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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ, 

∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
 

στην εκδήλωση «ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ!» 
Μια στρατηγική πρωτοβουλία του ΣΕΒ  

Για τη Νέα Επιχειρηµατική Γενιά 
 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
 

 
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
 
Όλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον αναγκαίο 
και βασικό µοχλό για την ανάκαµψη της οικονοµίας και την έξοδο από την 
κρίση.  Ειδικότερα, µία νέα επιχειρηµατικότητα βασισµένη στην έρευνα, τη 
γνώση και την καινοτοµία, ικανή να παίξει τον ρόλο ενός δυναµικού πυρήνα 
όχι µόνο οικονοµικής αλλά και κοινωνικής προόδου.  Γι’ αυτό και πρέπει να 
διασυνδεθεί µε όλους τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς και να 
στηριχτεί συνειδητά από την πολιτεία στο πλαίσιο µιας συγκροτηµένης 
πολιτικής. 
 
Στη στρατηγική αυτή στόχευση είναι ενταγµένη και η αποψινή εκδήλωση που 
εγκαινιάζει µια συνεργασία κοµβικής σηµασίας µε την πανεπιστηµιακή 
κοινότητα, τους νέους επιστήµονες και το καταξιωµένο Ερευνητικό Κέντρο του 
«∆ηµόκριτου».  Η πολιτεία είχε πρόσφατα ακόµη αναγνωρίσει την ανάγκη 
µίας τέτοιας διασύνδεσης, προβλέποντας την ίδρυση στα πανεπιστήµια 
Μονάδων Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ).  ∆υστυχώς, σήµερα, 
ο θεσµός αυτός απειλείται µε υποβάθµιση και αδρανοποίηση, θύµα µιας 
πολιτικής περικοπών χωρίς σχέδιο και ιεράρχηση.  Η ελληνική πολιτεία 
πρέπει πράγµατι να απαλλαγεί οριστικά από την αµφιθυµία που επιδεικνύει 
απέναντι στην επιχειρηµατικότητα:  ενώ από τη µια αναγνωρίζει στα λόγια τη 
σηµασία και τον ρόλο της στην ανάπτυξη του τόπου, στην πράξη δεν στηρίζει 
θεσµούς και δοµές που την ενισχύουν και την αναπτύσσουν.  Χρειαζόµαστε 
ένα ενιαίο σχέδιο δράσης, το οποίο να ενώνει τη νεότητα, τη γνώση και την 
πρωτοβουλία στην ίδια οικονοµική και κοινωνική δυναµική. 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Αρκετά ζήσαµε µε το πελατειακό βόλεµα, τα δανεικά και τις επιδοτήσεις.  
Καλούµαστε τώρα να επιστρέψουµε στη σκληρή δουλειά, στον παραγωγικό 



µόχθο.  Να ξαναβρούµε τον δυναµισµό µας και τη δηµιουργικότητά µας.  Να 
διεκδικήσουµε επιθετικά, µε τις δικές µας δυνάµεις, ένα καλύτερο µέλλον. 
 
Η πραγµατικότητα που βιώνουµε σήµερα, αυτό επιβάλλει.  ∆εν υπάρχει 
δυνατότητα επιστροφής στο απολαυστικό αλλά σαθρό χθες.  ∆εν µπορούµε, 
όµως, και να ανεχόµαστε πια µια κατάσταση όπου ο παραγωγικός µας ιστός 
καταστρέφεται µέρα µε τη µέρα, όπου η ανεργία πλήττει σχεδόν το 1/3 του 
εργατικού µας δυναµικού, όπου η φτώχεια κινδυνεύει να γίνει ενδηµική, όπου 
η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δεν βρίσκει δουλειά και δεν έχει 
προοπτική. 
 
Αυτή η πραγµατικότητα πρέπει να αλλάξει.  Μπορεί να αλλάξει;  Ναι, µπορεί.  
Αλλά όχι µε λόγια.  Όχι µε υποσχέσεις.  Όχι µε µαγικές συνταγές.  Μπορεί να 
αλλάξει µόνο µέσα από ένα ριζοσπαστικό σχεδιασµό, µε σκληρή και επίµονη 
δουλειά, µε τη συνειδητή κινητοποίηση όλων των ζωντανών δυνάµεων που 
διαθέτει ο τόπος. 
 
