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ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων…….   

Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ 

 

Σε μια εποχι που όλα μοιάηουν μουντά και γκρίηα, που οι 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ μεγαλϊνουν και που 

πολλοί ςυμπατριϊτεσ μασ χάνουν τον προςανατολιςμό και τα 

τελευταία ίχνθ αιςιοδοξίασ τουσ, το Επαγγελματικό 

Επιμελθτιριο Ακθνϊν αποφάςιςε να απευκυνκεί εκεί όπου 

το χαμόγελο και θ ελπίδα υπάρχουν και αναβλφηουν, εκεί 

όπου θ ηωι ανκίηει. τρζψαμε το βλζμμα μασ ςτουσ νζουσ 

των Λυκείων τθσ Αττικισ, όχι για να τουσ δϊςουμε κουράγιο, 

όπωσ ίςωσ κα κάναμε παλιότερα όταν αυτό περίςςευε ς' εμάσ,  

αλλά για να πάρουμε απ´ αυτοφσ, προτείνοντάσ τουσ να 

γράψουν εκκζςεισ για το εμπόριο και τον πολιτιςμό, για τθν 

επιχειρθματικότθτα και τθν ανάπτυξθ, για τισ προτεραιότθτεσ 

που πρζπει κατά τθ γνϊμθ τουσ να βάλει θ πατρίδα μασ αυτόν 

τον καιρό. 

Ρολλοί ςιμερα ςτθ χϊρα μασ, άλλοι από ψυχρι ανάγνωςθ 

ςτατιςτικϊν, άλλοι επειδι το βλζπουν να ςυμβαίνει κι άλλοι 

τελείωσ μοιρολατρικά, μιλοφν για τον κίνδυνο να χακεί θ νζα 

γενιά τθσ Ελλάδασ μζςα από μια καινοφργια προςφυγιά. Κι 

αυτό, τθν ϊρα που αυτι θ γενιά είναι θ καλφτερα εξοπλιςμζνθ 

με γνϊςεισ ςτθν πρόςφατθ ιςτορία μασ. Αν αυτόσ ο κίνδυνοσ 

είναι υπαρκτόσ -και προςωπικά πιςτεφω ότι είναι- τότε αυτό το 

ηιτθμα πρζπει να αναχκεί ςε ηιτθμα υψίςτθσ 



προτεραιότθτασ για όλουσ μασ. Για τθν Ρολιτεία και τουσ 

πολιτικοφσ, για τον επιχειρθματικό κόςμο και τουσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ, για τουσ δαςκάλουσ και τουσ γονείσ, για τον κάκε 

ζναν που είτε ατομικά είτε ςυλλογικά ςυγκροτεί τθν οντότθτα 

αυτισ τθσ χϊρασ. 

 

Η Ελλάδα βρίςκεται ςτθ δίνθ μιασ πρωτοφανοφσ φφεςθσ που 

ζχει ανατρζψει ηωζσ, ςχζδια, όνειρα…. 

Ρζρα από τισ εμπειρίεσ που όλοι ζχουμε για τισ ςυνζπειεσ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, εγϊ ωσ Ρρόεδροσ του Επαγγελματικοφ 

Επιμελθτθρίου τθσ Ακινασ, ζχω το δυςάρεςτο «προνόμιο» να 

ενθμερϊνομαι κακθμερινά για τθν αρνθτικι πορεία τθσ 

αγοράσ. «Λουκζτα», ανεργία, υποαπαςχόλθςθ, αδιεξόδα… Οι 

αρικμοί μιλάνε μόνοι τουσ και δυςτυχϊσ δείχνουν ξεκάκαρα το 

μζγεκοσ του προβλιματοσ. Μόνο ςτο πρϊτο δίμθνο του 2013 

ςθμειϊκθκαν άλλεσ 1732 διαγραφζσ μελϊν του 

Επιμελθτθρίου, δθλαδι άνκρωποι του μόχκου που 

αδυνατϊντασ να ςυντθριςουν τισ επιχειριςεισ τουσ και να 

βγάηουν από αυτζσ τα προσ το ηθν, αναγκάςτθκαν να τισ 

κλείςουν. Και αυτό το νοφμερο των διαγραφϊν, των 

«λουκζτων» δθλαδι, ιρκε να προςτεκεί ςε αυτά του 2012 και 

του 2011….οδθγϊντασ μασ ςε ζνα τζλμα. Οικονομικό και 

κοινωνικό. 

Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν είναι μόνο θ κρίςθ και οι ςυνζπειεσ τθσ 

που ζχουν «παγϊςει» το χαμόγελο τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ. 

Δφςκολεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ πάντα υπιρχαν, υπάρχουν και 

κα υπάρχουν… 



Αυτό που ζχει γονατίςει τον εργαηόμενο, τον ελεφκερο 

επαγγελματία, τον μικρομεςαίο επιχειρθματία, είναι θ ζλλειψθ 

προοπτικισ, θ ελπίδα ότι υπάρχει φωσ ςτθν άκρθ του τοφνελ, 

ότι όπου να ναι ξεπερνάμε τον ςκόπελο…. 

Και ςε αυτό, ζχει άμεςθ ευκφνθ θ Πολιτεία. Δυςτυχϊσ ζχουμε 

χορτάςει από υποςχζςεισ, από περιγραφζσ μίασ αόριςτθσ 

βελτίωςθσ τθσ υπάρχουςασ προβλθματικισ κατάςταςθσ. 

Ακοφμε για ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, για τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, για ςτιριξθ τθσ αγοράσ και των 

μικρομεςαίων με ςτόχο τθν πολυπόκθτθ ανάπτυξθ και τθν 

ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ακοφμε…ακοφμε… Τι 

πραγματικά βλζπουμε όμωσ; Τθν Πολιτεία να βάηει ςτο 

ςτόχαςτρο τον επαγγελματία, τον μικρομεςαίο και μζςω 

μίασ ανελζθτθσ φοροεπιδρομισ, να κινδυνεφουν να κλείςουν 

και όςεσ επιχειριςεισ ζχουν απομείνει. Βλζπουμε κακθμερινά 

τθν κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που 

μποροφν να φζρουν απαςχόλθςθ, τθν ςυνζχιςθ φαινομζνων 

γραφειοκρατίασ που λειτουργοφν αναςταλτικά ςτθν 

προςπάκεια επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τθν 

υπονόμευςθ πρωτοβουλιϊν που μποροφν να βοθκιςουν να 

ξεκολλιςουμε από το τζλμα ςτο οποίο βριςκόμαςτε τα 

τελευταία χρόνια…. 

 

Καιρόσ δεν υπάρχει, γι' αυτό θ ανάγκθ εκνικισ ςυνεννόθςθσ 

και δθμιουργίασ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου εξόδου από τθν κρίςθ 

είναι επιτακτικι. Βριςκόμαςτε ςε πραγματικό πόλεμο για τθ 

ςωτθρία τθσ Ελλάδασ και του λαοφ μασ –ιδιαίτερα, όπωσ 

προείπα, τθσ νζασ γενιάσ- και οι άςκοπεσ δικαςτικζσ διαμάχεσ, 

πρζπει να δϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτον ψφχραιμο εκνικό 



διάλογο. Ασ ςωκοφμε πρϊτα κι ζχουμε καιρό να μαλϊνουμε 

μετά. 

Αυτό επιβάλλει να κοιτάξουμε επιτζλουσ κατάματα το 

πρόβλθμά μασ και τισ αιτίεσ που το προκάλεςαν. Να πζςουμε 

οργανωμζνα και με ςχζδιο πάνω ς' αυτζσ και να τισ 

ανατρζψουμε. Να χτίςουμε πολλά πράγματα που αφοροφν το 

κράτοσ και το Δθμόςιο  από τθν αρχι. Να κατευκφνουμε όλουσ 

τουσ διακζςιμουσ πόρουσ εκεί που μποροφν να 

δθμιουργθκοφν δουλειζσ ανταγωνιςτικζσ και προϊόντα 

εμπορεφςιμα, ενιςχφοντασ καινοτόμεσ και πρωτοποριακζσ 

ιδζεσ. Να υπάρξει επιτζλουσ περιςςότερθ δικαιοςφνθ ςτθν 

κατανομι των βαρϊν για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. 

