
Γ. Μυλωνάς: Όταν το κράτος θέλει κάτι, το καταφέρνει 
26.08.08 

«Όταν το κράτος θέλει κάτι, το καταφέρνει, οπότε µόνον µε τη σχετική 
πολιτική βούληση µπορούν να λυθούν τα χρονίζοντα και διαρκώς 
διογκούµενα προβλήµατα της επιχειρηµατικότητας», τόνισε ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Γ. 
Μυλωνάς, κατά την καθιερωµένη συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΒΕΕ 
µε τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο των ενηµερωτικών επαφών του 
µε τους κοινωνικούς εταίρους εν όψει των εγκαινίων της 73ης ∆ΕΘ.  

«Μόνον έτσι µπορούµε να επιτύχουµε ένα αναπτυξιακό ποιοτικό 
άλµα, που θα δώσει την απαραίτητη προοπτική στη χώρα και 
ειδικά στην ελληνική περιφέρεια», πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.  
«Είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε µέτρα, γιατί δεν θέλουµε η 
ελληνική οικονοµία να µπει στο καθεστώς επιτήρησης, αλλά θα 
πρέπει να συνδυάζονται µε µέτρα που να δίνουν λύση 
µακροχρόνια σε προβλήµατα, και όχι στα συγκυριακά», 
παρατήρησε ο κ. Μυλωνάς δηλώσεις του εξερχόµενος του 

Μαξίµου. 
Κατά τη συνάντηση µε τον πρωθυπουργό -παρουσία των υπουργών Οικονοµίας και Μακεδονίας -
Θράκης- ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ ανέλυσε στον πρωθυπουργό την οριακή -όπως τη χαρακτήρισε-
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βορειοελλαδίτικη βιοµηχανία εξαιτίας της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης, από τη γραφειοκρατική λειτουργία του κράτους και από τις απεργίες 
εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα 

Σχετικά Άρθρα 

Βουλγαράκης: Ένας τόνος λάσπης ήταν η "βόµβα µεγατόνων" >03/09/2008  
Οµιλία Παπανδρέου µε στόχο τον Καραµανλή >03/09/2008  
Παυλίδης: Θα µιλήσω στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας >03/09/2008  
Συνάντηση Αλογοσκούφη - Κακλαµάνη για τη χρηµατοδότηση των ∆ήµων 
>03/09/2008  
Ρουσόπουλος: Τη µεγαλύτερη πολιτική γκάφα επί Γ. Παπανδρέου διέπραξε το 
ΠΑΣΟΚ >03/09/2008  

Τελευταία Άρθρα 

Η Ράις φέρνει σχέδιο για το Σκοπιανό >26/08/2008  
Ερώτηση στη Βουλή του ΠΑΣΟΚ για την Ολυµπιακή >26/08/2008  
Παράταση ως 31 Οκτωβρίου στις δηλώσεις για το Κτηµατολόγιο >26/08/2008  
Το ΠΑΣΟΚ εναντίον της Ρωσίας για την αναγνώριση Αµπχαζίας, Ν. Οσετίας 
>26/08/2008  
Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ θέλει µόνιµη συνεργασία µε τον ΣΒΒΕ >26/08/2008  
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