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Οµιλία  

Προέδρου Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος  

κ. Αθανάσιου Σαββάκη   

 

στην εκδήλωση  παρουσίαση του επετειακού λευκώµατος 

 ΣΒΒΕ: Χρονικό 1915 – 2015 τα πρώτα 100 χρόνια   

Θεσσαλονίκη, 03 Απριλίου 2015 

 

Αγαπητή Κυρία Υφυπουργέ Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Μακεδονίας Θράκης), κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά,  

Αγαπητέ Κύριε ∆ήµαρχε Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, 

Αγαπητέ Κύριε Εκπρόσωπε Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 

Μαργαρίτη Σχοινά, και, 

Αγαπητέ Κύριε Ευάγγελε Χεκίµογλου, 

  

Σας ευχαριστούµε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής µας να είστε σήµερα µαζί 
µας και να παρουσιάσετε τις σκέψεις σας για την επέτειο των 100 ετών από την 
ίδρυση του ΣΒΒΕ.  

Για µας πραγµατικά είναι ιδιαίτερη τιµή να είστε µαζί µας, σε µια τόσο σηµαντική 
στιγµή στην πορεία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

100 χρόνια πριν, εννέα σηµαντικοί βιοµήχανοι της Θεσσαλονίκης, «…κατόπιν 
ανταλλαγής σκέψεων περί της από κοινού ενεργείας προς υποστήριξην της 
εγχωρίου βιοµηχανίας…» αποφάσισαν την ίδρυση του «Συνδέσµου Βιοµηχάνων 
Μακεδονίας» που η µετεξέλιξή του στον χρόνο είναι ο σηµερινός «Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος». (ΣΒΒΕ) 

Πράττοντας το αυτονόητο για µια τόσο σηµαντική επέτειο, αποφασίσαµε την 
έκδοση: «ΣΒΒΕ: Χρονικό 1915 – 2015, τα πρώτα 100 χρόνια», σε συνεργασία µε 
τον διακεκριµένο ιστορικό και µελετητή της επιχειρηµατικότητας της Θεσσαλονίκης 
και της Βόρειας Ελλάδας ∆ρα Ευάγγελο Χεκίµογλου. Η συµβολή του ήταν 
καταλυτική και πολύ ουσιαστική για την ακριβή αποτύπωση των γεγονότων που 
ιχνηλατούν την πορεία του ΣΒΒΕ από το 1915 µέχρι σήµερα. Τον ευχαριστούµε 
θερµά και αναµένουµε σε λίγο µε τον γλαφυρό τρόπο που τον διακρίνει να µας 
παρουσιάσει την εκατόχρονη πορεία του Συνδέσµου µας. 
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Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να σας πω ότι η ανάδειξη της ιστορίας του ΣΒΒΕ, 
των τολµηρών επιχειρηµατιών µε την ακλόνητη πίστη τους στο θεσµό της ιδιωτικής 
επιχείρησης, στους ίδιους και στους συνεργάτες τους, δεν θα γινόταν 
πραγµατικότητα δίχως τη χορηγία των ακόλουθων επιχειρήσεων:  

Χρυσοί χορηγοί του επετειακού τόµου είναι: 

ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και TRANS ANDRIATIC PIPELINE  

Ασηµένιοι χορηγοί, οι επιχειρήσεις: 

BIOSOLIDS ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ, EURIMAC AE, NATIONAL CAN HELLAS 
AE, REDESTOS EFTHYMIADIS AGROTECHNOLOGY GROUP, THERMI GROUP, 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, 
ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ. 

και, τέλος, υποστηρικτές, οι: 

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, SP CARTONPACK HELLAS AE, 
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ΖΑΝΑΕ ΑΕ, ΣΤ. ΝΕΝ∆ΟΣ ΑΕ. 

Όλους ανεξαιρέτως τους ευχαριστούµε θερµά. 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Αγαπητοί Προσκεκληµένοι,  

Μελετώντας ακριβώς µέσα από τις σελίδες του επετειακού τόµου τη διαδροµή της 
παρεµβατικής δράσης του ΣΒΒΕ µέσα στον χρόνο, αισθανόµαστε υπερήφανοι τόσο 
για το έργο αυτό καθαυτό που έχει προσφέρει ο Σύνδεσµος στην πατρίδα µας όλ’ 
αυτά τα χρόνια, όσο και για τους προκατόχους µας επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν 
γράψει πραγµατικά λαµπρή ιστορία στα επιχειρηµατικά δρώµενα της Βόρειας 
Ελλάδας και της χώρας µας. 

