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Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι
Λέµε συχνά για εµάς τους Έλληνες ότι εάν καθίσουµε δέκα άτοµα γύρω από ένα
τραπέζι, θα έχουµε έντεκα γνώµες!
Ελάχιστες είναι οι φορές στη νεώτερη Ελλάδα, που κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι,
κοινωνικοί

εταίροι, καθηγητές,

φοιτητές,

επιχειρηµατίες,

φορείς,

συνδικαλιστές,

εκπρόσωποι των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας, ενεργοί
πολίτες, χωρίς καµιά πολιτική ή κοµµατική εξάρτηση, και αντάλλαξαν απόψεις,
ελεύθερα και απροκατάληπτα.
Χθες πέρασαν από το Ανοικτό Φόρουµ γύρω στους 500 συµπολίτες µας, κάθε
επαγγελµατικής ιδιότητας και ηλικίας. Η συµµετοχή, αλλά και η ποιότητα ξεπέρασε κάθε
προσδοκία.
Χθες αποδείξαµε σε όλους και κυρίως στους εαυτούς µας, ότι, και σοβαρές θέσεις
διαθέτουµε, και εποικοδοµητικό διάλογο µπορούµε να διεξάγουµε, ότι µπορούµε να
διαφωνήσουµε και να συµφωνήσουµε εποικοδοµητικά αλλά και µπορούµε να
διατυπώσουµε καινοτόµες προτάσεις.
Γι’ αυτόν και µόνο το λόγο, επιτρέψτε µου, έστω πρόωρα, να θεωρήσω το Ανοικτό
Φόρουµ, µια µεγάλη επιτυχία που οφείλεται σε όλους εσάς. Χρειάζεται να συνεχίσουµε
αυτό που έγινε χθες.
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Η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες µέλη αυτοδεσµεύτηκε πρόσφατα µε την υποβολή του
αναθεωρηµένου προγράµµατος για την επίτευξη των στόχων που συµβάλλουν στην
υλοποίηση

της

Στρατηγικής

της

Λισσαβόνας

στην

Ευρώπη.

Φιλοδοξούµε,

χρησιµοποιώντας τα πολύτιµα συµπεράσµατα του Φόρουµ να συνεισφέρουµε στην νέα
προσπάθεια της χώρας µας.
Είναι σε όλους προφανές ότι πρέπει να επιταχύνουµε τις µεταρρυθµίσεις ώστε να
εναρµονιστεί η Ελλάδα µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και να µετατρέψει τους
κινδύνους της παγκοσµιοποίησης σε ευκαιρίες.
Οφείλουµε να σταθούµε δίπλα στο σηµερινό φοιτητή και αυριανό επιχειρηµατία, δίπλα
στον Έλληνα επιχειρηµατία, µικρό και µεγάλο, αλλά και στο στέλεχος της επιχείρησης,
στους τεχνοκράτες και στους εκπαιδευτικούς µας, που βρίσκονται στη δίνη αυτής της
κοσµογονικής διαδικασίας αλλαγών.
Είναι ανάγκη να τους τροφοδοτήσουµε µε επιχειρήµατα, να τους υποστηρίξουµε µε
τεχνογνωσία, να τους συµπαρασταθούµε µε την παρουσία µας και την οµαδική µας
δράση.
Ως επιχειρηµατίες έχουµε πολλή δουλειά. Η βιωσιµότητά των επιχειρήσεών µας
εξαρτάται από την ταχύτητα προσαρµογής των εταιριών µας στις µεταβαλλόµενες
προτιµήσεις της αγοράς.
•

Πρέπει να προσαρµόσουµε την παραγωγή µας στα διεθνή πρότυπα.

•

Να πάρουµε µέτρα αύξησης της παραγωγικότητας.

•

Να επιδιώξουµε συνεργασίες και συµµαχίες

•

Να διαφοροποιήσουµε εγκαίρως προϊόντα και να αποφύγουµε ή διακόψουµε
δραστηριότητες που δεν έχουν µέλλον.

•

Να δώσουµε έµφαση στην έρευνα και καινοτοµία.

