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Κυρίες και κύριοι,
Η σηµερινή πρωτοβουλία της Eurobank έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι δεν συνεπάγεται
απλά άλλο ένα λανσάρισµα χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Στη συγκεκριµένη
στιγµή και στην εξειδικευµένη µορφή της είναι ένα απτό δείγµα επιχειρηµατικής
πρωτοπορίας και κοινωνικής ευθύνης. Σε χαλεπές εποχές η τράπεζα έχει το θάρρος
να αναλάβει νέα - και σίγουρα σωστά υπολογισµένα - ρίσκα που προσφέρουν
ανακούφιση σε µία αγορά διψασµένη για ρευστότητα, ενώ, ταυτόχρονα, µε συνέπεια
και επιµονή, προωθούν ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης βασισµένο στην
ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια, στις σύγχρονες τεχνολογίες και δράσεις
αιχµής. Είναι πράξη που αντιπροσωπεύει τη συµπεριφορά και την αντίληψη της
νέας επιχειρηµατικής τάξης.
Κυρίες και κύριοι,
∆εν υπήρξαµε πάντα ένα ράθυµο έθνος δηµοσίων υπαλλήλων, αεριτζήδων και
αετονύχηδων. Έχουµε υπάρξει στο παρελθόν – κι ας µας φαίνεται σχεδόν
ακατόρθωτο σήµερα – ένας λαός επιχειρηµατιών.
Στην αρχαία Ελλάδα, το πανόραµα των επιδόσεων στην τέχνη, τη φιλοσοφία, την
επιστήµη βασίστηκε σε επιχειρηµατική δράση. Πιο πρόσφατα, στον 17ο και στον 18ο
αιώνα, µέσα στην κοινωνική ακινησία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, εµείς οι
Έλληνες επιδείξαµε µία εντυπωσιακή επιχειρηµατική δράση – φτάνοντας να
ελέγχουµε οικονοµικά σχεδόν το σύνολο της οικονοµίας της. Η ίδια η Επανάσταση
του 1821 υποκινήθηκε ουσιαστικά από τις επιχειρηµατικές δυνάµεις του µείζονος
ελληνισµού – και ιδιαίτερα από τους εµπόρους που δραστηριοποιήθηκαν στη Φιλική
Εταιρεία.
Ωστόσο, µετά την ίδρυση του νεοελληνικού Κράτους και τη δολοφονία του
Καποδίστρια, επικράτησαν οι δυνάµεις της συντήρησης που είχαν ήδη εµποδίσει τη
µετάλλαξη της παντοδύναµης ελληνικής επιχειρηµατικότητας από εµπόρους και
βιοτέχνες σε βιοµηχάνους, που είχαν υπονοµεύσει τον νεοελληνικό διαφωτισµό και
είχαν αντιδράσει στην ίδια την Επανάσταση. Χτίστηκε έτσι ένα κράτος της
προστασίας και του παρασιτισµού, που µάταια από τότε προσπαθούµε να
εκσυγχρονίσουµε. Ένα κράτος συνυφασµένο σήµερα πλέον µε την κοµµατοκρατία
και τις πελατειακές σχέσεις.
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Υπό τον ίσκιο του, οικοδοµήθηκε µία οικονοµία που άλλοτε τελεί υπό το φάσµα της
χρεοκοπίας και της αναγκαστικής διαχείρισης. Και άλλοτε, σηµειώνει εντυπωσιακή
βελτίωση, που γρήγορα όµως υπονοµεύεται κάτω από το βάρος των διαρθρωτικών
και χρόνιων αδυναµιών της. ∆εν έχουµε καταφέρει, έτσι, να αποκαταστήσουµε
συνθήκες σταθερής προόδου στην οικονοµία µας και να δηµιουργήσουµε
προϋποθέσεις ανταγωνιστικής ανάπτυξης, στηριγµένης σε κλάδους και τεχνολογίες
αιχµής καθώς και στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η χώρα µας.
Παρά ταύτα, είχαµε ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη, όµως; Ήταν ανάπτυξη βασισµένη στις
επιδοτήσεις, στα δάνεια, στην προστασία. Στην εσωστρέφεια και –ας το πούµε– εν
µέρει και στη διαφθορά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ως
ένα βαθµό, από το 1980 και µετά, εναποθέσαµε σχεδόν κάθε προσπάθεια
εκσυγχρονισµού της οικονοµίας και της κοινωνίας στα χέρια των Βρυξελλών.
