
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ 

 

 

Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας -Θράκης), Μαρία 

Κόλλια - Τσαρουχά, σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος 

της Κυβέρνησης σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, για την 

παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος, με τίτλο «ΣΒΒΕ: 1915-2015 τα πρώτα εκατό 

χρόνια».  

Ακολουθεί ο χαιρετισμός της Υφυπουργού, Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά: 

«Αγαπητέ Δήμαρχε κ. Μπουτάρη, 

Αγαπητέ Πρόεδρε του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Σαββάκη, 

Αγαπητέ Εκπρόσωπε Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σχοινά, 

Αγαπητέ Δόκτορα Χεκίμογλου, 

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου, 

 Έχω τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ως επίσημη εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, και 

ως Υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αρμόδια του 

Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, για να μεταφέρω τα Συγχαρητήρια της Κυβέρνησης στο 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, για το κλείσιμο των 100 ετών της δράσης του. 

Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι, διαβάζοντας την ιστορία του Συνδέσμου στο εξαιρετικό 

επετειακό λεύκωμα που θα παρουσιάσει σήμερα ο Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, διαπίστωσα 

την αγωνία και την τεράστια προσπάθεια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 

από την αρχή της ύπαρξής του, για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά προϊόντα, για να 

ανοίξουν θέσεις εργασίας, για να προσφέρει στον τόπο αυτό που σήμερα ονομάζουμε 

«Ανάπτυξη». 

 Νομίζω, πως όλοι οι Έλληνες αναγνωρίζουμε πλέον αυτή την προσπάθεια, η οποία γινόταν 

πάντοτε μέσα σε μια «κινούμενη άμμο», που δημιουργούσαν οι ασταμάτητες αλλαγές στην 

Κοινωνία, στη Νομοθεσία, στη Φορολογία. 

Αυτή την κατάσταση επιδείνωνε η Διαφθορά, η οποία πολύ συχνά προωθούσε τα 

συμφέροντα βιομηχανιών του εξωτερικού, ενάντια σε εκείνα των Ελλήνων επιχειρηματιών. 

 Όλα αυτά αποτέλεσαν τεράστια τροχοπέδη για την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Κλάδου 

στην Ελλάδα, και πιο ειδικά στη Μακεδονία και στη Θράκη. 

Τα προβλήματα συνεχίζονται και σήμερα, με την έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην 

Αγορά, με τα υψηλά κόστη σε Ενέργεια, με την αδυναμία δανεισμού, με το περίπλοκο 

φορολογικό σύστημα, που δεν ευνοεί καθόλου την Ανάπτυξη. 

Ο Σύνδεσμός σας συνεχίζει όμως ακάθεκτος τον αγώνα του. Σας διαβεβαιώνω, ότι η 

Ελληνική Κυβέρνηση είναι μαζί σας σ' αυτόν τον αγώνα. 

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, 

Η σημερινή συγκυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του βιομηχανικού κλάδου, 

που κατ’ επέκταση είναι και προβλήματα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Δεν εθελοτυφλούμε. Αντίθετα, αγωνιούμε μαζί σας. 



Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι η Βιομηχανική Ανάπτυξη είναι απαραίτητη σε κάθε μοντέρνα 

κοινωνία. Ειδικά για μια κοινωνία όπως η Ελληνική σήμερα, που αντιμετωπίζει τεράστιες 

προκλήσεις και θέλει να διατηρήσει τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της. 

Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε την άγονη και αντιπαραγωγική γραφειοκρατία, 

την παράλογη φορολόγηση, τις αποδεδειγμένα υφεσιακές τακτικές λιτότητας και 

οικονομικής στενότητας, τις πελατειακές σχέσεις με εξωτερικούς παράγοντες, που 

δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις. 

Ήδη, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αρχίσουν να δημιουργούνται οι συνθήκες που 

ευνοούν τη βιομηχανική ανάπτυξη: 

• Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την αρνητική επιρροή που είχαν μεγάλες 

επιχειρήσεις του εξωτερικού στην Ελλάδα, που σε συνδυασμό με τη Διαφθορά, 

δημιουργούσαν αφόρητες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις ελληνικές 

βιομηχανικές προσπάθειες. 

• Προσπαθούμε να απλοποιήσουμε και να αυτοματοποιήσουμε τις εισαγωγικές και 

εξαγωγικές διαδικασίες, και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα. 

• Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε το φορολογικό βάρος από τις πλάτες των επιχειρήσεων. 

Όπως έγινε με το νόμο των 100 δόσεων και τη δραστική μείωση των προσαυξήσεων και 

των προστίμων. 

• Προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, για να μπορεί να κινηθεί 

στην αγορά και να στηρίξει ως καταναλωτής τους Έλληνες κατασκευαστές. 

• Παλεύουμε με τη λιτότητα, που στεγνώνει τα ταμεία και σταματά την αγοραστική 

κίνηση. 

Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα ρητό του Χένρυ Φορντ, για να εξηγήσει εκείνος, ως 

ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της αμερικανικής βιομηχανίας, τους λόγους για 

τους οποίους η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνησή μας είναι καθοριστικής σημασίας για 

την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. 

Έλεγε λοιπόν ο Φορντ:  «Δεν είναι ο βιομήχανος που πληρώνει τους μισθούς. Οι βιομήχανοι 

απλά διαχειρίζονται τα χρήματα. Οι πελάτες είναι εκείνοι που πληρώνουν τους μισθούς». 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Φορντ, αλλά και τη λογική της σημερινής Συγκυβέρνησης, για να 

υπάρχει βιομηχανική ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχουν πελάτες. Και για να υπάρχουν 

πελάτες, πρέπει να υπάρχουν πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αγαθά, που 

δεν είναι άνεργοι, που έχουν κάθε συμφέρον να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή, γιατί θα 

είναι η δική τους παραγωγή. 

Για να υπάρχει οικονομική κίνηση, απαιτείται ολόκληρη η Κοινωνία να λειτουργεί σωστά. 

Οι πολίτες να έχουν ελπίδα. Να τολμούν να επιθυμήσουν. Να τολμούν να ξοδέψουν. Να 

τολμούν να ζήσουν, κάτι που η μέχρι τώρα κατάσταση δεν τους επέτρεπε! 

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει πίσω το θάρρος στους πολίτες, και επιτρέψτε 

μου να σας μεταφέρω τη σιγουριά μου ότι θα το πετύχει. 

Στη συνέχεια, με τη συνεργασία και την εμπειρία σας, έχουμε σκοπό να εξοπλίσουμε το 

Κράτος, αλλά και τους νέους Έλληνες επιχειρηματίες και εργαζόμενους, με τη δημιουργική 

διάθεση, με την οργανωτική λογική και τον προχωρημένο τρόπο σκέψης που απαιτεί ο 

σύγχρονος βιομηχανικός κόσμος. 

Επιθυμούμε να φτιάξουμε έτσι μια σύγχρονη Ελλάδα, που θα μπορεί να ανταγωνιστεί στα 

ίσα τους ανταγωνιστές της, και θα αποτελεί ένα νέο παράδειγμα επιχειρηματικής δράσης, 

που θα έχει και κοινωνικό πρόσωπο. 



Όλα αυτά απαιτούν βέβαια να κατανοήσουμε, ότι το συμφέρον όλων μας είναι το κοινό 

συμφέρον, και ότι η ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεών μας συμβαδίζει 

αναγκαστικά με την απελευθέρωση της Οικονομίας μας από το βρόχο του χρέους και του 

αναδανεισμού. 

Έχω την απόλυτη βεβαιότητα, ότι αυτή η κατανόηση υπάρχει. Και ότι η Κυβέρνησή μας θα 

συνεργαστεί με άψογο τρόπο με τους φορείς της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής 

ανάπτυξης, όπως είναι ο Σύλλογός Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και οι επιχειρήσεις που 

εκπροσωπεί, για να στήσουμε τις βάσεις για ένα πολύ καλύτερο μέλλον. 

Η προσπάθειά σας να καταγραφεί η ιστορία της Βιομηχανίας και της Επιχειρηματικότητας 

στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, που θα 

βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. 

Οφείλουμε αυτό το λεύκωμα να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλο σεβασμό, και να μάθουμε 

από αυτό, και να είστε σίγουροι ότι έτσι θα γίνει. 

Πιστεύω, πως σύντομα θα γίνει ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες βγαίνουμε σε έναν νέο δρόμο, 

μακριά από τις αντιπαραγωγικές και αντιδραστικές λογικές του παρελθόντος. Στο δρόμο της 

Δημιουργικότητας, της Ανάπτυξης, της Συνεργασίας αλλά και της Ελευθερίας, που τόσα 

χρόνια στερηθήκαμε ως Κράτος και ως άνθρωποι. 

Σας μεταφέρω για ακόμη μια φορά τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης και εύχομαι τα 

επόμενα 100 χρόνια του Συνδέσμου και των Επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, να είναι 

γεμάτα επιτυχίες και επιτεύγματα, και να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που μας 

βασάνισαν στο παρελθόν. 

 

Σας ευχαριστώ». 


