ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ Π. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Αγαπεηνί θίινη,
αο θαισζνξίδσ απφ ηε πιεπξά κνπ ζην 16ν εηήζην ζπλέδξην.
Δκείο εδψ ζην ΔιιελνΑκεξηθαληθφ Δπηκειεηήξην αλαδεηνχκε έλα ξεαιηζηηθφ φξακα γηα ην
κέιινλ. Θέινπκε λα είκαζηε ρξήζηκνη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ζέινπκε λα είκαζηε
ρξήζηκνη ζηελ θνηλσλία θαη λα αλαδείμνπκε ηηο αμίεο θαη ηα θαιά παξαδείγκαηα βηψζηκεο
θαη ππεχζπλεο αλάπηπμεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ
θνηλσληθή πξφνδν. Απηή ε αλαδήηεζε είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο CSR ηνπ
επηκειεηεξίνπ. Ξεθηλψ κε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε κηα εμαηξεηηθή νκάδα θίισλ πνπ θέηνο
ππεξέβεζαλ εαπηφλ, δίλνληαο απιφρεξα απφ ην ρξφλν ηνπο, ηε θαληαζία ηνο θαη ηελ θαιή
δηάζεζε ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ καο θάλεη πεξήθαλνπο:

 Υξπζνχια Γηαθάηνπ
 Νηθφι Ισαλλίδε
 Μάξζα Κεζίζνγινπ
 Μάλνο Ιαηξέιεο
 Αιεμία Μαραίξα
 Όιγα Μάλνπ
 Νίθνο Μέιηνο
 Μαλίλα Μεληδηάηε
 Ναηάζζα Κσλζηαληίλνπ
 Κηάξα Κφληε
 Μαξηιέλα Κνπίδνπ
 Γηάλλεο Βξαράηεο
 ηάλα Κπξηαθνχ
 Αγγειηθή Παπαδνπνχινπ
 έβε θαθηαλάθε
 Ράληα νπιάθε
θαη καδί ηνπο ε αεηθίλεηε Άληδεια «POWERBANK” Μπνγηαηδή.

Υξεηαδφκαζηε έλα Όξακα
Υξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ έλα φξακα ζηελ Διιάδα. Έρεη πεξάζεη ηφζνο θαηξφο
απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε απηή ηε θξίζε νηθνλνκίαο θαη αμηψλ πνπ νη πεξηζζφηεξνη δε
ζπκφκαζηε πσο ήηαλ ηα πξάγκαηα πξηλ ηε θξίζε.
Υξεηαδφκαζηε έλα φξακα γηα επεκεξία, γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, γηα δεκηνπξγία ζέζεσλ
εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, γηα έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα είλαη θηιφμελν ζηηο
επφκελεο γελεέο, γηα κηα θνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί κε φξνπο αιιειεγγχεο θαη ζεβαζκνχ ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη κε ιηγφηεξε δπζηπρία.
Υξεηαδφκαζηε έλα φξακα γηα ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ παζρίδεη λα παξακείλεη ζηελ αγνξά, λα
δηαηεξήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηελ επηρείξεζε, γηα απηνχο
πνπ ηνπ εκπηζηεχζεθαλ ηα ρξήκαηά ηνπο, γηα απηνχο πνπ ζπλεξγάδεηαη καδί θαζεκεξηλά.
Γηα ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ θαηαιαβαίλεη φηη ε επηηπρία δελ κεηξηέηαη κφλν κε νηθνλνκηθνχο
φξνπο.
Υξεηαδφκαζηε έλα φξακα γηα ηνλ αγξφηε πνπ ζέιεη λα βνεζήζεη ηνλ ηφπν ηνπ θαη λα
παξάμεη θαιά πξντφληα αιιά ηαπηφρξνλα λα μνδεχεη ιηγφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο, ψζηε λα
κπνξνχλ θαη ηα παηδηά ηνπ θαη ηα εγγφληα ηνπ λα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ.
Υξεηαδφκαζηε έλα φξακα γηα ηνλ ηδηνθηήηε ην κηθξνχ μελνδνρείνπ ζηηο εζραηηέο ην Αηγαίνπ
πνπ παζρίδεη λα κεγαιψζεη ηελ ηνπξηζηηθή ζεδφλ θαη λα ‘ρεη θαινχο πειάηεο πνπ
δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα φρη κφλν γηα ηνλ ίδην αιιά γηα φιν ην λεζί. Σνπξίζηεο πνπ
θεχγνληαο έρνπλ πάξεη κηα ηφζν θαιή εκπεηξία πνπ ζα ζέινπλ λα μαλάξζνπλ θαη λα πνπλ
θαη ζηνπο θίινπο ηνπο γηα ην πφζν δέζεθαλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο παξαδφζεηο ην
λεζηνχ.
Υξεηαδφκαζηε έλα φξακα γηα ηνλ λέν απφθνηην ηνπ πνιπηερλείνπ πνπ ζέιεη λα κείλεη ζηελ
Διιάδα θαη λα καδέςεη κηα παξέα απφ θίινπο θαη ζπκκαζεηέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ καδί
έλα startup, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ην ηαιέλην ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο εθζεηηθέο
ηερλνινγίεο θαη λα θπλεγήζνπλ έλα φλεηξν πνπ πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ εθηθηφ κφλν ζηε
Silicon Valley αιιά ηψξα είλαη εδψ, κπξνζηά ηνπ θαη ηνπο πεξηκέλεη.