Σήµερα, όµως, που τα δηµόσια οικονοµικά είναι σε αδιέξοδο, που η χρήση των
κοινοτικών πόρων υπόκειται σε σκληρούς και διαρκείς ελέγχους και που τα διεθνή
κεφάλαια γίνονται για εµάς ολοένα και ακριβότερα, η ισχύς και η άνθιση της ιδιωτικής
οικονοµίας, της πραγµατικής οικονοµίας του µόχθου και της παραγωγής, αποτελούν
µονόδροµο για την έξοδο από την κρίση, µονόδροµο για το ίδιο το µέλλον µας.
Χωρίς µία σύγχρονη και ισχυρή επιχειρηµατική τάξη η σηµερινή Ελλάδα είναι
καταδικασµένη σε οικονοµικό µαρασµό, παρακµιακή ηθική και διεθνή
περιθωριοποίηση. Για να υπάρξουµε µε σύγχρονους όρους, στον σύγχρονο κόσµο,
πρέπει να ξαναγίνουµε λαός επιχειρηµατιών. Η διπλή κρίση που βιώνουµε σήµερα
καθιστά αυτό το ζητούµενο πιο επιτακτικό από οποτεδήποτε άλλοτε.
Κυρίες και κύριοι,
Στην πράξη, µέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια, η ιδιωτική πρωτοβουλία προηγήθηκε
της πολιτικής στον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό, απογαλακτιζόµενη σε µεγάλο βαθµό
από την κρατική πατρωνία. Υπηρετήσαµε µία νέα αντίληψη για την οικονοµία, µία
νέα κουλτούρα για την εργασία. ∆ηµιουργήσαµε ένα µεγάλο και πολλαπλό κοινωνικό
µέρισµα: θέσεις εργασίας, προστιθέµενη αξία, φόρους, εισφορές, καινοτοµία, κέρδη,
χορηγίες.
Αυτά τα καταφέραµε παρά τις πολύµορφες αντιδράσεις που αντιµετωπίζουµε. ∆ιότι,
στην Ελλάδα, η κοινωνία παραµένει στο σύνολό της δύσπιστη και ενίοτε εχθρική
απέναντι στη φύση και τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας. Η πολιτική ρητορεία, τα
ΜΜΕ, οι ταγοί της διανόησης, δείχνουν να την αντιµετωπίζουν µάλλον ως αναγκαίο
κακό, παρά ως απαραίτητο φορέα προόδου. Η δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικής
δράσης έχει γίνει σχεδόν αντανακλαστική, συστηµατικά φορτίζοντας τον δηµόσιο
λόγο.
Έχω συχνά τονίσει ότι και εµείς οι ίδιοι δεν είµαστε άµοιροι των ευθυνών µας για την
κατάσταση αυτή. Σε µία κρατικοδίαιτη οικονοµία, υπήρξαν και κρατικοδίαιτοι
επιχειρηµατίες. Σε µία κοµµατοκρατούµενη κοινωνία, υπήρξαν επιχειρηµατίες που
δηµιουργήθηκαν κοµµατικώ δικαίω. Υπάρχουν επιχειρηµατίες που βλέπουν το
κέρδος ως ατοµικό αυτοσκοπό και όχι ως πολλαπλό κοινωνικό µέρισµα. Η
νοθευµένη πρόοδος, που εξασφάλισε το κοµµατοκρατούµενο πελατειακό κράτος,
µοιραία νόθευσε και την επιχειρηµατική δράση. Υπήρξαν, έτσι, ανάµεσά µας,
κρατικοδίαιτοι ή κοινωνικά ανάλγητοι επιχειρηµατίες, που προσπορίστηκαν δάνεια,
επιδόθηκαν στη φοροδιαφυγή και συνεισέφεραν στη γιγάντωση της διαφθοράς και
στη δηµιουργία της σηµερινής κρίσης.
