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∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
Ο∆. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ως εκπρόσωπος του επιχειρηµατικού κόσµου θέλω να
συγχαρώ το Γιώργο Παπανδρέου για την εκλογή του στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
Να πω, ότι σήµερα µας τιµά ιδιαίτερα µε την παρουσία του στο ΣΕΒ. Ο Πρόεδρος
αναδεικνύει µ’ αυτό τον τρόπο τη σηµασία που δίνει στον κοινωνικό διάλογο και
στους κοινωνικούς εταίρους. Και χαιρετίζουµε αυτή την πρωτοβουλία του.
Είχαµε την ευκαιρία να κάνουµε µια σύντοµη συζήτηση µαζί του, όπου του
εκθέσαµε τους προβληµατισµούς, τις σκέψεις του επιχειρηµατικού κόσµου για
την εποµένη των εκλογών και ανταλλάξαµε απόψεις για µια σειρά από θέµατα
που σχετίζονται µε την οικονοµία, αλλά και την ελληνική κοινωνία. Και βρήκαµε
ότι σε πάρα πολλά θέµατα έχουµε σύµπτωση απόψεων.
Σας ευχαριστώ για άλλη µια φορά κ. Πρόεδρε.
Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κ. Πρόεδρε. Είχαµε µια
πολύ καλή κουβέντα ανταλλαγής απόψεων. Η συνάντησή µου εδώ συµβολίζει τη
βούλησή µου, την πρόθεσή µου, την δέσµευσή µου –αν θέλετε- να δω µέσα από
τη λογική αυτή της συµµετοχικής δηµοκρατίας τη στενή συνεργασία µε
κοινωνικούς εταίρους, πιστεύω στο ρόλο τους, µέσα από το διάλογο να
αντιµετωπίσουµε µεγάλα θέµατα της χώρας µας.
Η χώρα µας έχει κάνει πολύ σηµαντικά άλµατα, είναι στην ΟΝΕ, κατάφερε
στην εξωτερική πολιτική να διαµορφώσει ένα άλλο κύρος ιδιαίτερα µε την ένταξη
και της Κύπρου καταφέραµε έναν πολύ σηµαντικό στόχο. Έχουµε τους
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Ολυµπιακούς Αγώνες και βεβαίως µια οικονοµία που γίνεται όλο και πιο
ανταγωνιστική.
Έχουµε µπροστά µας όµως το θέµα της απασχόλησης, το θέµα της
δουλειάς, της ανεργίας, έχουµε την ανάγκη να κάνουµε τοµές στη σχέση κράτους
– πολίτη και σ’ αυτή την περίπτωση και κράτους – επιχειρηµατία, να βοηθήσουµε
σε µια καλή σχέση και να µην υπονοµευτεί η επιχειρηµατικότητα µέσα από µια
φιλολογία ή από µια κακή σχέση που είναι υπαρκτή λόγω της πολυνοµίας και των
προβληµάτων πολλές φορές που έχει το ελληνικό κράτος.
Και βεβαίως να κάνουµε και τοµές σε τοµείς όπως είναι η παιδεία, που
είναι καθοριστική για µια κοινωνία της γνώσης. Μια κοινωνία της γνώσης που
είναι η νέα εποχή και που εκείνες οι χώρες που θα καταφέρουν να µπούνε
δυναµικά στην κοινωνία της γνώσης είναι αυτές οι κοινωνίες που θα είναι και
ανταγωνιστικές οικονοµικά, αλλά και παρούσες πολιτιστικά, θα έλεγα, και πολιτικά
συµµετέχουσες µε ένα ιδιαίτερο κύρος.
Για όλα αυτά, που µερικά είναι στενά οικονοµικά, άλλα όµως είναι
ευρύτερα κοινωνικά και εθνικά ζητήµατα, πιστεύω ο ρόλος του ΣΕΒ και των
κοινωνικών εταίρων γενικά, είναι καθοριστικός. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την
πολύ ωραία κουβέντα.
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
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