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Φίλες και φίλοι καλωσηρθατε 

Εμείς εδώ στο επιμελητήριο είμαστε περήφανοι για την εξέλιξη αυτού του συνεδρίου αυτά 

τα 17 χρόνια. Είναι το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα που μίλησε για βιώσιμη ανάπτυξη και 

μιλάει ακόμα με μια φωνή που ακούγεται δυνατά. Είναι μεγάλη χαρά και εξαιρετική τιμή για 

μας να έχουμε μια αίθουσα κατάμεστη γεμάτη επαγγελματίες από ένα από τους πιο 

δημιουργικούς τομείς της επιχειρηματικής κοινότητας.  

Οι περισσότεροι εξ ημών δουλεύουμε και αγαπάμε χρόνια αυτό το sustainability με όλες τις 

διαφορετικές λέξεις που χρησιμοποιούμε για να το περιγράψουμε. Και έχουμε σπαταλήσει 

ατελείωτες ώρες, μέρες, χρόνια να προσπαθούμε να πείσουμε για το πόσο σημαντικό είναι 

για μια εταιρεία να μεριμνά για το αποτύπωμά της στους άλλους ανθρώπους και στο 

φυσικό περιβάλλον. Και ενώ ακόμα δεν έχει φτάσει η μέρα που δε θα χρειάζεται πια να 

πείσουμε για τα αυτονόητα στο χώρο της δουλειάς μας, φαίνεται ότι φτάνουμε σε ένα 

σημείο που δε χρειάζεται να πείσουμε την κοινωνία γύρω μας. Τώρα πρέπει απλά να την 

ακούσουμε πιο προσεκτικά. 

Αυτές οι αλλαγές που έρχονται, αυτή η ανάγκη για κινητοποίηση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

είναι πια παντού γύρω μας. Και καθώς στην Ελλάδα φαίνεται ότι βγαίνουμε μετά από 10 

χρόνια από τη δική μας κρίση (ή τουλάχιστον έτσι αισθανόμαστε), μπορούμε πια ελεύθεροι 

να ασχοληθούμε με την παγκόσμια κρίση. 

Αν έχουμε μάθει ένα πράγμα όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να 

αντιμετωπιστούν αυτά τα μεγάλα προβλήματα είναι η συνεργασία. Το ξέρουμε καλά ότι ο 

μόνος τρόπος είναι να δουλεύουμε πολλοί μαζί με άλλες εταιρείες, με ΜΚΟ, με κοινωνικές 

επιχειρήσεις, με φορείς της πολιτείας  για να μειώσουμε την πλαστική σακούλα, για να 

αναδασώσουμε καμένες περιοχές, για να σταματήσουμε τη σπατάλη φαγητού, για να 

βρίσκουν δουλειά τα νέα παιδιά, για να ξοδεύουμε λιγότερη ενέργεια, για να βοηθήσουμε 

συνανθρώπους από άλλες χώρες να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Και το ξέρουμε καλά ότι 

ο καλύτερος τρόπος για να πείσουμε μέσα στις εταιρείες μας είναι να χτίσουμε πρώτα τις 

συνεργασίες και τις συμμαχίες έξω από την εταιρεία. 

Αυτό το 17o SDG, τη συνεργασία για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, το έχουμε μάθει. Αυτό που ίσως χρειάζεται να μάθουμε από εδώ και στο εξής είναι 

η ικανότητα να εστιάζουμε σε προτεραιότητες κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές 



και τις ενσωματώσουμε μέσα στο business model. Η καλή, υγιής επιχειρηματικότητα που 

υπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, αυτό που θα βρείτε μέσα στο περιοδικό partners να 

ονομάζουμε purpose-driven-business είναι η μεγάλη αλλαγή της νοοτροπίας για να 

δώσουμε καλύτερο νόημα στις εταιρείες μας, στους μετόχους μας, στους συναδέλφους 

μας και φυσικά σε εμάς τους ίδιους. 

Και γιατί επιτέλους δεν συζητάμε για περιφερειακά προγραμματάκια που ψάχνουν να 

βρουν χαριτωμένους τρόπους να ξοδέψει χρήματα η εταιρεία αλλά λέμε ότι… Sustainability 

is Business, Business is Sustainability. 

Στήσαμε το σημερινό μας συνέδριο με την λογική συνέχεια που ακολουθούμε ή πρέπει να 

ακολουθούμε και στο χώρο της εργασίας μας 

• Πρώτα βλέπουμε τον κίνδυνο, το πρόβλημα, αυτό που μας τρομάζει. Το μελετάμε, 

το καταλαβαίνουμε και διαλέγουμε τον σκοπό μας. 

• Μετά βλέπουμε τις αλλαγές. Αυτές που έρχονται, αυτές που πρέπει να 

υπολογίσουμε, αυτές που πρέπει να πραγματοποιήσουμε. 

• Μετά αναζητούμε έμπνευση για να παρακινήσουμε και άλλους στον σκοπό μας. 

Χρειαζόμαστε τις ιστορίες ανθρώπων που θα παραδειγματίσουν και θα εμψυχώσουν. 

• Και τέλος αναλαμβάνουμε δράση. Αλλά δράση που έχει νόημα για το μέλλον, για τις 

επόμενες γενιές. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ακούσουμε τις επόμενες 

γενιές. 

Το συνέδριο αυτό δε στήθηκε από μόνο του. Αυτό και οι άλλες εκδηλώσεις της επιτροπής 

μας είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μιας ομάδας ανθρώπων με ατελείωτο κέφι και αγάπη 

για αυτό που κάνουν. Ευχαριστώ τον Προεδρό μας και τον Ηλία Σπυρτούνια για την 

εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και την κατανόηση στις τρελές ιδέες μας. Ευχαριστώ 

επίσης τα μέλη μας που ήταν μαζί μας στην αρχή του φετινού μας ταξιδιού, το Νικο Μέλιο 

και Χρυσούλα Διακάτου. Ευχαριστώ πάνω από όλους την Άντζελα Μπογιατζή που χωρίς 

αυτή, τίποτα από όλα αυτά δε θα γινόταν. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για το 

πάθος τους και για το ότι… περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω!  

Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξεκινήσει το 17ο ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας του 

Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου! Avanti Maestro!  


