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Ομιλία  

Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  

κ. Αθανάσιου Σαββάκη   

στο κλειστό μέρος της Γενικής Συνέλευσης  

Θεσσαλονίκη,  24 Μαΐου 2017 

 

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 

Σας ευχαριστούμε πολύ, που για μια ακόμη φορά ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και είστε ξανά μαζί μας, στο «κλειστό 
μέρος» της εφετινής μας Γενικής Συνέλευσης. 

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Θα επαναλάβω ότι βρίσκεστε ενώπιον ακροατηρίου υψηλού επιπέδου, που 
εκπροσωπεί το υγιέστερο τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας. Οι συνάδελφοί μου που 
βρίσκονται στην αίθουσα, είναι αυτοί που αγόγγυστα σηκώνουν διαχρονικά και το 
οικονομικό αλλά, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, το κοινωνικό κόστος του να είσαι 
συνεπής επιχειρηματίας. 

Όμως, οι αντοχές μας Κύριε Πρόεδρε, μέρα με την ημέρα εξαντλούνται. Κι αυτό δεν 
είναι σχήμα λόγου. Η φοροδοτική μας ικανότητα σε λίγο θα καταστεί ανύπαρκτη, αν 
η ανάπτυξη της χώρας και η αντιστροφή του οικονομικού κλίματος δεν γίνουν πράξη 
και μάλιστα σε σύντομο χρόνο. Γι΄ αυτό εμείς, οι συνεπείς επιχειρηματίες, που 
υπηρετούμε πιστά την ξεχασμένη επί σχεδόν 30 χρόνια μεταποιητική 
δραστηριότητα της χώρας μας και ειδικά τη βιομηχανία με έδρα την παραμεθόρια 
περιοχή, αναμένουμε να ακούσουμε από εσάς το σχέδιο της «Νέας Δημοκρατίας» 
για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και για το πώς σκέφτεστε το ρόλο της 
βιομηχανίας την επόμενη μέρα. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Διαχρονικά ο ΣΒΒΕ υποστήριζε ότι η μεταποιητική δραστηριότητα, θα πρέπει να 
επανέλθει στο προσκήνιο και να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Αλλά με πράξεις από το πολιτικό μας σύστημα… 

Τα συμπαθητικά λόγια προς τη μεταποίηση και τους ανθρώπους της, όλα τα 
προηγούμενα χρόνια είναι πολλά. Οι πράξεις όμως… ανύπαρκτες. 
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Γι΄ αυτό ζητάμε ν΄ ακούσουμε ουσιαστικό πολιτικό λόγο, με μέτρα που θα 
ενισχύσουν έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας μεταποιητικής 
δραστηριότητας και θα μας βοηθούν να παράξουμε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 
. 

Άρα περιμένουμε στην τοποθέτησή σας, ν΄ ακούσουμε για:  

 Στρατηγικό σχέδιο 

 Μετρημένες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 

 Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα 

 Όραμα για τη χώρα, και,  

 Μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν πνοή ζωής στην πατρίδα μας και στους 
πολίτες της. 

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Και πάλι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. 

Το βήμα παρακαλώ είναι δικό σας. 

 

 