•

Να επενδύσουµε στο ανθρώπινο δυναµικό που είναι κοντά µας, κατανοώντας ότι η
γνώση αποτελεί σήµερα το σηµαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

•

Να προσφέρουµε στον εργαζόµενο ένα καλό εργασιακό περιβάλλον µε συνεχείς
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προκλήσεις, αναγνώριση της συνεισφοράς του σε οµαδικό και ατοµικό επίπεδο και
απολαβές ανάλογες µε τις επιδόσεις του.
Οι προσαρµογές αυτές αφορούν κάθε επιχείρηση. Σε τελευταία ανάλυση, όπως όλοι
εδώ γνωρίζουµε όλα εξαρτούνται από τη βούληση, το όραµα, την αποφασιστικότητα
του επιχειρηµατία. Όλα;
Όχι βέβαια. Αλλιώς δεν θα είχαµε δικαίωµα να διαµαρτυρόµαστε. ∆εν θα χρειαζόταν ο
ΣΕΒ και οι άλλοι φορείς που µας εκπροσωπούν!
Εκεί βρίσκεται η αιτία του προβλήµατος στην Ελλάδα. Αντί οι επιχειρηµατίες να δίνουµε
µάχες στη διεθνή αγορά µε τον ανταγωνισµό, δίνουµε µάχες εδώ µε την πολιτεία, τη
δηµόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, µε οργανωµένα και µη συµφέροντα. Με
ξεπερασµένες αντιλήψεις και στερεότυπα.
Καθηµερινές µάχες νοοτροπίας για το αυτονόητο.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι η αλλαγή νοοτροπίας που προσπαθούµε να προκαλέσουµε αποτελεί
τη στιγµή αυτή τον πιο κρίσιµο παράγοντα που θα καθορίσει το οικονοµικό µας µέλλον.
Πολύ σωστά αναφέρθηκε, από κάποιον φίλο, ότι ο φόβος µας και η ανασφάλεια µας
κάνει µη ανταγωνιστικούς.
Χθες αναφέρθηκα στην ανάγκη δηµιουργίας ενός νέου, εθνικού εγωισµού που θα
ξεπερνάει τις αθλητικές επιδόσεις και θα αναφέρεται και στον οικονοµικό στίβο. Γιατί να
είµαστε µονίµως τελευταίοι; ∆εν πονάµε τη χώρα µας; ∆εν µας προβληµατίζει το µέλλον
των παιδιών µας;
Ελάτε λοιπόν να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε όπως κάναµε χθες σε αυτό το
Φόρουµ. Είµαστε πρόθυµοι να ακούσουµε διαφορετικές απόψεις και να µάθουµε από
τα δικά µας λάθη. Οφείλουµε να κάνουµε αµοιβαίες υποχωρήσεις όπου χρειάζεται, µε
συναίνεση και συµφωνία, για να πάει αυτός ο τόπος, επιτέλους, µπροστά.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,
Χθες κάναµε ένα εκπληκτικό ξεκίνηµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Ανοικτό Φόρουµ
έγινε πυρήνας µιας νέας δυναµικής, είναι η αρχή µιας νέας νοοτροπίας που µπορεί να
απελευθερώσει το δυναµικό της χώρας.
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Και εάν το Ανοικτό Φόρουµ που φέρνει σε επαφή ανθρώπους εδώ και µέσα από το eforum, φέρνει στην επιφάνεια διαφορετικές γνώµες και ιδέες, πετύχει να κινητοποιήσει
και να ενεργοποιήσει συνειδήσεις, να κινήσει τα βαλτωµένα νερά, ώστε να ξεφύγουµε
από τη νοοτροπία που µας κρατά καθηλωµένους και στάσιµους, τότε θα έχουµε
πραγµατικά επιτύχει.
Είµαι βέβαιος ότι η συνέχεια σήµερα θα είναι εξίσου εντυπωσιακή, τόσο µε τις απόψεις
των πολιτών που προέκυψαν από την έρευνα, όσο και µε τις συζητήσεις µε τις διάφορες
εξουσίες αυτού του τόπου: την πολιτική, την επιχειρηµατική, τη συνδικαλιστική ηγεσία
και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, φυσικά.
Γιατί, στο Ανοικτό Φόρουµ, και οι κρίνοντες κρίνονται!
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας και σήµερα.
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