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Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας,
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Η σηµερινή γενική µας συνέλευση ξεφεύγει από τα καθιερωµένα της ετήσιας
κεντρικής µας εκδήλωσης. Αποτελεί µία ιδιαίτερη γιορτή και σας ευχαριστώ
που είστε απόψε κοντά µας. Γιορτάζουµε φέτος πορεία ενός ολόκληρου αιώνα!
Μία πορεία που συµπίπτει µε 100 χρόνια ανάπτυξης και ανόδου του βιοτικού
επιπέδου στην Ελλάδα, σε πείσµα των ιστορικών αντιξοοτήτων και των
κοινωνικοπολιτικών παλινδροµήσεων. Τα 100 χρόνια του ΣΕΒ είναι πράγµατι
ταυτισµένα µε τη σταθερή οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της
χώρας.
H δηµιουργία βιοµηχανικής υποδοµής από την τέφρα του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου και του Εµφυλίου, αποτέλεσε τον κύριο πόλο της εθνικής
µας ανάπτυξης, ενώ συνδέθηκε και µε παραδοσιακές αξίες που παραµένουν
επίκαιρες: την προσήλωση στην οικογένεια, την επίµοχθη και συνεπή δουλειά,
το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην επιχείρηση και στον εργαζόµενο.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Η πορεία του ΣΕΒ χαρακτηρίζεται πρωταρχικά από την ικανότητά του να
προσαρµόζεται στις συνεχείς οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που
χαρακτηρίζουν τους Μοντέρνους Καιρούς µας. Σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον
που βίωσε πολλές αλλαγές, ο ΣΕΒ απέδειξε ότι µπορεί να αφουγκράζεται τις
προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές.
Κατόρθωσε να συνειδητοποιεί έγκαιρα τις επερχόµενες εξελίξεις και να
αφοµοιώνει τις αναγκαίες αλλαγές. Έµαθε να εναρµονίζει τις αρχές του µε τις
αντικειµενικές επιταγές της πραγµατικότητας.
Ωστόσο, η σηµερινή εορταστική ατµόσφαιρα δεν µας παρασύρει, ούτε στην
αυταρέσκεια ούτε στη νοσταλγική εσωστρέφεια. Είναι ηµέρα ταυτόχρονα
µνήµης και προοπτικής. Στρεφόµαστε στο παρελθόν για να αναδείξουµε τα
επιτεύγµατά µας και να αναλύσουµε τις αβελτηρίες µας. Προσβλέπουµε στο
µέλλον για να πρωταγωνιστήσουµε σ’ αυτό.
Ως υπεύθυνοι ενεργοί κοινωνικοί εταίροι οφείλουµε να επιδεικνύουµε συνέπεια
στα λόγια µας, διαφάνεια στις πράξεις µας, αποτελεσµατικότητα στις
αποφάσεις µας. Η πρωτοπορία δεν είναι ένα δικαίωµα που κατακτάται … εφ’
άπαξ. Στη σηµερινή εποχή, ιδιαίτερα, είναι ένας αγώνας δρόµου που πρέπει
να κερδίζεται καθηµερινά. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και όπως η χώρα µας
κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί αν δεν προσαρµοστεί έγκαιρα, έτσι και ο ΣΕΒ
οφείλει να συµπορευτεί µε τις εξελίξεις για να µην µείνει πίσω από αυτές.
Η µε συντριπτική πλειοψηφία έγκριση, σήµερα το πρωί, από τη γενική
συνέλευση, της αλλαγής του Καταστατικού και της µετονοµασίας του
Συνδέσµου, πανηγυρικά επιβεβαίωσε, για µία ακόµη φορά, την ετοιµότητά µας
απέναντι στις νέες επιταγές της εποχής, της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι,
Η αυγή του ελληνικού καπιταλισµού είχε χαρακτήρα εµπορευµατικό και
µεταπρατικό. Στηριζόταν στον ρόλο των Ελλήνων ως εµπόρων και δεν

2

συνέδεε τη συσσώρευση
εγκαταστάσεων.

