
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 

 

Ο πρόεδρος της «Συμφωνία για τη νέα Ελλάδα» Ανδρέας Λοβέρδος μετά την επίσκεψή του 

στον πρόεδρο και τη Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Χανίων έστειλε στον Πρόεδρο Γιάννη 

Μαργαρώνη την ακόλουθη επιστολή: 

 

« Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Σας στέλνω αυτό το μήνυμα σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με αφορμή την 

επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στα γραφεία σας, μετά την ευγενική αποδοχή του 

αιτήματός μας για συνάντηση. Παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποιούμε  σε όλη την 

Ελλάδα , καθώς αποτελεί πρωταρχική μας επιλογή η συνεχής επαφή με το πιο παραγωγικό  

και καινοτόμο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, πάνω στο οποίο και πρέπει 

έμπρακτα να στρέψουμε  όλο μας το ενδιαφέρον, αν επιθυμούμε να βγούμε  μια ώρα 

νωρίτερα, πιο ισχυροί και πάνω σε υγιείς βάσεις από αυτή τη βαθιά  κρίση που μας απειλεί 

σε τόσους τομείς. 

Η σε βάθος συζήτηση με τα Επιμελητήρια της χώρας και η ανταλλαγή απόψεων αλλά και η 

διατήρηση ουσιαστικά  χρήσιμος, αφενός στη χώρα μου και αφετέρου στον πολιτικό χώρο  

που υπηρετώ και εργάζομαι να αναζωογονήσω. Η πολιτική μου επιλογή για τη συγκυρία, να 

μιλώ και να εργάζομαι  πρώτα για την οικονομία, εφαρμόζοντας κάθε καινοτόμο πρόταση 

που έχει ως βάση της την κοινή λογική και την καλή πρακτική χωρίς να απαιτεί δυσανάλογο 

κόστος αλλά μόνο βούληση για αλλαγή κατεστημένων νοοτροπιών και ξεπερασμένων 

συνηθειών (ενίοτε και νομικών πλαισίων), ήδη έχει αποτελέσματα. 

Καταθέτουμε συνεχώς σχετικές προτάσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται ακριβώς στις 

δικές σας  ιδέες και ανάγκες και αυτές θέλουμε να σας μεταφέρουμε σε διαρκή βάση. 

Προκειμένου λοιπόν η σχέση μας να παραμένει ζωντανή και αμφίδρομη και κυρίως να 

παράγει αποτελέσματα θα ήθελα να σας ζητήσω να διατηρείτε την επαφή  με τους 

συνεργάτες μου, αλλά και εμένα προσωπικά και στο βαθμό που σας είναι εφικτό να μας 

προωθήσετε στοιχεία επαφής των μελών σας (πρωταρχικά  των μελών του ΔΣ σας αλλά και 

των εν γένει μελών). Σκοπός  το αιτήματός  μας είναι βέβαια η διάχυση της πληροφορίας 

και η διακίνησή  της  αλλά και η «χαρτογράφηση» του  χώρου σας, με την κατανόηση σε 

βάθος της σύνθεσης του κάθε Επιμελητηρίου και του ειδικού του βάρους  στην τοπική και 

ευρύτερη Οικονομία. 

Η γνώση της σύνθεσης  των Επιμελητηρίων μας βοηθά να γνωρίζουμε  σε λεπτομέρεια τις 

ανάγκες σας, να λαμβάνουμε  τις απαραίτητες πληροφορίες και τελικά να είμαστε 

ουσιαστικοί και χρήσιμοι στην αποστολή που έχουμε  εκπροσωπώντας τους Ελληνες  

πολίτες και την προσπάθειά τους να είναι  δημιουργικοί. 

Η σχέση μας θα έχει  συνέχεια  και νόημα  που θα αποδεικνύεται με την  κάθε ευκαιρία. 



Η σχέση μας θα έχει συνέχεια και νόημα που θα αποδεικνύεται με την κάθε ευκαιρία. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  και όπως είπαμε από κοντά να μη διστάσετε σε καμία 

στιγμή να έρχεστε σε επαφή μαζί αλλά και  να μας θεωρείτε εκπροσώπους του τομέα  και 

της περιοχής  σας με τον πιο άμεσο τρόπο. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Λοβέρδος  » 
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