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Γρεβενά, 22 Ιουλίου 2003

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης κατά την επίσκεψή του στη νέα 
μεταλλευτική μονάδα της «ΓΕΩ-ΕΛΛΑΣ» (τελευταίο σταθμό της 
περιοδείας του στο νομό Γρεβενών) είπε τα ε|ής:

«Το εργοστάσιο που επισκεπτόμαστε σήμερα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον ρουν του ποταμού, ότι 
μπορούμε να παράγουμε νέα προϊόντα, να εφαρμόζουμε νέες καινοτομίες 
και νέα τεχνολογία. Το βλέπουμε περίτρανα σ’ αυτό εδώ το εργοστάσιο που 
κατασκευάζεται.

Το υλικό το οποίο θα κατεργάζεται το εργοστάσιο, η βιομηχανική άργιλος, 
είναι ένα υλικό που δεν έχει ανακαλυφθεί ή διαπιστωθεί αλλού στην 
Ευρώπη.
Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου υπάρχει και θα 
αρχίσει να παράγεται.

Το υλικό αυτό δίνει ένα βιομηχανικό προϊόν που χρησιμοποιείται σε άλλες 
βιομηχανικές εργασίες παντού στον κόσμο, ιδίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης και είναι ιδιαίτερα ζητούμενο.

Η επιχείρηση, η βιομηχανία η οποία εγκαθίσταται εδώ είναι μια εξαγωγική 
επιχείρηση, η οποία θα εξάγει το σύνολο του προϊόντος στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ.

Το υπό κατασκευήν εργοστάσιο που βλέπουμε (αναμένεται να λειτουργήσει 
αρχές Σεπτεμβρίου) είναι ένα από τα πιο μεγάλα του είδους του και ίσως 
και το πιο σύγχρονο που υπάρχει, αυτή τη στιγμή, στον κόσμο.

Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, δεν είμαστε περιορισμένοι στα παραδοσιακά. Αν 
υπάρχουν ευκαιρίες και ευκαιρίες υπάρχουν, αν τις εκμεταλλευόμαστε, αν 
κάνουμε επενδύσεις και έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό για καινοτομία και 
πρωτοβουλία, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο πλαίσιο για 
την ανάπτυξη και της βιομηχανίας μας, αλλά θα έλεγα για την ανάπτυξη της 
οικονομίας γενικότερα.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι εδώ στα Γρεβενά, που ήταν μια περιοχή 
απομεμακρυσμένη, απομονωμένη, όπου πολλές φορές εζητείτο η 
συμπαράσταση του δημοσίου για να μπορέσει να επιβιώσει η τοπική 
οικονομία, βλέπουμε ότι αυτό πάντα δεν είναι απαραίτητο. Ότι εάν υπάρχει 
η θέληση να ψάξουμε, να βρούμε, να σκεφθούμε, μπορούμε να ξεφύγουμε 
απ’ αυτούς τους περιορισμούς.



Γι’ αυτό και η επίσκεψή μου σήμερα εδώ σ’ αυτή τη νέα μεταλλευτική 
μονάδα, γιατί θέλω και εδώ να διαπιστώσω και να δείξω ότι μπορούμε.

Μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, μπορούμε να 
δημιουργούμε και εδώ στην Ελλάδα τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο 
μέλλον, μπορούμε να είμαστε, αν το θελήσουμε, πρωτοπόροι στον κόσμο».