κεφαλαίου

µε

τη

δηµιουργία

παραγωγικών

Μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, όµως, προσεγγίσαµε ολοένα και περισσότερο
το ∆υτικό µοντέλο ανάπτυξης. Αλλά, το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς, η
ύφεση του Μεσοπολέµου και ο πελατειακός χαρακτήρας του Κράτους
ανέδειξαν κυρίαρχο τον κρατικό προστατευτισµό. Αναπόφευκτα, και η
µεταπολεµική ανάπτυξη χαρακτηρίστηκε από την πατρωνία του δηµόσιου
πάνω στον ιδιωτικό τοµέα.
Ο κρατικοδίαιτος και σε σηµαντικό βαθµό παρασιτικός ελλαδικός καπιταλισµός
ήταν η γενεσιουργός αιτία όλων των αρνητικών στερεότυπων που και σήµερα
βαρύνουν τον Έλληνα βιοµήχανο, τον Έλληνα επιχειρηµατία. Στερεότυπα
παρωχηµένα και αναντίστοιχα µε τις σηµερινές υγιείς επιχειρήσεις, µε τη
σύγχρονη ελληνική επιχειρηµατικότητα.
Οι θέσεις και πρωτοβουλίες του ΣΕΒ είναι σήµερα ξένες προς τη συντεχνιακή
λογική, ξένες προς την αντίληψη της επιδοτούµενης ανάπτυξης. Συντονισµένοι
µε τα κυρίαρχα παγκόσµια ρεύµατα που συχνά αγνοούνται ή διαστρεβλώνονται
στη χώρα µας, συνεπείς προς τις κατευθύνσεις που είχε εγκρίνει η περυσινή
γενική συνέλευση:
•

εκφράζουµε ευρύτερους προβληµατισµούς για τη δοµή και την
προοπτική της ελληνικής οικονοµίας,

•

προωθούµε τη βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,

•

συνοδεύουµε την εκάστοτε κριτική µε συγκεκριµένα εποικοδοµητικά
µέτρα, όπως κάναµε µε τις προτάσεις µας για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕ∆, το
ΛΑΕΚ, τα ασφαλιστικά ταµεία, τον Προϋπολογισµό,

•

στηρίζουµε την υγιή επιχειρηµατική δράση και αναδεικνύουµε τη
σηµασία της σύγχρονης επιχειρηµατικής ηθικής,

•

προβάλλουµε τη σύγχρονη επιχείρηση ως κοινωνικό πρότυπο –
υπόδειγµα οµαδικής δουλειάς, παραγωγικότητας, οργάνωσης,
µακρόπνοου σχεδιασµού και αποτελεσµατικότητας,

•

προωθούµε τις κοινές πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων ως υγιές
και δηµοκρατικό αντίβαρο στην κρατική πατρωνία και την
κοµµατικοκρατία.