Η ιστορική πορεία του Συνδέσµου, µας διδάσκει τα µέγιστα µέσα από το 
παράδειγµα και την πρωτοποριακή σκέψη αυτών των ανθρώπων, που έδρασαν σε 
δύσκολες εποχές, µε όραµα, µε ελπίδα και µε προσήλωση στο καθήκον. Η 
παρούσα έκδοση αποτελεί φόρο τιµής και ειλικρινούς ευγνωµοσύνης σ’ αυτούς τους 
τολµηρούς ανθρώπους για τα όσα µας κληρονόµησαν: συναλλακτικό ήθος, 
συνεργατικό πνεύµα, επενδυτική τόλµη, ειλικρίνεια, κοινωνική ευθύνη, γνήσιο 
επιχειρηµατικό πνεύµα… 

Η ανάγνωση της εκατόχρονης ιστορίας του ΣΒΒΕ αποδεικνύει, µε πλήθος 
τεκµηρίων, 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. Επιπλέον, η καταγραφή γεγονότων και αποφάσεων, αναδεικνύει 
τον σηµαίνοντα ρόλο του ΣΒΒΕ στην οικονοµική ανάπτυξη και στην κοινωνική 
πραγµατικότητα της Θεσσαλονίκης αρχικά, της Βορείου Ελλάδος στη συνέχεια, και, 
τελικά ολόκληρης της χώρας. 

Φυσικά, µε την ανάγνωση των όσων συνέβησαν αυτά τα 100 χρόνια, δύσκολα 
κανείς µπορεί να ξεχωρίσει χρονικές περιόδους και ιδιαίτερες θέσεις του Συνδέσµου, 
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και αυτό γιατί ο ΣΒΒΕ παρακολούθησε πάντοτε τις εξελίξεις στη Βόρεια Ελλάδα και 
στη χώρα, γι΄ αυτό ήταν, και παραµένει, σηµαντικό κοµµάτι της εξέλιξης των 
πραγµάτων, και εξακολουθεί να χαράσσει δρόµους ανάπτυξης.  

Στις, αρχές του 2015, και παρά τις εξαιρετικά αντίξοες οικονοµικές και κοινωνικές 
συνθήκες, ο ΣΒΒΕ υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να συµβάλλει µε αµείωτη ένταση στη 
στήριξη της βιοµηχανίας, που αποτελεί τη σηµαντικότερη διέξοδο για την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονοµίας.  

Ακόµη, οφείλω να υπογραµµίσω σήµερα από το βήµα αυτό, ότι ο ΣΒΒΕ παρέµεινε 
και παραµένει προσηλωµένος στην αρχή των ίσων αποστάσεων απ΄ όλα τα 
πολιτικά κόµµατα. Την αρχή αυτή την υπηρέτησε πιστά ο ΣΒΒΕ και όλοι οι 
διατελέσαντες Πρόεδροι, κάνοντας πράξη τη γόνιµη κριτική σε προτεινόµενες 
πολιτικές και όχι σε κόµµατα. 

Όπως και πριν 100 χρόνια, έτσι και στην παρούσα χρονική συγκυρία καλούµαστε να 
διατηρήσουµε και να διαφυλάξουµε – και θα το πράξουµε – την ισχυρή 
παρακαταθήκη των προηγούµενων γενεών, που προτάσσει το συλλογικό, 
προστατεύει το ατοµικό και πάντοτε είναι υπεράνω συντεχνιακών συµφερόντων. 

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει πλήξει τις επιχειρήσεις µας, 
χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση. Και έχει καταφέρει να τις φέρει στο όριο της 
επιβίωσης. Η υπόσχεσή µας είναι αυτονόητη: θα πράξουµε µέσω του ΣΒΒΕ ό,τι 
είναι δυνατόν για να βοηθήσουµε έµπρακτα στη διάσωση και στην ανάπτυξη της 
τοπικής βιοµηχανίας. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουµε τις δίκαιες διεκδικήσεις των 
επιχειρήσεων – µελών µας, για ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον πραγµατικά ευνοϊκό 
για τις ίδιες και την κοινωνία.  

Και τα πιστεύω µας για να τα πετύχουµε αυτά, είναι συγκεκριµένα: 

1. η προσήλωση στη συνέχισή της συµµετοχής της χώρας µας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, και,  

2. η επιµονή µας ότι ανάταξη της οικονοµίας, έξοδος από την κρίση και 
αναπτυξιακή πορεία δεν µπορούν να υπάρξουν αν δεν συµφωνηθούν και 
δεν υλοποιηθούν άµεσα σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στη λειτουργία του 
κράτους και της εγχώριας αγοράς. 

Τέλος, θέλω να υπογραµµίσω ότι η παρακαταθήκη των προηγούµενων γενεών και 
οι επικρατούσες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, µας επιβάλλουν να 
πιστέψουµε πρώτα εµείς, και ακολούθως µέσω ηµών η κοινωνία µας, στις 
δυνατότητες της βορειοελλαδίτικης βιοµηχανίας. Γι’ αυτό οφείλουµε να µοχθήσουµε 
– και θα το πράξουµε – περισσότερο από ποτέ για την ανάπτυξη και τη µεγέθυνση 
της βιοµηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα.  

Είναι η δική µας υπόσχεση για το µέλλον. 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την προσοχή σας.  