Είναι μία δφςκολθ και ςκλθρι εποχι και απαιτείται θ 

ςυνεργαςία όλων μασ. Απαιτείται να ξεπεράςουμε τον εαυτό 

μασ και να κοιτάξουμε μπροςτά, να κάνουμε τθν υπζρβαςθ, ο 

κακζνασ προςωπικά και όλοι μαηί ωσ κοινωνία. Χρειάηονται 

πρωτοβουλίεσ που ςε πείςμα των καιρϊν, κα μασ βοθκιςουν 

να ςθκωκοφμε και πάλι και να δθμιουργιςουμε. Γιατί, όςο 

περίεργο και αν ακοφγεται, θ κρίςθ γεννά και ευκαιρίεσ. Και 

για να τισ εκμεταλευκοφμε, κα πρζπει πρωτίςτωσ να τισ 

αναγνωρίςουμε, να τισ διακρίνουμε… 

Με αυτό το πνεφμα λειτουργεί το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

τθσ Ακινασ. Στθν αξιοποίθςθ όλων των εργαλείων που 

μποροφν να φανοφν χριςιμα για τθ προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ καινοτομίασ. 

τόχοσ, μζςω των προςπακειϊν και των πρωτοβουλιϊν μασ, 

θ ςτιριξθ των μελϊν μασ. Ήδθ ζχουμε προχωριςει ςε μία 

ςειρά ενεργειϊν που δείχνουν ότι πζρα από τον 



κεςμοκετθμζνο ρόλο μασ, μποροφμε με παρεμβάςεισ να 

ατενίςουμε το αυριο με περιςςότερθ αιςιοδοξία. 

-Το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο αναβάκμιςε τισ υπθρεςίεσ 

μθτρϊου, μζςω τθσ εγκατάςταςθσ νζου πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ. Εκςυγχρόνιςε τθν διαδικτυακι του πφλθ 

www.eea.gr, παρζχοντασ ζνα ςφγχρονο εργαλείο ενθμζρωςθσ 

ςτα μζλθ του. Το e-Επιμελθτιριο δίνει πλζον τθ δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ, μζςω διαδικτφου, ςε υπθρεςίεσ του 

Επιμελθτθρίου, μειϊνοντασ ζτςι τθ γραφειοκρατία, το χάςιμο 

πολφτιμου χρόνου, τθν ταλαιπωρία. 

-Οργανϊνει εκδθλϊςεισ για τθν άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ 

των μελϊν του για τα χρθματοδοτικά προγράμματα που τα 

αφοροφν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, τθν 

ΕΛΑΝΕΤ, τθν ΕΤΕΑΝ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ ευκαιριϊν που προςφζρονται μζςα από τα 

προγράμματα του ΕΣΡΑ. 

-Το Επιμελθτιριο ζχει ιδθ υπογράψει «Συμφωνθτικό 

Συνεργαςίασ» με τθν ΕΛΑΝΕΤ, τθν Ελλθνικι Αναπτυξιακι 

Εταιρεία, που ςυμμετζχει ςτον Ενδιάμεςο Φορζα του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα, για υποςτιριξθ ςτθν αποτελεςματικι 

εφαρμογι των προγραμμάτων που αναλαμβάνει προσ όφελοσ 

των μελϊν μασ. Ανάλογο ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί με τθν 

Ρεριφζρεια Αττικισ και τον Διμο τθσ Ακινασ, για τθν 

προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 

καινοτομίασ. 