Ο ΣΕΒ παρεµβαίνει µε δυνατή και καθαρή φωνή σε ζητήµατα που αφορούν
συνολικά την κοινωνία µας. Έτσι εννοούµε τον θεσµικό µας ρόλο. Η φωνή
αυτή ξενίζει εκείνους που θεωρούν ότι ο ΣΕΒ οφείλει να περιοριστεί σ’ ένα
στενά συντεχνιακό ρόλο, επιδιώκοντας στην καλύτερη περίπτωση να είναι εκ
των προνοµιακών συνοµιλητών της εκάστοτε κυβέρνησης ώστε να διεκδικεί
παροχές για τη βιοµηχανία. Έτσι µας θέλουν όσοι επιµένουν να µας βλέπουν
ως µία κλειστή κάστα ανθρώπων και συµφερόντων, ως µία «καµαρίλα»
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οικονοµικής εξουσίας, η οποία δεν έχει καµία σχέση µε την κοινωνία και,
πάντως, κανένα δικαίωµα να απευθύνεται σ’ αυτήν.
Αλλά, ο ΣΕΒ, δεν είναι αυτό. Αποτελούµε οργανικό και δυναµικό κοµµάτι
των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Εκπροσωπούµε και εκφράζουµε
ζωντανά και υγιή στοιχεία του κοινωνικού µας ιστού. ∆εν είµαστε αποκοµµένοι
από την κοινωνία, αλλά, αντίθετα, αναπόσπαστο τµήµα της και µάλιστα
εµπροσθοφυλακή της.
Είµαστε η δυναµική συνισταµένη µίας κοινωνίας που αντιµετωπίζει το µέλλον
χωρίς φοβίες, χωρίς ψευδαισθήσεις, διεκδικώντας χωρίς συµπλέγµατα τη θέση
της στον σύγχρονο κόσµο.
Έχουµε όχι απλώς θεσµικό δικαίωµα, αλλά κοινωνικό χρέος και ευθύνη να
παρεµβαίνουµε στα ζωτικά ζητήµατα, στα µεγάλα προβλήµατα, που αφορούν
την πορεία της οικονοµίας, την πρόοδο της κοινωνίας, την προοπτική του
τόπου. Προσφέρουµε. Συµµετέχουµε. Και αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες
που αντιστοιχούν στον σύγχρονο θεσµικό και στον ουσιαστικό κοινωνικό µας
ρόλο.
∆ιαβάζω συχνά – πυκνά ότι οι επιχειρηµατίες δεν δικαιούνται να οµιλούν,
καθόσον µοναδική τους επιδίωξη είναι το κέρδος –και όχι το συλλογικό
συµφέρον. Απαντώ. Ιδεολογία µας είναι το κέρδος της δηµιουργίας –η
συνεχής προσπάθεια και βελτίωση, η καινοτοµία και η ανάπτυξη.
Το
επιχειρηµατικό κέρδος παράγει κοινωνικό µέρισµα, δηµιουργεί πλούτο, θέσεις
εργασίας, προοπτική. Κάθε κερδοφόρα επιχείρηση αποτελεί κέρδος για την
οικονοµία, κέρδος για την κοινωνία.
Η κοινωνία µας σήµερα έχει κάθε δικαίωµα και συµφέρον να περιµένει
περισσότερα από εµάς. Σ’ εµάς εναπόκειται να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι
και δικό µας συµφέρον να ανταποκριθούµε ειλικρινά και αποφασιστικά στις
κοινωνικές προσδοκίες. Και µε αυτήν την έννοια εκλαµβάνουµε κάθε υπόδειξη,
κάθε προτροπή, όχι ως κριτική, αλλά ως ενίσχυση της ίδιας της δικής µας
προσπάθειας να συµβαδίζουµε µε τις επιταγές του κοινωνικού συνόλου.
Κυρίες και κύριοι,
Σήµερα, σηµατοδοτούµε την επόµενη φάση της εξέλιξής µας, αναβαπτίζοντας
τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών στη σύγχρονη πραγµατικότητα ως
«ΣΕΒ, σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών».
•

Σηκώνουµε ακόµη πιο ψηλά τη σηµαία της σύγχρονης ελληνικής
επιχειρηµατικότητας.

•

Αποτυπώνουµε τη βούλησή µας για ενιαία έκφραση και δράση της
επιχειρηµατικής κοινότητας, στο πλαίσιο της οποίας οι έννοιες
βιοµηχανία, επιχείρηση, πρωτοβουλία είναι ταυτόσηµες.

