
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλες και φίλοι.  
 
Καλωσορίσατε στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού 

Επιμελητηρίου για την Εταιρική Υπευθυνότητα. 

 

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε  τη σημερινή μας εκδήλωση, 

αναπολώντας μια ξεχωριστή στιγμή στην Αμερικανική αλλά και 

παγκόσμια ιστορία πριν από 50 χρόνια. Στο βίντεο που μόλις 

παρακολουθήσατε, ακούγονται φράσεις εκείνης της εποχής 

όπως  «οι νέοι άνθρωποι απορρίπτουν το status quo”, 

«μαζεύτηκε πολύς κόσμος που ένιωθε ότι τα πράγματα πρέπει 

να γίνουν διαφορετικά», «δεν ψάχναμε για απαντήσεις, 

ψάχναμε για άλλους ανθρώπους που ένιωθαν το ίδιο με εμάς» 



50 χρόνια μετά, το Woodstock θεωρείται μια από τις κορυφαίες 

στιγμές στην ιστορία της μουσικής. Αλλά δεν ήταν μόνο η 

μουσική. Η μεγάλη τομή εκείνης της μεγαλειώδους συναυλίας 

ήταν ένα σύγχρονο, για την εποχή του, όραμα για συνεργασία, 

αλληλοσεβασμό και συναδελφοσύνη ανάμεσα στους πολίτες. 

Ήταν η ανάγκη να γίνει αντιληπτό ότι τα προβλήματα που 

ταλάνιζαν τις κοινωνίες εκείνη την εποχή, αφορούσαν όχι 

μερικούς αλλά σχεδόν όλους. Ήταν η ιδέα ότι αν δεν 

αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα προβλήματα και τους κινδύνους, 

κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Το Woodstock ήρθε 

σαν επιστέγασμα μια δεκαετίας ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών 

στην Αμερική και το αίτημα για ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη 

και αλληλοκατανόηση. 

 



50 χρόνια μετά το Woodstock, βρισκόμαστε σε ένα ανάλογο 

σημείο καμπής. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας σειράς κινδύνων 

παγκόσμιας εμβέλειας και ραγδαίων αλλαγών στην οικονομία, 

το περιβάλλον και τις κοινωνίες μας. Οι προκλήσεις αυτές 

ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά σε κράτη, επιχειρήσεις και 

πολίτες. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μας αφορούν όλους, σε 

όλη την υφήλιο. Από αυτή την αγωνία για το κλίμα, αναδύθηκε 

το κίνημα νέων ανθρώπων που κατακλύζουν κατά εκατοντάδες 

χιλιάδες τους δρόμους και ζητούν να γίνει αντιληπτό το 

πρόβλημα και να δράσουμε με αποφασιστικότητα και 

αποτελεσματικότητα. 

 

 



Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτές τις ραγδαίες αλλαγές και 

τον τρόπο που αυτές οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές από τις 

διαφορετικές γενιές. Θα δώσουμε βάση και βήμα στις νεότερες 

ηλικίες, σε προσπάθεια να ενισχύσουμε την συναντίληψη για 

ένα κόσμο που αλλάζει 

 Θα ακούσουμε εξαιρετικούς ομιλητές τους οποίους και 

ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Είμαι σίγουρος ότι μετά 

από αυτά που θα ακούσουμε και δούμε θα φύγουμε στο τέλος 

της ημέρας με μια αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. 

Αυτή η εκδήλωση δε θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς τη 

στήριξη των εταιριών-μελών του Επιμελητηρίου μας που 

ανέλαβαν να την υποστηρίξουν και που θέλω να ευχαριστήσω.  



 



Έχουμε μία θαυμάσια επιτροπή εταιρικής υπευθυνότητας στο 
Επιμελητήριο με εξαίρετα στελέχη. Από τον Πρόεδρο και όλα τα 
μέλη της που όλοι διακρίνονται για την ζωντάνια τους , το κέφι 
τους και την ομαδικότητα τους στις εργασίες της Επιτροπής. Σας 
ευχαριστώ θερμά και χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί σας.  
  
Από την άλλη τι να πω για την συντονίστρια της Επιτροπής την 
συνεργάτιδα μου την Άντζελα και τον απαράμιλλο ζήλο της. Την 
ευχαριστώ θερμά καθώς και όλα τα στελέχη του Επιμελητηρίου 
που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση.  
 
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη σημερινή 
σας παρουσία και την εμπιστοσύνη σας στις δράσεις και 
πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου μας.  
 
Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου τον 
κ. Νικόλαο Μπακατσέλο για τον δικό του χαιρετισμό. 


