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Οι επιχειρήσει ins Βόρειαβ Ελήάδαε 
είναι παράγοντεβ κοινωνικήβ συνοχήβ

Οι επιχειρήσεις και οι 
επιχειρηματίες δεν είμαστε 
παρατηρητές της κοινωνίας 
αλλά συμμετέχουμε ενεργά 
σε αυτή και νιώθουμε τις νέες 
προκλήσεις που έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε

Ειδικά κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας η ανταπόκριση 
των επιχειρήσεων-μελών 
μας, στην πρόσκληση της 
πολιτείας και του ΣΒΕ, για 
έμπρακτη στήριξη του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και των 
ευπαθών ομάδων, ήταν και 
παραμένει μεγάλη αλλά, 
κυρίως, συγκινητική

Του Αθανάσιου Σαββάκη
Προέδρου ίου Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδοε

Η
 περίοδος που διανύουμε είναι 
αναμφισβήτητα πολύ δύσκολη, 
σε σχέση με τις πρόσφατες πε
ριόδους ανάπτυξης της χώρας 

μας. Είναι γεγονός ότι, η αρνητική οικο
νομική κατάσταση εξαιτίας της πανδημί

ας, βιώνεται απ’ όλη την ελληνική κοινω
νία και δοκιμάζονται οι αντοχές όλων μας, 
σε όλα τα επίπεδα.

Οι νέες προκλήσεις και οι συνθήκες 
που καθημερινά αντιμετωπίζει η κοινωνία 
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βελ
τίωσης των συνθηκών εργασίας και προ
στασίας του περιβάλλοντος, οδήγησαν την 
τελευταία δεκαετία σε κρίση αξιοπιστίας 
αναφορικά με το ρόλο των επιχειρήσε
ων στην προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την άλλη βέβαια πλευρά, μέσα από 
την πολυεπίπεδη κρίση, έχουν αναδειχθεί 
και θετικά στοιχεία, που σιγά-σιγά έρχο
νται να διεκδικήσουν τον χώρο τους και να 
δώσουν μια καινούργια οπτική στα πράγ
ματα. Εννοούμε την ανάγκη να σκεφτού- 
με ένα νέο σύστημα αξιών, με προτεραι
ότητα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Ευκαιρία για δράση
Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες 

δεν είμαστε παρατηρητές της κοινωνίας, 
αλλά συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή και 
νιώθουμε τις νέες προκλήσεις που έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε. Ναι μεν οι καιροί είναι 
δύσκολοι, αλλά είναι και ευκαιρία για την 
ανάληψη δράσεων που υποστηρίζουν τις 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

ΓΓ αυτό οι επιχειρήσεις της Βόρειας 
Ελλάδας δεν έμειναν απαθείς στις προ
κλήσεις της εποχής μας. Η επένδυση στην 
κοινωνική ευθύνη από σειρά επιχειρήσε
ων, αρκετών στη Βόρεια Ελλάδα, που κάθε 
μέρα αυξάνονται, δεν ήταν και δεν είναι 
προσχηματική. Είναι η έμπρακτη απόδοση 
πίσω στην κοινωνία, μέρους των ωφελει
ών που οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν. Γι’ 
αυτό και η ιδέα της κοινωνικής προσφοράς, 
σε όλα τα επίπεδα, περιβάλλον, παιδεία, 
εκπαίδευση, αγορά, ανθρώπινο δυναμικό, 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος και εξαπλώνε
ται καθημερινά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις υπεύθυ
νης επιχειρηματικότητας είναι περισσότε
ρο από ποτέ στοχευμένες από τα μέλη του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και 
οι επιχειρήσεις επιτελούν έργο, που μπο
ρεί να μην έχει έντονα επικοινωνιακά χα
ρακτηριστικά, είναι όμως αδιαμφισβήτητο 
και υλοποιείται αθόρυβα.

Πολυετήβ προσπάθεια
Άλλωστε, την ιδέα της εταιρικής κοινω

νικής ευθύνης, ως γέφυρας επικοινωνίας 
μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, εν
στερνίστηκε εδώ και πολύ καιρό και προ
ωθεί ο ΣΒΕ. Οι δράσεις του Συνδέσμου 
μας σχετίζονται άμεσα με την κινητοποί
ηση των επιχειρήσεων-μελών μας, στην 
κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνι
κής ευθύνης. Και είμαστε περήφανοι γιατί 
έχουμε να επιδείξουμε κοινωνικό έργο και 
επιτυχημένα παραδείγματα πρωτοβουλιών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσα από τη 
δράση των επιχειρήσεών μας.

Στον ΣΒΕ προβληματιστήκαμε έντονα, 
για την ενεργό συμβολή μας στην υποστή
ριξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ
νης και την κινητοποίηση των επιχειρήσε- 
ων-μελών μας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κατανοώντας τα σημεία των καιρών, ο 
προβληματισμός μας εξελίχθηκε γρήγορα 
σε «στοίχημα» να φέρουμε σε επαφή τον 
επιχειρηματικό κόσμο, με τους φορείς που 
επιτελούν κοινωνικό έργο.

Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου

να κάνουμε πράξη την ευαισθησία των με
λών μας στα κοινωνικά προβλήματα, απο
φασίσαμε την ίδρυση ειδικού φορέα με 
αποστολή την έμπρακτη υποστήριξη και 
διασύνδεση των οργανώσεων που προ
σφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς 
τα παιδιά και τους νέους, με την επιχειρη
ματική κοινότητα.

Δημιουργήσαμε έτσι το Δίκτυο Κοινω
νικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, που έρχε
ται να καλύψει το σχετικό κενό και να εν
θαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη 
ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωμα
τείων, οργανώσεων και συναφών φορέων, 
με τη διασύνδεσή τους με την επιχειρημα
τική κοινότητα και τα ενδιαφερόμενο μέλη 
του Συνδέσμου, με στόχο την προσφορά 
προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/ 
και υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι την 
αποτελεσματική, αυτόνομη και ταυτόχρο
να πολυσυμμετοχική υλοποίηση της απο
στολής του Δικτύου.

Αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά
Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας,

η ανταπόκριση των επιχειρήσεων-μελών 
μας, στην πρόσκληση της Πολιτείας και 
του ΣΒΕ, για έμπρακτη στήριξη του Εθνι
κού Συστήματος Υγείας και των ευπαθών 
ομάδων, ήταν και παραμένει μεγάλη, αλλά, 
κυρίως, συγκινητική.

Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΕ αθόρυ
βα, χωρίς δεύτερη σκέψη, στήριξαν το το
πικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή που είναι 
εγκατεστημένες, καθώς και ευπαθείς ομά
δες, αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, 
ότι αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες 
κοινωνικής συνοχής.

Με γενναιοδωρία και ταχύτητα, με σε
μνότητα και αίσθημα αλληλεγγύης, σε 
περιβάλλον δραματικού περιορισμού της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι 
επιχειρήσεις αυτές απέδειξαν ότι η υπεύθυ
νη επιχειρηματικότητα είναι πάντα «εδώ», 
για την κοινωνία και τον συνάνθρωπο.

Σε αυτές τις βιομηχανίες, αλλά και σε 
όσες επιχειρήσεις συνεισφέρουν έμπρακτα 
στην εθνική προσπάθεια, αξίζουν συγχα
ρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τους 
οφείλουμε την ευγνωμοσύνη, όλων μας.


