
1 
 

 
 
 

 
10.7.2013 

 
 
 

FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ, 
∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
10 Ιουλίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 

 
Η ελπίδα ότι υπάρχει ένα «αύριο» για τη χώρα προφανώς δεν αρκεί για να 
µας βγάλει από την κρίση.  Θα χρειαστούµε καινοτόµα σκέψη και 
πρωτοποριακές δράσεις.  Και οι νέες δράσεις χρειάζονται νέα επαγγέλµατα, 
που θα παίξουν κρίσιµο ρόλο στο µετά το µνηµόνιο αύριο της χώρας.  Αλλά, 
πάσχει το σύστηµά µας που παρέχει γνώσεις και  δεξιότητες.  Αδυνατεί να 
διαµορφώσει ανθρώπους ικανούς να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές της 
νέας, της σύγχρονης, οικονοµίας.  Αν αυτή η ελλειµµατικότητα δεν 
αντιµετωπιστεί, η κρίση δεν θα ξεπεραστεί.  Αυτό είναι το νόηµα της 
πρωτοβουλίας του ΣΕΒ και ο στόχος της σηµερινής συνάντησης –που 
επιδιώκει να εκπέµψει κι ένα σηµαντικό µήνυµα:  η σύνδεση της γνώσης µε 
την παραγωγή δεν είναι µέσο ιδεολογικής επιβολής, όπως το εννοούν 
ορισµένοι αλλά, το ισχυρότερο ίσως όπλο για την καταπολέµηση της ανεργίας 
και την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανταγωνιστικής ανάπτυξης µε 
κοινωνική συνοχή και εξέλιξη. 
 
Ο ΣΕΒ δεν τρέφει αυταπάτες και δεν καλλιεργεί ψευδαισθήσεις.  Ξέρουµε ότι 
η πορεία εξόδου από την ύφεση θα είναι µακρά και επίπονη, κι η επούλωση 
των πληγών που άνοιξε η κρίση πολύ αργή.  Ο παραγωγικός µας ιστός έχει 
υποστεί ανήκεστο βλάβη, και το ιλιγγιώδες ποσοστό ανεργίας θα χρειαστεί 
πολλά χρόνια για να επανέλθει σε ανεκτά επίπεδα.  Η δοκιµασία των 
τελευταίων ετών σε συνδυασµό µε τις διαφαινόµενες εξελίξεις, δεν αφήνουν 
κανέναν στο απυρόβλητο.  Όπως έχει πει ο John Kennedy, «αν µια κοινωνία 
δεν µπορεί να βοηθήσει τους πολλούς που είναι φτωχοί, τότε δεν µπορεί και 
να σώσει τους λίγους που είναι πλούσιοι»…  Θέλω να ελπίζω πως δεν έχουµε 
περάσει ακόµη το όριο της µη επιστροφής.  Αλλά, είµαι ρεαλιστής.  Το θετικό 
είναι πως, τουλάχιστον, έχει γίνει συνείδηση πια ότι µαγικές συνταγές 
ανάκαµψης, πόσο µάλλον επιστροφής στις παλιές καλές µέρες, δεν 
υπάρχουν.  Για να χτίσουµε ένα αύριο διαφορετικό από το σήµερα, θέλει 
πολλή και επίµονη δουλειά –που δεν έχει γίνει, τουλάχιστον όχι στον βαθµό 
που απαιτείται.  Πρέπει να ρίξουµε γερά θεµέλια για να αντικρύσουµε ξανά το 
µέλλον µε σιγουριά. 
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Σήµερα, η συνεχιζόµενη ύφεση και µια αίσθηση αδιεξόδου διώχνουν από τον 
τόπο όσους νέους έχουν τις ικανότητες.  Τα καλύτερα παιδιά µας αναζητούν 
σε άλλες χώρες αυτά που η Ελλάδα δεν µπορεί να τους δώσει.  Σύγχρονες 
γνώσεις, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια, προοπτική.  Για τους πιο ταλαντούχους, για 
τους πιο δηµιουργικούς, ο τόπος µας είναι κλειστός.  Πόσοι από αυτούς τους 
νέους που φεύγουν σήµερα για να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους σε πιο 
ανοιχτούς ορίζοντες, θα ξαναγυρίσουν;  Σε ποια Ελλάδα;  Για να κάνουν τι;  
Και τι αποµένει πίσω;  Mια γενιά νέων Ελλήνων που κινδυνεύει να βυθιστεί 
στα στάσιµα νερά, και να χαθεί. 
 
Η επαναφορά της χώρας µας σε τροχιά πραγµατικής ανάπτυξης έχει µια 
σηµαντική προϋπόθεση:  να µη στεγνώσει η ελληνική κοινωνία από το 
ζωτικότερο στοιχείο της:  τη ζωντάνια και τον δυναµισµό των νέων που 
ονειρεύονται και µπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγµατικότητα. 
 
Μια κοινωνία που χάνει ανεπιστρεπτί αυτούς τους νέους είναι µια κοινωνία 
νεκρή.  Μια κοινωνία καταδικασµένη. 
 