•

Προσκαλούµε κάθε σύγχρονη επιχείρηση, όποιο κι αν είναι το πεδίο
δράσης της, να συµπράξει µαζί µας σε ισότιµη βάση για τη διαµόρφωση
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ενός εθνικού περιβάλλοντος αισιοδοξίας, δυναµικής ανάπτυξης και
προόδου.
•

Προσκαλούµε όλες τις παραγωγικές δυνάµεις, όσους µοχθούν και
πονούν τον τόπο, να µας συνδράµουν σ’ αυτήν την προσπάθεια να
διαµορφώσουµε µία άλλη στρατηγική, µία άλλη προοπτική µέσα από την
ίδια την κοινωνία.

Αυτή είναι η τρίτη µετονοµασία του ΣΕΒ. Από τον Σύνδεσµο Ελλήνων
Βιοµηχάνων και Βιοτεχνών – που ήταν η ιδρυτική ονοµασία του ΣΕΒ το 1907 –
περάσαµε το 1946 στον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων και το 1979 στον
Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Πρόκειται για µετονοµασίες που αντικατόπτριζαν στρατηγικές µετεξελίξεις στη
µορφή της ελληνικής επιχείρησης, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Που
καταδεικνύουν ότι ο ΣΕΒ θέλει να συµβαδίσει και µάλιστα να πρωταγωνιστήσει
στις εξελίξεις.
Εγκρίθηκαν σήµερα αλλαγές στο καταστατικό που καθιστούν τον Σύνδεσµο
οργανωτικά και λειτουργικά πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό. Συντελέστηκαν
αλλαγές που ανοίγουν νέους δρόµους για τον ΣΕΒ και τη σύγχρονη
επιχειρηµατική Ελλάδα. Ο νέος καταστατικός µας χάρτης αποτελεί βασική
διακήρυξη της σύγχρονης επιχειρηµατικής τάξης, η οποία παράγει ανάπτυξη,
σιγουριά και προοπτική για όλους. ∆ιακήρυξη που υλοποιεί ένα βασικό στόχο
της περυσινής γενικής συνέλευσης: τη δηµόσια αυτοδέσµευση ενός
επιχειρηµατικού κόσµου που συναισθάνεται την ηθική και κοινωνική του ευθύνη
στη διαµόρφωση του κοινού µας µέλλοντος.
Η σηµερινή αλλαγή σηµατοδοτεί την αντικειµενική ενότητα του επιχειρηµατικού
κόσµου, των δυνάµεων που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας, απέναντι
στις ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών. Ήδη, από τα τελευταία χρόνια, ο
ΣΕΒ αντλεί τα µέλη του από όλους τους τοµείς της ευρύτερης επιχειρηµατικής
κοινότητας. Εκπροσωπεί τις θέσεις και τη δυναµική όλων των δυνάµεων της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σήµερα, η καταστατική διατύπωση έρχεται έτσι να
θεσµοθετήσει µία πραγµατικότητα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Ο νέος ΣΕΒ ταυτίζεται µε τη νέα επιχειρηµατική Ελλάδα.
Όραµά µας είναι η ανάληψη συνευθύνης για το µέλλον από τις δυνάµεις της
πρωτοβουλίας και της παραγωγής, οι οποίες αποτελούν τη δύναµη κρούσης
µίας χώρας που µε αξιώσεις διεκδικεί τον ρόλο της στη σύγχρονη Ευρώπη,
στον σύγχρονο κόσµο.
Κυρίες και κύριοι,
•

Απευθύνοµαι σήµερα από το βήµα αυτό σε όλους τους κοινωνικούς
εταίρους, και τους καλώ να συµπράξουµε σε µία νέα στρατηγική
πρόταση προόδου για τον τόπο.
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•
•
•

