
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το να είσαι μέρος της LIQUI MOLY είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εδώ και 

31 χρόνια είμαι ένα τέτοιο μέρος. Επιπλέον, λόγω της ιδιότητάς μου 

ως «αφεντικό», μου επιτρέπεται επίσης να κοινοποιώ, να διανέμω, 

να συμμετέχω και μερικές φορές, δυστυχώς, αναγκάζομαι επίσης να 

επεμβαίνω. 

Η σταθερότητα και η διασφάλιση της συνέχειας, ειδικά για τις θέσεις 

εργασίας μας, ήταν και είναι το πιο σημαντικό μέλημά μου. Ένα 

ηράκλειο έργο, ιδίως σε εποχές απρόβλεπτες, με υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας, μικρή δυνατότητα προγραμματισμού και υψηλό 

επίπεδο επικινδυνότητας. Έχουμε εξαρτήσει την εξασφάλιση των 

θέσεων εργασίας μας από όλα αυτά. Έχουμε υπερνικήσει κάθε κρίση με 

αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να εξαναγκαστούμε για επιβολή μερικής 

απασχόλησης ή κάτι παρόμοιο. 

Αντιμετωπίζουμε πάντα τις διαφωνίες και τις διαμάχες με συμβιβασμό και 

με την επιθυμία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Πράγμα που δεν είναι 

καθόλου εύκολο σε μια εποχή που το επίπεδο έξαψης βρίσκεται συνεχώς 

στα ύψη. 

Ακόμη χειρότερα από τη διαρκή αγανάκτηση είναι η ανασφάλεια και ο 

φόβος. Και τα δύο είναι άκρως εξουθενωτικά. Για μεμονωμένα άτομα και 

ολόκληρες οικονομίες. Αντιμετωπίσαμε αυτό το γεγονός με 

αντικειμενικότητα, θάρρος, αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία καθώς και με την 

αίσθηση του χιούμορ που μας διακρίνει. Και, φυσικά, με σκληρή δουλειά. 

Καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο. Καλύτερα από το να παραπονιόμαστε, να 

γκρινιάζουμε και να βρίσκουμε δικαιολογίες. 

Το να είσαι μέρος του συνόλου δεν σημαίνει ότι είσαι μόνη ή μόνος. Αυτή 

είναι η βασική ιδέα της φιλοσοφίας μου για την παγκόσμια οικογένεια της 

Liqui Moly. Σε μια ολοκληρωμένη οικογένεια, κάθε μέλος φροντίζει και 

βοηθάει το άλλο και όλοι μαζί επιτυγχάνουν σπουδαία αποτελέσματα. Για 

το όφελος, το καλό και τη χαρά όλων των μερών. Αυτό είναι το 

σημαντικότερο μήνυμα που μεταδίδει η εταιρεία μας. Πολύ πιο σημαντικό 

από τις κλασικές στιγμές επιτυχίας που έχουμε συνεχώς. Μας διακρίνουν 

η ικανότητά μας και η θέλησή μας. Μερικές φορές υπεισέρχεται και η τύχη 

των γενναίων... Τότε γράφουμε ιστορία στον τομέα της βιομηχανίας και 

της οικονομίας. 

Γιατί έχουμε επιτυχία; Γιατί οι πελάτες σε όλο τον κόσμο μάς συμπαθούν 

και αγοράζουν τα προϊόντα μας; Φυσικά, οι επιχειρηματικές μας ιδέες και 

στρατηγικές ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

επιχειρηματικών μας εταίρων και των καταναλωτών. Αλλά τι άλλο 

υπάρχει; Αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, σεβασμός, αποδοχή, αναγνώριση, 

μέριμνα, αξιοπιστία, αγάπη. Αυτός είναι ο πυρήνας του ιδιαίτερου 
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χαρακτήρα της εργασίας μας. Είναι οι αξίες και οι αρχές μας, τις οποίες 

εφαρμόζουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Όλα αυτά δεν φέρνουν όχι μόνο 

επιτυχία, αλλά και ευημερία, φιλία και ειρήνη – για εμάς και τους πελάτες 

μας. 

Ωστόσο, 31 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδίως αν πάντα τα 

δίνεις όλα.... Χρόνο, νου, άνευ όρων δέσμευση. Ο κόπος και η ταλαιπωρία 

είναι κοντά μεταξύ τους... Είναι δύσκολο να σταματήσεις. Ιδίως με κάτι 

που αγαπάς. Όμως το πράττω τώρα και αποχωρώ από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και εισέρχομαι σε ένα νέο, ελπίζω εξίσου συναρπαστικό 

κεφάλαιο της ζωής μου. Περιμένω με έκπληξη να δω τι θα ακολουθήσει. 