Η κύρια ευθύνη για να µη χαθεί το δυναµικό αυτό από τον εθνικό κορµό 
βαρύνει τους ώµους του πολιτικού κόσµου προφανώς, αλλά και της 
επιχειρηµατικής όπως και της ακαδηµαϊκής κοινότητας.  Στον σύγχρονο 
ανταγωνιστικό κόσµο, οι διαµορφωτές των αποφάσεων, οι δηµιουργοί 
πλούτου και οι ταγοί της κοινής γνώµης οφείλουν να συµπορεύονται µε την 
αναγκαία αλλαγή και να καθοδηγούν τις κοινωνίες ώστε να την αφοµοιώσουν 
παραγωγικά.  Είµαστε υποχρεωµένοι ν’ αλλάξουµε για να επιβιώσουµε.  Η 
αλλαγή δεν είναι ούτε φόβητρο ούτε απειλή.  Μπορεί ν’ αποτελέσει κίνητρο, 
πρόκληση, ν’ ανοίξει νέα προοπτική.  Άλλωστε, η συνεχής αλλαγή και 
προσαρµογή αποτελεί τον βασικό κανόνα επιβίωσης –ατόµων, εθνών, 
πολιτισµών.  Μόνο που απαιτεί αυξηµένες ικανότητες από τις διευθυντικές 
οµάδες µιας κοινωνίας.  Πρέπει να ξέρουν να µιλούν καθαρά, να πράττουν 
αποτελεσµατικά, να κινητοποιούν δηµιουργικά.  Αλλιώς, δεν έχουν 
πραγµατικό λόγο ύπαρξης. 
 
Στο πεδίο της οικονοµίας προσπαθούµε να υιοθετήσουµε ένα νέο, 
εξωστρεφές µοντέλο ανάπτυξης.  Απέχουµε πολύ από το να ενστερνιστούµε 
και να το αξιοποιήσουµε σωστά.  Η αλήθεια είναι ότι έχουµε ξεµάθει να 
είµαστε ανταγωνιστικοί.  Και άρα ο ανταγωνισµός µάς φοβίζει.  Στην πράξη, 
αρνούµαστε να γίνουµε ριζοσπαστικοί όπως απαιτούν οι καιροί –δεν 
τολµούµε να ξεπεράσουµε τους εαυτούς µας.  Οχυρωµένοι στα 
αντανακλαστικά µας, κάνουµε διάλογο κωφαλάλων. 
 
Το µέλλον δεν µπορεί να προβλεφθεί.  Άρα, πρέπει να διαµορφωθεί.  
Μπορούν και πρέπει να το διαµορφώσουν εκείνοι που διευρύνουν και 
αξιοποιούν τη γνώση.  Η γνώση παράγει πλούτο, δουλειές, πρόοδο.  Eίναι ο 
νέος συντελεστής παραγωγής του 21ου αιώνα και η δύναµη της νέας εποχής. 
 
Βαθιά µου πεποίθηση είναι ότι η κοινωνία µας διαθέτει µια κρίσιµη µάζα νέων 
ικανών να διαπρέψουν µε σκληρή δουλειά, φαντασία και συνέπεια.  Κι αν η 
Ελλάδα σήµερα τους φαίνεται κλειστή και αδιέξοδη, είναι γιατί υπάρχει ένα 
κατεστηµένο που την κρατά εγκλωβισµένη στο παρελθόν.  Επισείει την 
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αλλαγή ως φόβητρο για τους λιγότερο ευπροσάρµοστους, και την υπονοµεύει 
στην πράξη για να αποθαρρύνει  τους πιο άξιους. 
 
Στη σηµερινή Ελλάδα, η γνώση παρέχεται αποστειρωµένη.  Η έρευνα 
φυτοζωεί.  Η κριτική ικανότητα είναι είδος σε  ανεπάρκεια.  Το επίσηµο 
Κράτος δεν επενδύει στην παιδεία.  Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα 
εξακολουθεί να παράγει στρατιές ανέργων.  Η ίδια η ακαδηµαϊκή κοινότητα 
τείνει να αποθαρρύνει την πρωτοβουλία, το γνήσιο προοδευτικό πνεύµα.  Και 
το ευρύτερο περιβάλλον, είναι περιβάλλον αντιπαραγωγικό, αδύνατων 
θεσµών και διαβρωµένων µηχανισµών, που ευνοεί τη συµµόρφωση και τη 
µετριότητα. 
 
Αυτά είναι όλα εκείνα που πρέπει ν’ αλλάξουµε. 
 
Για να βγάλει ο τόπος νέους πολιτικούς, ικανούς να αντιµετωπίζουν κρίσεις µε 
το βλέµµα στραµµένο εµπρός αντί να λοξοκοιτούν συνεχώς πίσω, πολιτικούς 
ηγέτες ικανούς να δίνουν λύσεις µε τη γνώση τους αντί να διαχειρίζονται 
επικοινωνιακά την άγνοιά τους. 
 
Για ν’ αποκτήσουµε νέους επιστήµονες, απαλλαγµένους από στερεότυπα 
περασµένων δεκαετιών, νέους ριζοσπάστες που να µην οµνύουν σε καµιά 
ξεφτισµένη σηµαία. 
 
Για να δηµιουργηθούν νέοι επιχειρηµατίες, µε το βλέµµα στραµµένο στις 
διεθνείς αγορές κι όχι στον κρατικό κορβανά, που θα ρισκάρουν και θα είναι 
έτοιµοι ν’ αποδώσουν λογαριασµό για το κέρδος τους στην κοινωνία. 
 
Χρειαζόµαστε πράγµατι µια νέα Ελλάδα.  Μια Ελλάδα των αξιών και των 
αξίων.  Αυτός ο τόπος θα προχωρήσει µόνο αν µπουν µπροστά όσοι 
µπορούν να τρέξουν.  Βάζοντας στο περιθώριο τους βολεµένους της 
ακινησίας.  Για να ξαναζωντανέψει ο τόπος, πρέπει οι όποιες ζωντανές 
δυνάµεις του, να µας ταρακουνήσουν µε όσα έχουν να µας πουν.  Και µε όσα 
έχουν να πράξουν!  Μόνο τότε θα έχουµε πραγµατικό λόγο να είµαστε 
αισιόδοξοι.  Μόνο τότε θα είναι η ελπίδα ρεαλιστική. 
 
Σας ευχαριστώ. 
 