Τα φαινόµενα αυτά, όµως, δεν είναι κανόνας. ∆εν αντιπροσωπεύουν τη νέα,
σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη της Ελλάδας. ∆εν είµαστε όπως θέλουν να µας
παρουσιάζουν –για να συγκαλύπτουν τα δικά τους αδιέξοδα και να υπηρετούν τις
δικές τους σκοπιµότητες– διάφοροι δηµόσιοι ρήτορες, µερικοί κονδυλοφόροι
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αναχρονιστικών ιδεολογηµάτων, ορισµένοι άκριτοι κήρυκες ενός παρωχηµένου
λαϊκισµού, που θέλουν να συντηρήσουν την πελατειακή εξουσία, τον κρατικό βρόγχο,
στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Η νέα επιχειρηµατική τάξη είναι ένα οργανικό και αναπόσπαστο κοµµάτι της
κοινωνίας και, µάλιστα, το πιο δυναµικό. Από τη φύση της, η νέα επιχειρηµατική
τάξη είναι ανήσυχη και δηµιουργική. Χρειάζεται, όµως, καθαρό αέρα για να
αναπνεύσει και ελεύθερο ορίζοντα για να αναπτυχθεί –δίπλα σ’ ένα δίκαιο και
αποτελεσµατικό κράτος, µε κοινούς στόχους και κοινές πολιτικές. ∆εν συµβιβάζεται
µε τα φαινόµενα της παρακµής, που δηλητηριάζουν το κοινό µας µέλλον. Θέλει να
προσφέρει και όχι να νεµηθεί. ∆ιεκδικεί µε τόλµη και αποφασιστικότητα την
πραγµάτωση µιας σύγχρονης εξωστρεφούς Ελλάδας, ικανής να εξασφαλίζει ένα
καλύτερο αύριο για όλους τους πολίτες της.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Το µείζον εθνικό θέµα αυτή τη στιγµή, η µεγάλη εθνική προτεραιότητα, είναι η
επιτάχυνση του εθνικού εκσυγχρονισµού και η αναζωογόνηση της παραγωγικής µας
οικονοµίας. Μόνο αυτή θα αναβαθµίσει τη χώρα µας ως έθνος µέσα στους διεθνείς
συσχετισµούς ισχύος. Στην πρόταξη αυτής της απόλυτης προτεραιότητας, πιστεύω
ότι ο ρόλος των επιχειρηµατιών µπορεί να είναι καταλυτικός, να είναι κυριολεκτικά
εθνικός. Είναι η ώρα της επιχειρηµατικής τάξης –αυτή καλείται σήµερα να
κινητοποιήσει την ελληνική κοινωνία, που βραδυπορεί ασυγχώρητα.
Θεσµικά, νοµοτελειακά, ιστορικά, για την αλλαγή, που σήµερα αποτελεί ζωτική
ανάγκη, η δηµιουργική επιχειρηµατικότητα είναι το κλειδί. ∆ιότι οι σύγχρονες
επιχειρήσεις, οι δυναµικοί επιχειρηµατίες, µε την καθηµερινή τους δουλειά,
αποτελούν τις πιο ζωντανές και δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας. Συνδυάζουν όλα
τα απαραίτητα συστατικά της προόδου: όραµα, ποιοτικό ανθρώπινο δυναµικό,
γνώση, καινοτοµία, τόλµη, αποτελεσµατικότητα. Προσαρµόζονται έγκαιρα στις
εξελίξεις των καιρών. Αποδεικνύονται διεθνώς ανταγωνιστικοί –έχοντας ξεπεράσει
τα ελληνικά σύνορα. Επιδεικνύουν έµπρακτα την ευθύνη τους προς το κοινωνικό
σύνολο παράγοντας πλούτο και δηµιουργώντας θέσεις εργασίας, µε αποφάσεις που
υπηρετούν τη µακροχρόνια προοπτική της χώρας µας.
Με σύνθηµα το εκσυγχρονιστικό τρίπτυχο «παραγωγή – παιδεία – κοινωνική
συνοχή» καλούνται σήµερα να στρατευθούν στον σχεδιασµό και την υποστήριξη µιας
εθνικής πολιτικής, που θα ανακαινίσει εκ βάθρων την παραγωγική µηχανή του τόπου
και θα εντάξει τη µικρή Ελλάδα από το περιθώριο στο επίκεντρο του καινούριου
σκληρού κόσµου. Η σηµερινή εκδήλωση δείχνει ότι η Eurobank έχει συλλάβει από
την πλευρά της το µήνυµα. Η πρωτοβουλία της δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση –
δείχνει τον δρόµο προς την ανάληψη κοινών, καινοτόµων για την Ελλάδα,
επιχειρηµατικών δράσεων, που να ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες της
οικονοµίας και της κοινωνίας. Σε αυτόν τον δρόµο πρέπει ατοµικά, αλλά –το
κυριότερο-- και συλλογικά, να πορευθεί η νέα επιχειρηµατική τάξη µε ανανεωµένη
δυναµική και αυξηµένη αίσθηση ευθύνης.
Η πρόκληση για µας, τούτη την ώρα, σε τούτον τον τόπο, είναι να ξεφύγουµε από το
τέλµα ενός συστήµατος που µονίµως βολεύεται και αναβάλλει. Να συνεισφέρουµε
αποφασιστικά στην έξοδο από τα πολιτικά και οικονοµικά αδιέξοδα
αντιπαρατάσσοντας την επιχειρηµατική τόλµη στην πολιτική ατολµία, την ιδιωτική
πρωτοβουλία στον κρατικό εφησυχασµό, τη δράση στην αδράνεια, τα έργα στην
υποσχεσιολογία. Και να µην ησυχάσουµε αν δεν δούµε ορατή, διαρκή και συνεπή
πρόοδο.
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