Υξεηαδφκαζηε έλα φξακα γηα ηελ θνπέια πνπ θνιχκπεζε ηα άγξηα λεξά γηα λα γιηηψζεη απφ
ηνλ πφιεκν θαη λα βξεη κηα λέα δσή ζηελ Διιάδα. Μηα θνπέια πνπ ζπγθεληξψλεη πάλσ ηεο
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θπιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ δελ πξέπεη
φκσο λα ηεο ζηεξήζνπλ ηελ επθαηξία λα δήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ζαλ ηζφηηκν κέινο κηαο
θνηλσλίαο πνπ ηε ρξεηάδεηαη θαη ηελ εθηηκά.
Απηφ ην φξακα, είλαη ην φξακα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο.
Όια απηά πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα, είλαη κηθξά θνκκάηηα ελφο παγθφζκηνπ παδι. Έλα
παδι ηεο κεγάιεο εηθφλαο φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ δίλνπλ θαηεχζπλζε ζε θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξήζεηο πξνο έλα
νηθνπκεληθφ κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη 17 ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs)
αθνξνχλ ζηηο πην ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά
πεξηβαιινληηθά θαη δηαθπβέξλεζεο. Σα SDG είλαη πιένλ ε παγθφζκηα γιψζζα γηα ηελ
αεηθνξία. Κη έρνπκε φινη επζχλε λα κηιήζνπκε απηή ηε γιψζζα, θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο
θαη πνιίηεο. Πξέπεη φινη λα γίλνπκε ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζε κηα πξνζπάζεηα κε
καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.
Σα ηειεπηαία ρξφληα κηιάκε ζπλερψο γηα ηελ παγθφζκηα ζηξνθή ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε
πνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηε λννηξνπία. Η αιιαγή λννηξνπίαο έγθεηηαη ζην φηη ηα ζέκαηα
βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ αληηκεησπίδνληαη πιένλ σο θάηη απνθνκκέλν θαη πξναηξεηηθφ αιιά
ελζσκαηψλνληαη
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ιεηηνπξγίαο.
Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ην κέιινλ. Καζψο φκσο ε ηερλνινγία θαιπάδεη, νη πηεζηηθέο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ηνπ θφζκνπ νδεγνχλ ζε ξηδηθέο
αιιαγέο απφ ρξφλν ζε ρξφλν, έλα πξάγκα είλαη ζίγνπξν: Η θιίκαθα, ε εκβέιεηα θαη ε
πνιππινθφηεηα ησλ απαηηήζεσλ είλαη ηέηνηεο πνπ θακία θπβέξλεζε, επηρείξεζε, ή
θνηλσλία πνιηηψλ δελ είλαη ζε ζέζε απφ κφλε ηεο λα ηηο δηαρεηξηζηεί.
Η βησζηκφηεηα πξνζθέξεη κηα πξαγκαηηθή επθαηξία γηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε
αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα δεκηνπξγία θνηλήο αμίαο θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ
πφξσλ πνπ πιένλ απαηηνχληαη ζηελ επνρή ησλ θαηαηγηζηηθψλ αιιαγψλ ηεο Σέηαξηεο
Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Δίλαη κηα επθαηξία λα ζρεδηάζνπκε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο
εξγαζίαο, λα δεκηνπξγήζνπκε ηερλνγλσζία αιιά θπξίσο λα θηλεηνπνηήζνπκε κηα
ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη κηα θνηλή επζχλε απέλαληη ζην κέιινλ ησλ κεγάισλ αιιαγψλ.

ήκεξα ζα εζηηάζνπκε ζε απηέο ηηο αιιαγέο θαη πσο επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
εξγαζία θαη ην επηρεηξείλ. Γελ έρνπκε θαλέλα πεξηζψξην λα θιείζνπκε ηα κάηηα ζηελ λέα
πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί εθείλε ζα καο μεπεξάζεη. Γηαρξνληθά ζηελ ηζηνξία ην αλζξψπνπ, ε
πξνζαξκνγή ήηαλ ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα επηβίσζε. Σψξα, πην πνιχ απφ πνηέ,
πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχκε φρη ζην ηψξα αιιά ζην αχξην. Γηα λα είλαη απηφ ην αχξην
θαιχηεξν γηα φινπο, πξέπεη λα θαηαθέξνπκε λα ηζνξξνπήζνπκε αλάκεζα ζηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο θαη ζην λα δηαηεξήζνπκε ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο πνπ δίλνπλ λφεκα ζηελ χπαξμή
καο.
Όξακα γηα έλα θαιχηεξν αχξην ινηπφλ, μεθηλά ακέζσο ηψξα!