Απευθύνοµαι στους εργαζόµενους, και τους καλώ να ενώσουµε τη φωνή
µας για να προωθήσουµε αποφασιστικά την κοινή µας επιδίωξη, που
είναι η οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.
Απευθύνοµαι στις ζωντανές και δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, και τις
καλώ να συµπορευτούµε προς το µέλλον.
Απευθύνοµαι, όµως, ιδιαίτερα σ’ εκείνους που αναπολούν την
προστασία του πελατειακού Κράτους. Σε όλους εκείνους που το µέλλον
τους φαίνεται βουνό. Σε όλους εκείνους που αντιµετωπίζουν το αύριο µε
αβεβαιότητα και φόβο. Σ’ αυτούς έχω να πω ότι:
o Με τις παραδοσιακές ρητορείες και τα ευχολόγια µεταθέτουµε τα
προβλήµατα διογκώνοντάς τα. ∆εν τα επιλύουµε.
o Η επιδοτούµενη ανάπτυξη είναι πλέον ανέφικτη.
o Η µάχη χαρακωµάτων που δίνουν διάφορες κοινωνικές οµάδες
για τα στενά συντεχνιακά τους κεκτηµένα είναι φαύλος κύκλος.
o Το υδροκέφαλο Κράτος δεν µπορεί να παράγει πια ανάπτυξη,
αλλά ελλείµµατα που αποτελούν βαρίδια για το κοινωνικό µας
σύνολο.
Αυτούς καλώ να συµµετάσχουν συστρατευόµενοι σε µια προσπάθεια να
αντιµετωπίσουµε την πρόκληση της ανταγωνιστικής ανασυγκρότησης
της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, χωρίς στρουθοκαµηλισµούς.
Να ανταποκριθούµε στο αίτηµα για εκσυγχρονισµό της παιδείας µας,
ώστε να παράγει πολίτες µε γνώσεις και προοπτική και όχι πτυχιούχους
άνεργους. Να αναβαθµίσουµε τη θέση µας στον σύγχρονο κόσµο
διεκδικώντας και όχι υπεκφεύγοντας. Και να συνταχθούµε µε εκείνες τις
ηγεσίες που καλλιεργούν τη γόνιµη εθνική ανησυχία αντί να
διαχειρίζονται την εθνική µακαριότητα.

