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100 χρόνια ΣΒΒΕ σε ένα λεύκωμα

Από αριστερά: Ο συγγραφέας δρ Ευάγγελος Χεκίμογλου, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, ο δημοσιογράφος Κώστας Τσουπαρόπουλος, ο
πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Ετικέττες:

Στην έκδοση ενός επετειακού λευκώματος, όπου αποτυπώνεται η πορεία των 100 χρόνων όχι μόνου του Συνδέσμου, αλλά και
της βιομηχανίας και της μεταποίησης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, προχώρησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) γιορτάζοντας φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
Στο λεύκωμα, που παρουσιάστηκε την εβδομάδα που πέρασε στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών, ο συγγραφέας
Ευάγγελος Χεκίμογλου, διδάκτωρ οικονομικών επιστημών και ιστορικός, αφηγείται την ιστορία της βιομηχανίας της Β. Ελλάδος
και τη συνδέει με τη νεοελληνική ιστορία, αναδεικνύοντας και εμβαθύνοντας στις αλληλεπιδράσεις τους.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία του
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Συνδέσμου τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος «υποστήριξε, και εξακολουθεί να υποστηρίζει, το “σωστό” για το σύνολο, παραμερίζοντας
τη συντεχνιακή λογική, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις και γενόμενος έτσι με την πάροδο των ετών ενεργός
κοινωνικός εταίρος, που πάντοτε απεδείκνυε την προσαρμογή του στις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις».
Ο κ. Γιάννης Μπουτάρης επανέλαβε τη δέσμευσή του ως δημάρχου «να πρωτοστατήσει η πόλη της Θεσσαλονίκη ως μοχλός
ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, σημείωσε, κατά τη σύντομη τοποθέτησή της για την έκδοση, ότι η Εθνική
Τράπεζα θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας και προανήγγειλε κλειστές συναντήσεις της τράπεζας με
επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας μετά το Πάσχα, προκειμένου να έχει άμεση ενημέρωση για τα προβλήματα και τις
προτεραιότητες των επιχειρήσεων.
Ο CEO της Ελληνικά Χρηματιστήρια, Σωκράτης Λαζαρίδης, στον χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η έκδοση αυτή
αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μελέτη και αποτύπωση του “χθες” του Συνδέσμου, αλλά και της ιστορίας της
επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας».
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