτά. Δυστυχώς, πήγαμε σε όλα τα ΕΠΑΛ, εδώ είμαστε - να σου πω κάτι, τι 

φταίει; Φταίει κάτι. Πήγαμε σε όλα τα ΕΠΑΛ, κάναμε αυτή την εκδήλωση, 

μιλήσαμε με όλους τους μαθητές. Εγώ έχω πάει, πήγαμε Σαλαμίνα, πήγαμε στη 

Νίκαια, πήγαμε, πού δεν πήγαμε. Ενα παιδί δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα. 

Βγαίνουμε και τους φωνάζω και τους λέω, παιδιά, αυτό το Επιμελητήριο, αυτός 

ο χώρος είναι δικός σας. Είσαστε τα αυριανά μέλη του ή οι αυριανοί εργαζόμενοι 

στις επιχειρήσεις μέλη του. Ελάτε, χρησιμοποιήστε μας, εδώ είμαστε, βρείτε 

μας. Ενα παιδί δεν μας χτύπησε την πόρτα. Αυτό είναι ένα αρρωστημένο... Τους 

το λέμε, δηλαδή άμα δεν έρθουν και μόνα τους να μας βρουν, βρήκανε τον 

Σαμιωτάκη πουθενά, δεν τον ξέρουν τον Σαμιωτάκη; Δηλαδή, τελειώνουν 

ηλεκτρολόγοι. Ποιος καθηγητής από το σχολείο πήγε βρήκε τον Σαμιωτάκη να 

πάει να μιλήσει στα παιδιά; Πόσες φορές έχεις πάει να μιλήσεις σε ένα ΕΠΑΛ; 

Εχεις πάει ποτέ; Ποτέ. Αμα δεν πάει ο Σαμιωτάκης να μιλήσει, αν δεν πάει ο 

Νικολακάκης να μιλήσει, ποιος θα πάει; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Θα στείλουμε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις προτάσεις 

μας που θα στείλουμε στην Κεραμέως, που θα βάλουμε στην Κεραμέως, θα 

κάνουμε τις προτάσεις μας και αν κάποιοι θέλουν να διορθώσουν ή να βάλουν 

μια πρόταση, να το κάνουν. Εντάξει; Μπορεί να βάλετε κάτι, να συμπληρώσετε 

κάτι που δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας εμείς. 

 Τάσο. Ο Τάσος θα αναλάβει το καλλιτεχνικό τμήμα του Επιμελητηρίου 
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μας. Οπως ξέρετε ο Τάσος εκτός από τυπογράφος είναι και ραδιοφωνικός 

παραγωγός. Κάνει πολύ ωραία εκπομπή με ροκ μουσική στο Κανάλι του Πειραιά 

χρόνια τώρα. Αρα, λοιπόν θα αναλάβει να φτιάξει μια χορωδία του 

Επιμελητηρίου... 

ΠΑΛΛΑΣ: Ηθελα να σας κοινοποιήσω μερικές, αυτό που λένε best practice, 

δηλαδή καλές πρακτικές, που ήδη έχουν δοκιμαστεί. Γιατί όταν σκέφτεσαι ας 

πούμε πώς μπορεί ένα Επιμελητήριο να συνδεθεί με τις σχολές, το πρώτο που 

σκέφτεσαι είναι ότι το Επιμελητήριο θα φτιάξει σχολές. Αυτό το έχουν στην 

Ευρώπη αλλά έχει μια παράδοση από τον καιρό της Χάνσα στη Γερμανία από το 

1600, 1500. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες τρόποι 

αυτό ακριβώς που θέλουμε να πετύχουμε που λέει ο Πρόεδρος, δηλαδή τη 

σύνδεση. Γιατί αυτό που λείπει στην εκπαίδευση αυτό είναι. Δέσμιοι διαφόρων 

ιδεοληψιών τόσα χρόνια ότι ό,τι συνδέεται με την παραγωγή είναι ο 

καπιταλισμός κ.λπ., καμία σχέση δεν πρέπει να έχουν οι σχολές, αυτό είναι 

ακριβώς που πάσχει. Βγαίνουν πτυχιούχοι, σε όλες τις βαθμίδες, οι οποίοι δεν 

έχουν ιδέα τι γίνεται. Και ο θεσμός της πρακτικής εξάσκησης λειτουργεί πάρα 

πολύ δύσκολα. 

 Εγώ θέλω να σας πω μερικά, μερικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει 

άτυπα λίγο πολύ, μέσα από το σωματείο των τυπογράφων, γραφικών τεχνών 

κ.λπ., με τις σχολές και τις μεσαίες και τη σχολή των ΤΕΙ. Καταρχήν, είμαστε 

εξεταστές στις εξετάσεις και εκεί προσπαθούμε πάντα να δώσουμε ας πούμε μια 

δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε, αλλιώς κρίνουν τώρα οι καθηγητές στεγνά, που έχουν 

και μεγάλη απόσταση από την παραγωγή, και αλλιώς κρίνουμε ένα έργο όταν 

φτιάχνει ο άλλος μια μακέτα ηλεκτρονική εμείς ξέρουμε να την κρίνουμε 

καλύτερα.  