Ως τελευταία ημέρα μου στη δουλειά, επέλεξα την 22/2/2022. Είναι 

εύκολο να τη θυμάστε. :-) Μέχρι τότε, εννοείται, θα συνεχίσουμε μαζί με 

πλήρη ισχύ. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν! Άλλωστε, θέλω ακόμα να 

απολαύσω και να χαρώ τους τελευταίους μήνες μου στη δουλειά μαζί σας.  

Μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες (συνολικά έχω σχεδόν 50 χρόνια 

εργασίας στο ενεργητικό μου), θέλω πραγματικά να κάνω κάτι νέο και 

διαφορετικό – ανεξάρτητα από την αγάπη μου για όλους τους ανθρώπους, 

με τους οποίους συνεργάστηκα όλο αυτό το διάστημα και οι οποίοι μου 

έδωσαν τόσα πολλά. 

Αισθάνομαι σαν να αφήνω τον έρωτα της ζωής μου, γνωρίζοντας πολύ 

καλά ότι θα μου λείψει αβάσταχτα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή 

άλλως... Συχνά αναρωτιέμαι, αν είμαι απλά ερωτευμένος με αυτή την 

εταιρεία και τη δουλειά μου ή αν έχω εμμονή μαζί τους... Το πάθος που 

δημιουργεί πάθη... Είναι αναπόφευκτο όταν είναι κανείς τόσο 

παθιασμένος και αεικίνητος όσο εμείς. Και δεν έχουμε πάντα τα 

συναισθήματά μας υπό έλεγχο – μάλλον το αντίθετο. Όπως συμβαίνει με 

έναν εθισμό... 

Θέλω (επιτέλους) να ξαναγίνω κύριος του εαυτού μου. Ο 

αυτοπροσδιορισμός και η ελευθερία δεν μπορούν να βιωθούν όταν είσαι 

επιχειρηματίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί και πάρα πολλοί 

άνθρωποι, εταιρείες, αρχές και θεσμοί που σε πιέζουν και σε 

παρασύρουν. Αν κάποια στιγμή γίνει πιο ενοχλητικό από ό,τι 

γαργαριστικό, είναι καιρός να φύγεις. Σίγουρα υπάρχει κάτι πίσω από το 

βουνό ή πέρα από την επόμενη στροφή για να ανακαλύψεις και να 

βιώσεις... Και έτσι απλά θέλω να συνεχίσω την υπόλοιπη ζωή μου, 

ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο. Πάνω στην ώρα για τα 65α γενέθλιά μου, 

αφού ολοκληρώσουμε τη σύνταξη και δημοσίευση του ισολογισμού για 

το 2021. 

Δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που πέρασα τη ζωή μου 

ανέμελα, ξέγνοιαστα, χωρίς ευθύνες, αλλά με μεγάλη ευκολία. Δεν είναι 

η δουλειά με τις συνήθεις υποχρεώσεις και τα προβλήματά της που με 

έχει καταβροχθίσει, αλλά είναι οι ανησυχίες, οι φόβοι, αλλά και οι 

απογοητεύσεις, ο πόνος και μερικές φορές ακόμη και ο θυμός και η οργή. 



Έτσι συμβαίνει όταν είσαι συναισθηματικός τύπος όπως εγώ και το 

καθήκον προηγείται των πάντων. Η αναξιοπιστία, η προχειρότητα, η 

τεμπελιά και η αλαζονεία με εξοργίζουν. Η ηλιθιότητα, η αδιαφορία, η 

μισαλλοδοξία, καθώς και το μίσος και η προπαγάνδα του μίσους... 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που με βγάζουν εκτός εαυτού. Καλύτερα 

«καταιγίδα αγάπης» παρά «καταιγίδα βλακείας»! Διαφορετικά, όπως 

διακηρύσσαμε στα νιάτα μου: «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Είναι πιο 

εύκολο να το λες παρά να το κάνεις σε κάθε περίπτωση, σε αυτόν τον 

κόσμο και στις επιχειρήσεις. 

Μερικές φορές, σκέφτομαι ότι είναι ένα μικρό θαύμα το πόσο μακριά έχω 

φτάσει σχετικά αλώβητος... Οφείλεται σίγουρα και σε εσάς, που μου 

δώσατε πολλή δύναμη και σταθερότητα – εν μέρει μέσω της μεγάλης 

φιλίας σας. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό!!! 