Κυρίες και κύριοι,
Η σύγχρονη επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας και της
στασιµότητας. ∆εν µπορεί να κάνει δουλειά µε µισές κουβέντες και µισιακές
αποφάσεις. Σχεδιάζει µε µακροπρόθεσµους στόχους και όχι µε κοντόφθαλµες
σκοπιµότητες. Αναπτύσσεται µέσα από τη δηµιουργική άµιλλα για την
κατάκτηση της προτίµησης των καταναλωτών. Έτσι παράγεται τελικά η
πρόοδος που χρειάζεται ο τόπος. Στις επιχειρήσεις, όποιος δεν ανανεώνεται
παρακµάζει. Όποιος δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της αλλαγής είναι
καταδικασµένος. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνίες!
Η σύγχρονη επιχείρηση βασίζεται στην αξιοκρατία, στη δηµιουργική
πρωτοβουλία, στον επαγγελµατισµό, στον σχεδιασµό, στη συµµετοχή και στην
έµπνευση. Αποτελεί ένα υπόδειγµα δηµιουργικής συνεργασίας, ένα κοινωνικό
πρότυπο βασισµένο στην κοινή δράση, στην άµιλλα, στην αποτελεσµατικότητα.
Αυτές είναι και οι προδιαγραφές των πιο ζωντανών δυνάµεων του τόπου.
Η σύγχρονη επιχείρηση «ψηφίζεται» καθηµερινά και αυστηρά από την αγορά –
από τον καταναλωτή, από τον πελάτη, από τον πολίτη– πληρώνοντας ακριβά
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κάθε της λάθος, κάθε της ολιγωρία. Γι’ αυτό ακριβώς, δεν µπορεί να
ευδοκιµήσει µε φαινόµενα όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η χαµηλή
ποιότητα. Φαινόµενα, που και οι πολίτες δεν αντέχουν πια!
Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση –δεν κουράζοµαι να το επαναλαµβάνω– έχει
επιδείξει αξιοθαύµαστο δυναµισµό, τόλµη και υπευθυνότητα. Η ελληνική
επιχείρηση είναι αυτή που παράκαµψε τη γραφειοκρατία, προσέλκυσε ξένα
κεφάλαια, προχώρησε σε επενδύσεις, δηµιούργησε παραγωγικές θέσεις
εργασίας, ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα αποκτώντας υπολογίσιµη παρουσία
στη Ν.Α. Ευρώπη και οικειοθελώς υιοθέτησε δικούς της κώδικες κοινωνικής
ευθύνης. Στην πράξη, τις τελευταίες δεκαετίες, υποσκέλισε το Κράτος,
αναλαµβάνοντας de facto τον ρόλο του κύριου µοχλού ανάπτυξης και αλλαγής.
Ως Έλληνες επιχειρηµατίες δεν αναζητούµε απλώς νέες αγορές. ∆ιευρύνουµε
τα ελληνικά οικονοµικά σύνορα. ∆ιανοίγουµε νέες προοπτικές. ∆ηµιουργούµε
ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον παγκόσµιο οικονοµικό ανταγωνισµό.
∆ηµιουργούµε ανάπτυξη για όλους, πρόοδο για όλους!
Στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, ο
σχηµατισµός διεθνών συµµαχιών, οι τολµηρές διασυνοριακές επεκτάσεις, η
δηµιουργία κρίσιµου µεγέθους µε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, συνεισφέρουν
πρωταγωνιστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Με τη δράση τους στην
Ελλάδα οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που διαµορφώνουν ένα πιο
ελκυστικό και δυναµικό οικονοµικό περιβάλλον. Με την παρουσία τους στο
εξωτερικό, οι ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν στο παγκόσµιο οικονοµικό
σύστηµα και στην παγκόσµια διανοµή πλούτου. Εθνικό, σήµερα, είναι ό,τι
πετυχαίνει διεθνώς!
Κυρίες και κύριοι,
Η διαχωριστική γραµµή σήµερα δεν είναι ανάµεσα στη ∆εξιά και την Αριστερά,
αλλά ανάµεσα σε εκείνους που βλέπουν το µέλλον ως φόβητρο και σε εκείνους
που βλέπουν το µέλλον ως πρόκληση. Ανάµεσα στη συντηρητική φοβία και
την προοδευτική τόλµη. Ανάµεσα σε εκείνους που αδρανούν και σε εκείνους
που επιχειρούν.
Η διαχωριστική γραµµή σήµερα, στον τόπο αυτόν, είναι ανάµεσα στην
κρατικοδίαιτη Ελλάδα και στην Ελλάδα της ελεύθερης δηµιουργίας. Ανάµεσα
