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Οη νηθνλνκνιόγνη, πνπ ζπλήζσο αξέζθνληαη λα αλαθαιύπηνπλ ηα απηνλόεηα, πξνζδηόξηζαλ όηη,
δηαρξνληθά, ε θαηλνηνκία εμεγεί ίζσο αθόκε θαη ην 60% – 70% ηεο αλάπηπμεο. Η αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ππεύζπλε γηα ην ππόινηπν. Η θαηλνηνκία
είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί πινύην, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηε ζθέςε, πξνζδίδεη δπλακηζκό ζηελ
νηθνλνκία, θέξλεη γξήγνξα ζην πξνζθήλην λέα θαη ιακπξά κπαιά. Οπζηαζηηθά, ρσξίο θαηλνηνκία
δελ λνείηαη αλάπηπμε. Καη ρσξίο αλάπηπμε δελ λνείηαη ε ύπαξμε θαη επηβίσζε ηεο ζύγρξνλεο
νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο.
Παξάιιεια, όκσο, νη πξσηόγλσξεο θξίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ νηθνλνκία, ζην πεξηβάιινλ,
ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, πεγάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αλαηξνπέο πνπ θέξλεη ε ηερλνινγηθή
πξόνδνο.
Σηελ νπζία, ε θαηλνηνκία επηθέξεη αιιαγέο ζηηο αμίεο καο θαη ζηα πηζηεύσ καο θη απηό
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζπγθξνύζεηο πνπ δνύκε –
κε νινέλα απμαλόκελν ξπζκό πιένλ.
Η θαηλνηνκία δεκηνπξγεί θαη επθαηξίεο θαη πξνβιήκαηα θαη πάεη ρέξη-ρέξη κε ηελ θνηλσληθή αιιαγή.
Η ζνθία καο ζα είλαη λα θαηαλνήζνπκε απηή ηε δηπιή ππόζηαζε θαη λα είκαζηε έηνηκνη θαη
πξόζπκνη λα ηελ αληηκεησπίζνπκε. Γηαηί ε ηερλνινγηθή πξόνδνο αλαπόθεπθηα νδεγεί ζηελ
αλάγθε γηα πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο –θη απηό είλαη ην πεδίν ζην νπνίν όια ζα θξηζνύλ
ηειηθά.
Σήκεξα, εδώ, γηνξηάδνπκε ηελ νινθιήξσζε κίαο πεηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο λα θέξνπκε ζηελ
επηθάλεηα κεξηθνύο από ηνπο ζβώινπο ρξπζνύ πνπ είλαη θξπκκέλνη ζην παγσκέλν έδαθνο ηεο
Ειιάδαο. Μηαο Ειιάδαο πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνπο ζύγρξνλνπο θαηξνύο. Μηαο Ειιάδαο
πνπ δηώρλεη ηα θαιύηεξά ηεο παηδηά, γηαηί δελ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη νύηε ζπλζήθεο πνπ ζα
αλαδείμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, νύηε όξακα νύηε πξννπηηθή.
Ο δηαγσληζκόο θαηλνηνκίαο πέηπρε. Ο ρξπζόο θάλεθε. Καη είλαη πνιύο. Σήκεξα βιέπνπκε
δείγκαηά ηνπ –πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα επεηδή θάπνηνη αζρνιήζεθαλ. Ο ΣΕΒ ζηήξημε ζην
παξειζόλ, ζηεξίδεη ζήκεξα θαη ζα ζηεξίδεη ζην κέιινλ, θάζε πξνζπάζεηα πνπ επηδηώθεη λα
απειεπζεξώζεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο καο –ηδηαίηεξα ησλ λέσλ καο.
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Η πξσηνβνπιία ηνπ ΣΕΒ θαη ηεο Eurobank είρε σο ζηόρν λα αλαδείμεη εθείλεο ηηο πξσηνπνξηαθέο
δπλάκεηο πνπ είλαη ηθαλέο λα θέξνπλ έλα θιίκα αηζηνδνμίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο
πξνόδνπ ζηνλ ηόπν καο.
Απηέο είλαη νη δπλάκεηο πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηελ
εκπξνζζνθπιαθή ζε κία πξνζπάζεηα λα μαλαγίλνπκε κία θνηλσλία δξάζεο θαη δεκηνπξγηθήο
πξνζαξκνγήο.
Τα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ έδεημαλ όηη ππάξρεη κία Ειιάδα πνπ αξλείηαη λα βνιεπηεί ζηε
κεηξηόηεηα θαη ζηνλ απαμησκέλν δεκόζην βίν. Μία Ειιάδα πνπ ιεηηνπξγεί κε εθεπξεηηθόηεηα θαη
δεκηνπξγηθή θόξηηζε.
Απηή ε Ειιάδα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ζύγρξνλν θόζκν. Απηή ε Ειιάδα απνηειεί ην κέιινλ καο.
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