Αυτήν τη νέα προοπτική µπορεί να τη δώσει σήµερα, κατ’ εξοχήν µία νέα 
επιχειρηµατική αντίληψη, µία νέα επιχειρηµατικότητα.  Που διαθέτει την τόλµη 
να αναλαµβάνει ρίσκα.  Την ικανότητα να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής.  
Τη συνείδηση ότι αποτελεί την κινητήρια δύναµη για µία σύγχρονη 
παραγωγική οικονοµία και την εγγύηση για την κοινωνική συνοχή.  Μία 
επιχειρηµατικότητα που δεν αλληθωρίζει προς την κρατικοδίαιτη διαπλοκή, 
αλλά κοιτά ίσια µπροστά. 
 
Αυτή η επιχειρηµατικότητα δεν διεκδικεί προστασία και προνόµια.  Χρειάζεται 
µόνο ανοιχτό πεδίο για να δράσει και να παράξει πλούτο για το σύνολο της 
κοινωνίας. 
 
Μπροστά µου, εδώ, σήµερα, δεν βλέπω µόνο νέα πρόσωπα.  Έχω την 
αίσθηση ότι βλέπω και νέα µυαλά.  Νέους ανθρώπους που απορρίπτουν τις 
νοοτροπίες και πρακτικές που µας έφεραν στη σηµερινή κατάσταση.  Που 
έχουν τη θέληση να πετύχουν και την ικανότητα να προχωρήσουν.  Σας 
στηρίζουµε γιατί σας χρειαζόµαστε.  Από εσάς περιµένουµε να µας 
ξανακάνετε περήφανους για την Ελλάδα. 
 
Είστε µία γενιά που µεγάλωσε σε συνθήκες υλικής ευµάρειας και πολιτικής 
οµαλότητας.  Ενηλικιώνεστε όµως µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.  
Σήµερα, δεν διακυβεύεται µόνο το οικονοµικό µας µέλλον.  Οι προκλήσεις 
είναι πολύ βαθύτερες, πολύ ευρύτερες. 
 
Μια κοινωνία εκτρέπεται στην ανοµία και στον µηδενισµό της βίας, όταν 
αισθάνεται ότι µέσα στο κατεστηµένο σύστηµα δεν υπάρχει διέξοδος, δεν 
µπορεί να βρει προοπτική.  Η δηµοκρατία απειλείται πρωταρχικά από τον ίδιο 
της τον εαυτό –γι’ αυτό και πρέπει να αποδεικνύεται σε µόνιµη βάση ικανή να 
ανανεώνεται, να παράγει ιδέες, αξίες και δουλειές.  Όταν το «δηµοκρατικό 
κατεστηµένο» δεν είναι ταυτόσηµο µε ένα καλύτερο µέλλον, τότε 
αποµειώνεται στα µάτια της κοινής γνώµης.  Παροπλίζεται.  Και αναγκάζεται 
να προσφύγει στον αστυνόµο και τον εισαγγελέα –που σε µία ευνοµούµενη 



δηµοκρατία πρέπει να εφαρµόζουν µε συνέπεια το κράτος του Νόµου –γιατί 
έχει απωλέσει τα ισχυρότερα όπλα του που είναι αξιακά και ηθικά. 
 
Η µεταπολιτευτική δηµοκρατία µας κατέληξε να γίνει συνώνυµη της 
δηµοσιοϋπαλληλικής προσδοκίας, των συντεχνιακών προνοµίων, του 
συνδικαλιστικού βολέµατος, της κοµµατικής πελατείας.  Το σύστηµα αυτό 
ξεγυµνώθηκε από την κρίση, αποδείχθηκε ανίκανο να την αντιµετωπίσει και 
άφησε την κοινωνία έρµαιο αδιέξοδων πολιτικών και οδυνηρών συνεπειών.  
Πρέπει να ξανακάνουµε τη δηµοκρατία µας συνώνυµη της δηµιουργικότητας, 
της αξιοκρατίας, της προκοπής –να δηµιουργήσουµε ένα νέο δηµοκρατικό 
ιδεώδες για τους νέους µας.  Και αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί ούτε µέσα 
από τα κόµµατα, ούτε µε τον Λεβιάθαν του κράτους.  Ελευθερία, δηµιουργία, 
ανάπτυξη –οι κινητήριες αυτές δηµοκρατικές αρχές– µπορούν να βρουν 
εύφορο πεδίο κατ’ εξοχήν στον παραγωγικό ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνία 
των ενεργών πολιτών.  Η σύγχρονη δηµοκρατική Ελλάδα χρειάζεται νέους 
επιχειρηµατίες, όπως χρειάζεται νέους επιστήµονες, νέους δηµόσιους 
λειτουργούς –µία νέα εµπροσθοφυλακή της δουλειάς, της γνώσης και της 
ευθύνης. 
 
Αυτός είναι ο δηµοκρατικός δρόµος µιας σύγχρονης Ελλάδας προς το µέλλον. 
 