 Μετά, με τα μεταπτυχιακά των ΤΕΙ, που τώρα ξεκινάνε, έχουμε ξεκινήσει. 

Εγώ πάω κάθε χρόνο ας πούμε και δίνω μια σειρά από διαλέξεις στο 

μεταπτυχιακό, μετά τα ΤΕΙ, το μεταπτυχιακό τμήμα των ΤΕΙ.  

 Επίσης, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εργαστηρίων στις 
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σχολές, που είναι τρομακτικό πρόβλημα, ας πούμε στη δουλειά μας στις 

γραφικές τέχνες ό,τι και να κάνεις, όσα λεφτά και να έχει το κράτος, που δεν 

έχει, δεν μπορείς να έχεις τα τελευταία μηχανήματα στη σχολή μέσα. Γιατί άλλο 

είναι να έχεις ένα οργανωμένο τυπογραφείο και άλλο να έχεις ένα μηχάνημα το 

οποίο το χειρίζεται ένας δημόσιος υπάλληλος. Δεν γίνεται, καταστρέφονται τα 

μηχανήματα, δεν έχουν υλικά, μια δεν λειτουργεί το ένα, μια δεν λειτουργεί το 

άλλο. 

 Εμείς, λοιπόν, παίρνοντας το παράδειγμα αυτό που έχουν έξω, αυτό που 

λένε trustees, δηλαδή απόφοιτοι της σχολής οι οποίοι εθελοντικά νιώθουν μια 

ευθύνη απέναντι στην σχολή που τελείωσαν, που τους έδωσε ας πούμε όσα 

εφόδια τους έδωσε, έχουμε μια συνεχή σχέση. Και πέρα από το στυλ 

διδασκαλίας, ομιλίας κ.λπ., έρχονται τα παιδιά ειδικά από τα ΤΕΙ, παλιά 

ερχόντουσαν και από τις μέσες σχολές αλλά τώρα έχουν γίνει αυτές... Ερχονται 

τα παιδιά από τα ΤΕΙ συνεχώς στο τυπογραφείο, σε μόνιμη βάση, δηλαδή κάθε 

15 μέρες έχουμε ένα γκρουπ, το οποίο περνάει μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Δηλαδή αυτά που δεν θα μάθει όλο το χρόνο στη σχολή, στα εργαστήρια της 

σχολής όπως είναι, τα μαθαίνει σε μια δυο επισκέψεις εκεί πέρα, τα οποία 

μαθαίνουν κάποια παιδιά... Θέλει λίγο... Θέλει λίγο να κάτσεις να ασχοληθείς. 

Δηλαδή να χάσεις τις ώρες σου για να επιβλέψεις τα παιδιά. Αυτό δεν είναι 

μόνον φιλανθρωπία. Εχω πάρει δύο παιδιά απ' αυτούς. Δηλαδή απ' όλα αυτά τα 

παιδιά που περάσανε είδα δύο παιδιά ότι ήταν ταλέντα. Αυτή τη στιγμή 

δουλεύουν στο τυπογραφείο. Κι εγώ βγήκα ωφελημένος. Αλλά χαίρεσαι, όταν 

βλέπεις τώρα τα παιδιά που είναι στην κατάσταση που ήσουνα εσύ πριν από 40 

χρόνια, λες, μπράβο ρε παιδί μου, το βλέπεις και σαν συνάδελφο. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Για να το κλείσουμε. Αλλος συνάδελφος κάτι; 

 Αρα, λοιπόν, κλείνουμε το συμβούλιο. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας ενημερώσουμε τώρα με τις προτάσεις μας, 
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μακάρι να βάλουμε κι άλλα και ό,τι άλλο έχετε καινούριο να το μεταφέρουμε 

στην Κεραμέως. Πάντως, η κυβέρνηση αυτή στο πρώτο στάδιο είμαστε πολύ 

ευχαριστημένοι εμείς γιατί μας ακούει. Είχαν προετοιμαστεί, δηλαδή είχαν έρθει 

εδώ ο παραγωγικός τομέας της Νέας Δημοκρατίας είχαμε κάνει μια συνάντηση, 

τους είχαμε θέσει τα θέματα από το χειμώνα, είναι προετοιμασμένοι, μας 

δέχονται πάρα πολύ καλά, τους λέμε πέντε, μας λένε δέκα, δηλαδή έχουν 

δουλέψει. Μακάρι απ' αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κρατάμε φυσικά 

μικρό καλάθι, γιατί και ο Πρωθυπουργός είπε πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω 

πού θα βρει τα χρήματα κι αυτός. Το θέμα είναι μακάρι όμως να κάνει τα μισά. 

Αν κάνει τα μισά κερδισμένοι θα είμαστε και να προχωρήσουμε και μακάρι ό,τι 

μπορεί. Πάντως, το κλίμα πρέπει να αλλάξει, πρέπει να ανέβει η ψυχολογία μας 

για να μπορούμε όλοι να επενδύσουμε. 

 Εμείς το θετικό είναι και αυτό που ζητάμε είναι να πετύχει αυτή η 

κυβέρνηση και να πάμε καλά για να φύγει αυτή η μιζέρια πλέον που είχαμε τόσα 

χρόνια.  

 Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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