-Διεκδικοφμε με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, προγράμματα που 

κα διευκολφνουν τθν αναγκαία διαρκρωτικι προςαρμογι των 



επιχειριςεων-μελϊν μασ, ζτςι ϊςτε να δοκεί ϊκθςθ ςτθν 

ανάπτυξθ τουσ και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

-Συνεργαηόμαςτε με τθν Ρεριφζρεια για τθν ανάπτυξθ 

προγράμματοσ που ζχει ςτόχο τθν επανεκκίνθςθ του τοπικοφ 

εμπορίου, με τθν προϊκθςθ ποιοτικϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν από τισ επιχειριςεισ-μζλθ του Επιμελθτθρίου για 

να μποροφν οι καταναλωτζσ να ψωνίςουν τοπικά, ϊςτε να 

αυξθκεί ο τηίροσ του μικροφ καταςτιματοσ, τθσ μικρισ 

επιχείρθςθσ. 

-Επίςθσ ζχουμε κατακζςει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςτον Διμο 

τθσ Ακινασ, με τελικό ςτόχο τθν προϊκθςθ καινοτόμων 

επιχειρθματικϊν ιδεϊν και τθν υποςτιριξθ ειδικά των νζων 

ανκρϊπων. 

-Συμμετζχουμε για πρϊτθ φορά ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ 

ΛΑΕΚ 1-25 ζτουσ 2012, για εργαηόμενουσ των επιχειριςεων 

μελϊν του Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου, που απαςχολοφν 

από 1-25 εργαηόμενουσ.  

-Ξεκινιςαμε αγϊνα για να καταβλθκεί επιτζλουσ το επίδομα 

ςτουσ άνεργουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ. 

-Ζχουμε αρχίςει μία ςειρά επαφϊν με πολιτικοφσ αρχθγοφσ 

προκειμζνου να τουσ ενθμερϊςουμε για τα προβλιματα τθσ 

πραγματικισ οικονομίασ και να κατακζςουμε τισ προτάςεισ 

μασ, που αν τισ λάβουν υπόψθν τουσ είμαςτε βζβαιοι ότι μόνο 

κετικά αποτελζςματα μποροφν να υπάρξουν. 

Το βζβαιο είναι ότι δείχνουμε ςτθν πράξθ, ότι δεν κεωροφμε 

το Επιμελθτιριο μία μικρι βιομθχανία παραγωγισ 

πιςτοποιθτικϊν, αλλά εςτιάηουμε ςτθν ανταποδοτικότθτα 

που μπορεί και πρζπει να ζχει προσ τα μζλθ του. 



Επικυμοφμε να δϊςουμε ςτον επαγγελματία τθ δυνατότθτα να 

κάνει μία ςτροφι ςε καινοτόμεσ κατευκυνςεισ, πιο 

δθμιουργικζσ. Στακερά βιματα προσ τα εμπρόσ χρειάηονται, ασ 

είναι και μικρά. Για παράδειγμα, αν δθμιουργιςουμε τισ 

ςυνκικεσ για μία μόνο πρόςλθψθ ςε κάκε επιχείριςθ, 

ςκεφτείτε πόςεσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ άνκρωποι κα 

απαλλαγοφν από τον εφιάλτθ τθσ ανεργίασ. 

Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν μπορϊ να μθν εκφράςω ζνα παράπονο. 

