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Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας.

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση για την απονομή του «Αριστείου ΙΟΒΕ». Με την
ευκαιρία και πάλι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, για την παραχώρηση αυτού του
ωραίου χώρου, για μια ακόμη εκδήλωση απονομής του Αριστείου ΙΟΒΕ. Mια τιμητική διάκριση που
καθιερώθηκε το 2008 και η οποία απονέμεται σε πρόσωπα που με τη συνολική τους δράση έχουν προσφέρει
σημαντικές υπηρεσίες στην ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση «η καθιέρωση αυτής της διάκρισης εκφράζει την πεποίθηση του
ΙΟΒΕ ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε έμπρακτα την προσφορά ανθρώπων που συνέβαλαν σημαντικά με τις
πράξεις τους, αλλά και με τη στάση ζωής τους, στην πρόοδο της κοινωνίας μας.»

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, το Αριστείο εφέτος απονέμεται στον κ.
Νικόλαο Στασινόπουλο, Πρόεδρο του Ομίλου VIOHALCO. Τον κ. Στασινόπουλο θα προσφωνήσει σε λίγο ο κ.
Ιάκωβος Γεωργάνας.

Η βράβευση του κ. Στασινόπουλου αποτελεί για μας μια αυτονόητη αναγνώριση, του σπουδαίου έργου του
και της συνεισφοράς του στη ανάδειξη του Ομίλου VIOHALCO σε κορυφαία ελληνική βιομηχανία και μια από
τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Μαζί με τον Νίκο Στασινόπουλο στενός συνεργάτης και συμμέτοχος βρίσκεται
ο αδελφός του Ευάγγελος Στασινόπουλος ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Με μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο οι θυγατρικές της VIOHALCO,
αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων,
χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, προϊόντα που διοχετεύονται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον
κόσμο. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ξεπερνά τα 4 δις. ευρώ, ενώ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει
πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ.

Η επιτυχία της VIOHALCO, σε μια παγκοσμιοποιημένη και έντονα ανταγωνιστική οικονομία, είναι ιδιαίτερα
αξιοσημείωτη γιατί λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που η δική μας οικονομία βιώνει τις χειρότερες στιγμές
της τα τελευταία εξήντα χρόνια. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί πως η δημιουργία αυτού του
επιχειρηματικού κολοσσού δεν έχει στηριχθεί σε κρατικές προμήθειες και ενισχύσεις, αλλά κυρίως σε
κατάκτηση δύσκολων αγορών του εξωτερικού, κάτι που αποτελεί μονόδρομο για το σύνολο της βιομηχανίας
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μας.

Τα τέσσερα κρίσιμα χαρακτηριστικά που κατά τη γνώμη μου κάνουν τον όμιλο VIOHALCO να ξεχωρίζει είναι
η καινοτομία, οι επενδύσεις σε τεχνολογία, η εξωστρέφεια και το μέγεθος. Πρόκειται για τα στοιχεία που
αναζητούμε τα τελευταία χρόνια ως τους μεγάλους καταλύτες για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση
και τον μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την επίτευξη
οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να γίνει
κατανοητό, ειδικά στους διαμορφωτές πολιτικής, ότι μόνον μέσα από την ανάπτυξη εταιριών σαν την
VIOHALCO η ελληνική βιομηχανία θα αλλάξει σελίδα, θα επιτύχει υψηλότερη παραγωγικότητα, θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα.

Η VIOHALCO, στα στιβαρά χέρια του κ. Νικόλαου Στασινόπουλου του αδελφού του Ευάγγελου και των γιών
του Μιχάλη και Γιάννη, ενσαρκώνει δύο αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται σήμερα η βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη επιχειρήσεων και εθνικών οικονομιών. Η πρώτη είναι η ανταγωνιστικότητα, που επιτρέπει σε
επιχειρήσεις να εδραιώνονται σε χώρες του εξωτερικού που ξεπερνούν σε μέγεθος και ανάπτυξη την εθνική
τους οικονομία. Η δεύτερη είναι η καλλιέργεια κουλτούρας που διέπεται από αρχές υψηλής επιχειρηματικής
ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας. Εάν η χώρα μας είχε πολλές επιχειρήσεις σαν την VIOHALCO δεν θα
βίωνε τις οδυνηρές επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει σήμερα.

Πέραν όμως των έμμεσων κοινωνικών ωφελειών που προέρχονται από την δημιουργία θέσεων εργασίας,
υψηλές εξαγωγές κτλ, ο κ. Στασινόπουλος και η οικογένειά του διακρίνονται για το μεγάλο κοινωφελές τους
έργο τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έργο το οποίο επιτελείται σε πολύ χαμηλούς τόνους. Ο Νίκος
Στασινόπουλος διατηρεί ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Είναι ο ίδιος πολύ ταπεινός, και παρέχει την υποστήριξή
του πολύ διακριτικά. Είναι ένα πολύ σκληρά εργαζόμενο άτομο που περιορίζει τις δραστηριότητές του στην
οικογένειά του, στις εταιρείες του, στους εργαζόμενους του, και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, stakeholders
των επιχειρήσεών του. Είναι ένας ηγέτης που εμπνέει, ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα για όλους μας.

Για εμάς στο ΙΟΒΕ είναι μεγάλη χαρά που έχουμε την ευκαιρία, μαζί με τους υποστηρικτές του και
σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της Χώρας, να τιμήσουμε με το Αριστείο
του ΙΟΒΕ ανθρώπους που έχουν με το έργο τους συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας για κοινωνική ευημερία.

Κύριος στόχος του ΙΟΒΕ όπως περιγράφεται στο καταστατικό του Ιδρύματος, είναι να στηρίζει την οικονομία
και την επιχειρηματικότητα μέσα από το επιστημονικό του έργο, εκδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Η
ποιοτική υλοποίηση των σκοπών και του έργου του ΙΟΒΕ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τους
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χορηγούς, δωρητές και υποστηρικτές μας, πολλοί από τους οποίους είστε σήμερα μαζί μας. Σας
ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή σας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη
κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός.

Είναι ένα ανεξάρτητο, αδέσμευτο Ίδρυμα που

ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας της Χώρας μας. Ως ανεξάρτητο Ίδρυμα, το ΙΟΒΕ δεν έχει
σταθερή χρηματοδότηση από κάποια δημόσια ή ιδιωτική πηγή. Το ΙΟΒΕ αντλεί χρηματοδότηση από πολλές
διαφορετικές πηγές, μέσω χορηγιών και υποστήριξης ερευνητικών έργων και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί
ώστε να διαφυλάξουμε την ανεξάρτητη φυσιογνωμία του Ιδρύματος.

Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κ. Ιάκωβο Γεωργάνα να προσφωνήσει τον κύριο Στασινόπουλο.

3