στην Ελλάδα της στασιµότητας και στην Ελλάδα της πρωτοβουλίας. Ανάµεσα
στην Ελλάδα των αγκυλώσεων και στην Ελλάδα των εξελίξεων.
Κατ’ εξοχήν ο επιχειρηµατικός κόσµος έχει συνείδηση ότι ο προστατευτισµός
του κράτους ανήκει στο παρελθόν. Γνωρίζει βιωµατικά ότι η καλύτερη άµυνα
είναι η προσαρµογή, η καλύτερη επίθεση είναι η φυγή προς το επενδυτικό
εµπρός. Αποτελούµε την εµπροσθοφυλακή στον αγώνα για τον εκσυγχρονισµό
και την ανταγωνιστική συµβίωση της ελληνικής κοινωνίας µε τον σύγχρονο
κόσµο. Γιατί, αν εµείς δεν στηρίξουµε τη διαδικασία του εκσυγχρονισµού, εµείς
θα είµαστε τα πρώτα θύµατα της εθνικής στασιµότητας.
Εµείς, µπορούµε να πούµε τα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους: Μια κοινωνία
µαθηµένη και βολεµένη να ζει µε τον πήχυ χαµηλά, αποφεύγοντας την
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οργανωµένη δράση, τον µακρόπνοο σχεδιασµό, τη συνεπή προσπάθεια, µια
κοινωνία εθισµένη στις επιδοτήσεις, δεν µπορεί να ενταχθεί αποτελεσµατικά
στον
σύγχρονο
κόσµο.
Είναι
µαθηµατικά
καταδικασµένη
στην
περιθωριοποίηση – µε ότι αυτό συνεπάγεται: οικονοµική καθίζηση, δοµική
ανεργία, υποβαθµισµένη ζωή…
Είναι, λοιπόν, επείγουσα ανάγκη να ξαναθέσουµε τον πήχυ ψηλά. Χρέος και
συµφέρον των ίδιων των κοινωνικών εταίρων, που αποτελούν τους πιο
άµεσους εκφραστές των κοινωνικών αναγκών, είναι να διαµορφώσουν κοινές
θέσεις, να βρουν κοινά πεδία δράσης, να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες,
σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της µικροπολιτικής ανακύκλωσης.
Σωστές πολιτικές δεν είναι αυτές που παρέχουν στην κοινωνία προστασίες
βραχυπρόθεσµες και κατά κανόνα φρούδες, αλλά αυτές που διαχειρίζονται
αποτελεσµατικά και τολµηρά τη µετάβαση στο µέλλον. Είναι και δικός µας
ρόλος και ευθύνη να προωθήσουµε την ανασυγκρότηση της οικονοµίας µας µε
σύγχρονους όρους ανταγωνιστικότητας, να επιτύχουµε µια υγιή και δίκαιη
ανάπτυξη, να συνεισφέρουµε στη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, να
εξασφαλίσουµε την επιβίωση της χώρας µας µε σύγχρονους όρους στον
σύγχρονο κόσµο.
Μας ρωτούν συχνά: αποσκοπείτε στην ίδρυση ενός κόµµατος των
επιχειρηµατιών; Απαντώ ευθέως: όχι βέβαια. ∆εν το θέλουµε και δεν µας
αφορά –γιατί έχουµε τη δική µας δουλειά, που είναι η δηµιουργία. Ο
επιχειρηµατικός κόσµος, εξάλλου, ήδη ανήκει σε µια δυναµική κοινωνική
πραγµατικότητα –χωρίς κοµµατική ταυτότητα. Τη συναπαρτίζουν όλοι εκείνοι
που σε καθηµερινή βάση, µοχθούν, παράγουν, προχωρούν, δηµιουργούν,
οραµατίζονται. Τη συναπαρτίζουν όσοι αισθάνονται ότι ανήκουν στη σύγχρονη
ανοιχτή κοινωνία της γνώσης και της άµιλλας.
Αυτή η κοινωνική πραγµατικότητα παρέχει ένα δυναµικό πεδίο δράσης στις
δυνάµεις της εργασίας, της πρωτοβουλίας, της δηµιουργίας.
Αυτή η
πραγµατικότητα υπαγορεύει µία στρατηγική αλλαγής, µία προοπτική ελπίδας
για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι,
Ο τόπος χρειάζεται την προσπάθεια όλων µας.
Ας µη µας τροµάζουν τα συσσωρευµένα αδιέξοδα.
Η αυτοδέσµευση των συνειδητοποιηµένων και ζωντανών κοινωνικών
δυνάµεων, σε µια κοινή προσπάθεια για την πρόοδο, είναι µονόδροµος αν
θέλουµε να υπάρξει µια νέα ώθηση, µια νέα ελπίδα, µια νέα προοπτική στην
ελληνική κοινωνία.
Προσβλέπουµε στη δηµιουργία αυτής της ευρείας κοινωνικής συµµαχίας, µε
κοινή συνείδηση, ευθύνη και κατεύθυνση µπροστά.
Συλλογική µας υπόθεση είναι η επιχείρηση πρόοδος, αυτή η επιχείρηση
µέλλον για την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
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