Μίλθςα νωρίτερα για τισ ευκφνεσ τθσ Ρολιτείασ. Δεν μπορεί να 

προχωρά το Επιμελθτιριο ςε τόςεσ προτάςεισ και οι 

υπεφκυνοι να κωφεφουν. Για παράδειγμα, ακοφμε ςυνζχεια 

για πάταξθ τθσ γραφειοκρατίασ, ζτςι ϊςτε να καταπολεμθκοφν 

και φαινόμενα διαφκοράσ. Δεν είναι δυνατόν να ζχουμε 

ηθτιςει εγγράφωσ να προχωριςουμε ςτθν ψθφιοποίθςθ του 

αρχείου και θ πολιτεία να μθν το εγκρίνει. Για ποια πάταξθ τθσ 

γραφειοκρατίασ μιλάνε; Και ενϊ κανονικά κα ζπρεπε να 

υπάρχει μία αγαςτι ςυνεργαςία Επιμελθτθρίων και Ρολιτείασ, 

με κοινό ςτόχο τθν ανάκαμψθ, βλζπουμε με ζκπλθξθ και 

απορία να είναι ςε εξζλιξθ μία προςπάκεια καταπολζμθςθσ 

του Επιμελθτθριακοφ κεςμοφ, με τθν άρςθ 

υποχρεωτικότθτασ τθσ εγγραφισ. Αυτό που εμείσ λζμε, είναι 

ότι ζφταςε θ ϊρα να ςταματιςουν οι μικροπολιτικζσ 

ςκοπιμότθτεσ που εν πολλοίσ μασ ζφταςαν ζωσ εδϊ. Οι 

υπεφκυνοι οφείλουν να καταλάβουν επιτζλουσ, ζςτω και 

τϊρα, τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ, το αδιζξοδο ςτον 

οποίο βρίςκεται ο εργαηόμενοσ, ο μικρομεςαίοσ, ο ελεφκεροσ 

επαγγελματίασ, θ ελλθνικι κοινωνία ςτο ςφνολο τθσ και να 

διεξαχκεί ζνασ ουςιαςτικόσ διάλογοσ. Εμείσ τισ προτάςεισ τισ 

ζχουμε, τθν καλι διάκεςθ επίςθσ. Ασ δείξουν οι υπεφκυνοι ότι 

μποροφμε να ςυμπορευκοφμε ςε αυτόν τον αγϊνα 



ανάκαμψθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και να ανοίξουν τα αυτιά 

τουσ ςε καινοφριεσ ιδζεσ, ειδικά των νζων ανκρϊπων που 

ζχουν τθ δίψα για δθμιουργία και μποροφν ακόμθ να 

ονειρεφονται και να ςχεδιάηουν. 

 

Αν οι πολιτικοί μασ, οι επιχειρθματίεσ, αλλά και όλοι οι 

παράγοντεσ τθσ χϊρασ διάβαηαν τισ εκκζςεισ που ζγραψαν οι 

μακθτζσ των Λυκείων τθσ Αττικισ ςτο διαγωνιςμό που 

προκιρυξε το Επιμελθτιριό μασ ςε ςυνεργαςία με τθν 

Αναπτυξιακι μασ εταιρεία «ΕΜΗΣ», ίςωσ καταλάβαιναν τον 

πλοφτο που κρφβει μζςα τθσ θ νζα γενιά τθσ χϊρασ μασ, τθ 

δίψα τθσ για ηωι, μόρφωςθ και δθμιουργία, τθ λαχτάρα τθσ 

να εργαςτεί για τθ χϊρα μασ και όχι για ξζνεσ χϊρεσ και 

λαοφσ. Ίςωσ τότε αφυπνιηόμαςταν επιτζλουσ, ίςωσ 

αναςκουμπωνόμαςταν πραγματικά και πζφταμε οργανωμζνα, 

με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ, ςτθν αντιμετϊπιςθ του εφιάλτθ που 

ενζςκθψε ςτθ χϊρα και απειλεί να τθν αφανίςει. Πχι ωσ μια 

αντεπίκεςθ απελπιςμζνων, αλλά ωσ μια ςχεδιαςμζνθ και 

ςυνειδθτι προςπάκεια αποφαςιςμζνων και δθμιουργικϊν 

ανκρϊπων που ςυμβαίνει να ηουν και να δθμιουργοφν ίςωσ 

ςτο καλφτερο «οικόπεδο» τθσ γθσ. Ρου πολλζσ φορζσ δεν το 

ςεβαςτικαμε, που το τραυματίςαμε, αλλά που εξίςου πολλζσ 

φορζσ πάνω ς' αυτό δθμιουργιςαμε καφματα και 

μεγαλουργιςαμε. 

Οι νζοι μασ δίνουν τθ ηωντάνια, τθν αιςιοδοξία και τισ 

ςφγχρονεσ γνϊςεισ τουσ -εμείσ τθν εμπειρία μασ και όςα 

καταφζραμε να δθμιουργιςουμε. Αν αυτά τα παντρζψουμε, 

τότε ζχουμε τθ ςυνταγι τθσ επιτυχίασ ςτα χζρια μασ. Φτάνει 

να το καταλάβουμε πρϊτα εμείσ και να το καταλάβουν κι 



αυτοί που ζχουν τισ ευκφνεσ για τθ διαχείριςθ τθσ χϊρασ ς’ 

αυτοφσ τουσ δφςκολουσ καιροφσ. Κι αν επιμζνουν να μθν 

καταλαβαίνουν, κα είμαςτε εμείσ -και κυρίωσ οι νζοι μασ- που 

κα τουσ το δϊςουμε να το καταλάβουν. 

