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Αρχισε χθες το 5ο συμπόσιο 

Επίκεντρο η εσσαλονίκη 
για την κλωστοϋφαντουργία 

Την έναρξη των εργασιών κ11ρυξε η υφυπουργός ανάπτυξης 
Α ννα Δtαμαντοπούλου - Σοβαρή κρίση περνά ο κλάδος 
στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως βρίσκεται σε ύφεση. 

Επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον 

κλάδο της κλωστοϋφάντουργίας και 

της ένδυσης σε διεθνές εrιίπεδο, είναι 

από χθες η Θεσσαλονίκή. 
Την ένορκη των εργασιών των δύο συνε

δρίων έκανε σήμερα το απόγευμα η υφυ

πουργός ανάπτυξης Αννα Διαμαντοπούλου, 

παρουσία του υπουργού Μακεδονίας -
Θράκης Φίλιππου Πετσόλνrκου, του προέ

δρου της Πολιτικής Ανοιξης Αντώνη 

Σαμαρά, βουλευτών κάι του δημάρχου 
Θεσσαλονίιςης Κωνστανriνοu Κοσμόποu
λου. 

ΑΝΝΑ ΔIΑΜΑΝΤΟΠΟΎ ΛΟΥ 

'Ή Θεσσαλονίκη είναι η μητρόπολη της 

μεταποίησης στο χώρο του ενδύματος στην 

Ελλάδα και γι' αυτό είναι και ο χώρος ποu 

έγινε και το εθνικό ιvστιτοιJτο κλωστουφα

vτουργίας, ένα ινστιτούτο από το οποίο 

περιμένουμε πολλά για την έρευνα και την 

εξέλιξη του κλάδου", δήλωσε η υφυπουργός 

ανάπτυξης Avva Διαμαντοnούλοu κατά την 
τελετή έναρξης του συνεδρίου κω πρόσθε

σε: 

'Ό κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

παγκοσμίως περνά μία ύφεση και αυτό γιατί 

είναι κλάδος εντάσεως εργασίας που ιιετα

κιvείται ανάλογα με τις συνθήκες. !διαiτερα 

στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταίο χρόνια 

μια σοβαρή κρίση στον κλάδο, με απώλεια 

θέσεων εργασίας 1ωι με μεταφορά πολλών 

βιοτεχνιών σε άλλες χώρες, όπου το κόστος 

εργασίας είναι φθηνότερο Πιστεύω ότι 

απλά είναι μία μεταβατική περίοδος και ότι 

με την nροσrιάθεια και των προγραμμάτων 

της κυβέρνησης, αλλά και των ίδιων των επι

χειρηματιών θα μπορέσουμε να δώσουμε 

στην κλωστουψαvτουργία τη θέση που 

κατείχε παλιά'". 

Οπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, 

στόχος της κυβέρνησης είναι σε συνεργα

σία με την Εuρωπωκ1i Ενωση να βρεθούν οι 

ειδικοί πόροι για την κλωστουφαvτουργία. 

Η επίσημη τελετή έναρξης πραγματοποι

ήθηκε στις -7 μ.μ. στο σuνεδρια1~ό ι,έντρο 

"lωάvvη._, Βελ.λ;δη-:,'" π1ς ~Ι[ι_ΕΧΡC. Την 

έναρξη των εργασιών κήρυξε η υφυπουργός 

ανάπτυξης Avva Διαμαvτοπούλου. 
Χαφετισμούς στη συνέχεια απηύθυναν, 

ο πρόεδρος του TEXTILE INSTITUTE, ευρω
βουλευτής Σr. Αργυρός, ο διευθυντής 

διιπύου της τράπεζας Μακεδονίας Θράκης 

Δημ. Χατζηκαλλ1ν1κiδης, ως εκπρόσωπος 

τους προέδρου Σπ. Κοuνιάκη και ο πρόε

δρος του ΟΠΕ Γ. Τζεν. 

ΑΠ. ΓΕΝίΤΣΑΡΗΣ 

Σ n1 δuvαμικr1 της οικονομίας της βορείου 
Ελλάδος αναφέρθηκε ο πρόεδρος του 

"iEBE Απ. Γενίτσαρης. Ε::ίπε ειδικότερα: 

·'Στην Μακεδονία και την Θράκη, όπου 

χτυπά η "~<,αρδιά" της οικονομικής Ελλάδος, 

δραστηριοrτοιωvτaι περί της 3500 εξαγωγι
κές επιχειρ1Ίσ::::ις, οι οποίες πραγματοποιούν 

πλέον του 56% του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγίΟv. Οι επιχειρηματίες της περιοχής 

ήταν nυτο\ που πρώτοι τόλμησαν και αξιο

ποίησαν τις καινούργιες αγορές της 

Βαλκανtκής, ανέλαβαν το ρίσκο που σuνε• 

πάγονταv κα~ πρόσφεραν την ουωvομική 

στήριξη ιωι το Κnονν Ηονν σε οικονομίες που 

δεtλα tκavav τα πριiπα τους βήματα προς 

την ελΕ:ύθερη οικονομία. 