Χαρακτηριστικό αυτού του κόσμου είναι η παροδικότητα. Κανείς δεν 

μπορεί να κρατήσει αυτό που έχει ή να παραμείνει αυτό που είναι. – Έχετε 

ακούσει αυτή τη φράση. Εμείς οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να το 

συνειδητοποιήσουμε αυτό. Όλα είναι πεπερασμένα, όλα περνούν. Οι 

μέρες μας σε αυτόν τον κόσμο είναι μετρημένες. Εξακολουθώ να 

αισθάνομαι ότι η ζωή είναι ένα δώρο, για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. 

Και έτσι, πριν τελειώσει, θα ήθελα να ξετυλίξω πλήρως αυτό το δώρο. 

Η αγάπη μου για όλους εσάς και τα συναισθήματά μου για το έργο της 

ζωής μου, για το μωρό μου, τη Liqui Moly/Meguin, σίγουρα δεν θα 

τελειώσουν ποτέ. Αλλά τα προσωπικά συναισθήματα και η καθημερινή 

επιχειρηματική διαχείριση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κατά τη 

διάρκεια των τριών δεκαετιών που είχα την πιο στενή σύνδεση με την 

εταιρεία, με όλους τους αγαπητούς ανθρώπους και τους πελάτες μας από 

όλο τον κόσμο, αναπτύχθηκαν βαθιές φιλίες. Φίλοι και τα παιδιά των 

φίλων μου – καθώς και συγγενείς – εργάζονται για εμάς ή είναι πελάτες 

μας. Όλοι μαζί έχουμε φέρει την εταιρεία στην καλύτερη δυνατή 

κατάσταση. Ισχυροί και ευέλικτοι, θα ανταπεξέλθουμε και στις 

προκλήσεις του μέλλοντος. 

Αυτό οφείλεται όχι τόσο σε μένα, αλλά στην υπέροχη ομάδα, μια ομάδα 

με υψηλά κίνητρα, αφοσίωση, σκληρή δουλειά και ευφυΐα. Παραμείνετε 

επιχειρηματίες. Συνεπιχειρηματίες. Αναλάβετε δράση! Εξαλείψτε τις 

ελλείψεις και συμβάλλετε δυναμικά στην πρόοδο της εταιρείας. Χωρίς 

θόρυβο και πολύ φασαρία για το τίποτα, αλλά στοχευμένα και με 

γνώμονα τα αποτελέσματα. Μην αφήσετε το τέρας της γραφειοκρατίας να 

σας καταβροχθίσει και να σας κοιμίσει με το δημοσιοϋπαλληλικό 

ποδόσφαιρο. Μη γίνεστε μικροπρεπείς και μικροί, αλλά να σκέπτεστε 

μεγαλόπνοα και να εργάζεστε με επιμονή και προσήλωση. Με ταχύτητα 

και σχολαστικότητα. Μην ενεργείτε μόνο με βάση τους κανόνες, αλλά 

κάνετε ένα βήμα παραπέρα. Με έμπνευση, όχι με απροθυμία. Με 

επιμέλεια, όχι με νωθρότητα. Με υπευθυνότητα, όχι με αδιαφορία. Την 

επιτυχία δεν την κάνουν οι κοντόφθαλμοι και οι στενόμυαλοι γυρολόγοι, 



αλλά οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τη συνολική εικόνα, 

αντιμετωπίζουν τα πράγματα με σθένος και επιδιώκουν με συνέπεια 

μεγάλους στόχους. Συνδυάστε την αίσθηση του καθήκοντος με τη 

διασκέδαση στην εργασία σας. Με αυτόν τον τρόπο, αντλείτε δύναμη και 

χαρά από τη δουλειά σας. 

Ο φίλος μου Günter Hiermaier, μαζί με όλους εσάς, θα συνεχίσει να 

διευθύνει την εταιρεία αποτελεσματικά, αφενός με συνέπεια, αφετέρου 

με νέα ώθηση και ευελπιστώ με πολλές καινοτομίες. Ευφυής, 

ανθρώπινος, με πολλές δεξιότητες και τεράστια εμπειρία. 

Η μητέρα μας, ο Όμιλος Würth, και η ίδια η οικογένεια της Würth 

συνεχίζουν να στέκονται αξιόπιστα και με ενθουσιασμό πίσω μας, 

μπροστά μας και δίπλα μας. 

Επομένως, όλα είναι καλά διευθετημένα για μια ομαλή και 

προσανατολισμένη στο μέλλον μετάβαση. Αλλά μέχρι τότε, θα κάνουμε 

μερικά ακόμα ρεκόρ και θα παράγουμε μερικές ακόμα θεαματικές 

επιτυχίες. Ας το κάνουμε! Πάμε! Συνεχίστε την καλή δουλειά, αγαπητές 

και αγαπητοί μου! 

 

Θερμότατοι χαιρετισμοί 

Με εκτίμηση,  
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