Η υπόκεςθ τθσ ςωτθρίασ τθσ χϊρασ δεν είναι χαμζνθ και οι 

τόςεσ προςπάκειεσ του λαοφ μασ δεν πρζπει να πάνε ςτον 

βρόντο. Η νζα γενιά δείχνει αποφαςιςμζνθ να δϊςει τθ μάχθ 

κι εμείσ δεν πρζπει να κιοτζψουμε.  

Ασ τουσ βοθκιςουμε κι ασ τουσ ανοίξουμε το δρόμο. 

Επαναφζροντασ τισ παλιζσ αξίεσ τθσ εργαςίασ, τθσ 

προςπάκειασ, του μόχκου, τθσ δθμιουργίασ, τθσ παραγωγισ, 

τθσ διαρκοφσ ετοιμότθτασ για αλλαγι και με προςαρμογι ςτα 

κάκε φορά καινοφργια δεδομζνα. Και ειδικά για εμάσ τουσ 

εμπόρουσ και τουσ επαγγελματίεσ, τισ αξίεσ τθσ αξιοπιςτίασ, 

τθσ ςυνζπειασ και τθσ εντιμότθτασ. Αξίεσ που υποχϊρθςαν τα 

προθγοφμενα χρόνια, με ευκφνθ όλων μασ, και 

αντικαταςτάκθκαν από τον παραςιτιςμό, τον ωχαδερφιςμό και 

τισ προςωπικζσ ςχζςεισ -τα «κονζ» όπωσ λζνε οι νζοι μασ. 

Ρολλοί από μασ είμαςτε περιφανοι για ό,τι δθμιουργιςαμε. 

Κάποιοι νεότεροι είναι ζτοιμοι και για νζεσ δθμιουργίεσ. Και 

κάποιοι ετοιμαηόμαςτε να παραδϊςουμε τθ ςκυτάλθ ςτουσ 

διαδόχουσ μασ. Και ειλικρινά, πολφ κα ικελα -και κα κζλαμε- 

ν' ακοφςουμε ξανά εδϊ ςτθν Ακινα τθ φράςθ που ζλεγαν οι 

νζοι τθσ Αρχαίασ Ακινασ ςτουσ γεροντότερουσ "Άμεσ δε γ' 

εςόμεκα πολλϊ κάρονεσ" δθλαδι "Εμείσ κα γίνουμε καλφτεροι 

από εςάσ". 

 



Αγαπθτά μου παιδιά, ςτο πρόςωπο ςασ βλζπουμε το μζλλον. 

Ζνα μζλλον καλφτερο, ςε ζνα νζο, υγιζςτερο κοινωνικό 

οικοδόμθμα. Προςδοκοφμε πολλά από εςάσ και τισ αλλαγζσ 

που μπορείτε να φζρετε. 

Εγϊ ωσ Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου είμαι εξαιρετικά 

χαροφμενοσ που ομορφαίνετε με τθν παρουςία και τα νιάτα 

ςασ τθ εκδιλωςθ μασ και υπεριφανοσ που ζχω απζναντι μου 

νζουσ ανκρϊπουσ με δυνατότθτεσ και ταλζντο.  

Εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ και των χιλιάδων μελϊν του 

Επιμελθτθρίου μασ, εκφράηω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια 

ςτουσ μακθτζσ που βραβεφουμε ςιμερα και τισ  κερμζσ 

ευχαριςτίεσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ που πιραν μζροσ ςτο 

διαγωνιςμό κακϊσ και ςτουσ κακθγθτζσ τουσ που βοικθςαν 

ςτθ διεξαγωγι του. 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ 