Οι χώρες της Ε. Ε. είναι η σημαvηκότε

ρη αγορά γω την ελληνική Ι(λωστοι.iφα

ντουργία, απορpοφώντας το 80% των ελλη
ν~κ()Jv εξαγωγών". 

• Από εξωστρέφεια χαρακτηρίζεται ένας 
από τους παραδοσιακούς κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, αυτός της. ένδυσης, 

εrτισrψανε ο πρ(;εδρος του ΣΕΠΒΕ Γ. 

Φραντζής. 

"Με περισσότερες από 10.000 επιχειρή
σεtς και 100.000 εργαζομένους η βιομηχα
νία ένδυσης προσφέρει απασχόληση στο 

16% των εργαζομένων στη μcταnοίηση της 
χώρας μας. Ο κλάδος ξεκίνησε τις πρώτες 

του εξαγωγές στα τέλη της δεκαετίας του 

'50. Οι δεκαετίες του '70 και του '80 αποτέ
λεσαν τις χρυσές δεκαετίες για την ελληνι

κή βιομηχανία ένδυσης παρουσιάζοντας 

ετήσιες αυξήσεις ποu κυμαίνονταν από 40 
έως 60%. Απ"' ιυ 1988 έως το ;992 παρα-
1ηρ1Ίθηκε μειωση του ρυθμού οίιξηuης ιων 

εξαγωγών ενδυμάτων. Το 1992 αποτέλεσε 
την κορυφαία από άποψη εξαγωγών χρονιά 

για την ελληνική βιομηχανία ένδυσης, με 
εξαγωγές που ανήλθαν σε 1,43 δις. ECU. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥ ΔΟΣ 

Εναν νέο ορίζοντα για το συμπόσιο κλω

στοϋφαντουργίας σηματοδοτεί η φετινή 

διοργάνωση, τόνισε ο επίτιμος πρόεδρος 

του ΣΕΒΕ και πρόεδρος της οργανωτικής 

επιτροπής Αντώνης Δούδος, ο οποίος ήταν 

ο εμπνευστής του θεσμού το 1987. 
'Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή 

δέκα χρόνια πριν, πιστεύαμε στο ΣΕΒΕ ότι ο 
Ελληνας κλωστοί.Jφαvτοuργός πρέπει να 

τολμήσει τον εκσυγχρονισμό της μονάδας 

του 1ωι να στραφεί σε νέα και εηώνυμα 

προϊόντα, καθώς ο ανταγωνισμός προμη

νυόταν σκληρός. Και από τις εξελίξεις δικαι

ωθήκαμε. Σήμερα παρά ποτέ με την πάγκο

σμιοποίηση της οικονομίας δεν μπορούμε 
πλέον να περιχαρακωθούμε στα εθνικά μας 
σύνορα, αλλά οφείλουμε να αναζητούμε 

συνεργασίες και λύσεις στην προοπτικιi 

μιας διεθνούς αγοράς. 
.Στο ΠΕΠ κεντρικής Μrικεδονίας και τη 

στήριξη που παρέχει σε επιχειρήσεις κλω
στουφαντοuργίας αναφέρθηκε ο γενικός 

γραμμα1έας της περιφέρειας ,κεντρικής 

Μακεδονίας Χαρ. Σοφιανός. 
• Με ταχύτατους ρυθμούς αναδομείται 

στις ημέρες μας ο κλάδος της κλωστοϋφα

ντουργίας, επισήμανε ο εκπρόσωπος της Γ. 
Δ. 11 της ευρωπαϊκής επιτροπής Γ. 
Μητακίδης. 

"Στην Ευρώπη ο κλάδος της κλωστΟϋφα

vτουργίας και της ένδυσης περιλαμβάνει 

120.000 επιχειρήσεις με 2.000.000 εργαζο
μένους. Ο κλάδος προσανατολίζεται προς 

μία παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων 

του. ανάπτυξη νέων διαδικτuομένωv επιχει
ρήσεων και αλυσίδων διανομής και αξιών, 

βελτίωση ποιότητας, μείωσης του στοκ και 

εισαγωγή της προσωποποιημένης μαζικής 

παραγωγής. 

• Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζο
νται σήμερα στις 9 π.μ. στο Βελλίδειο συνε
δριuκύ κέ.vιρο. 


