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Αθήνα, 20 Ιουνίου 2006 
 

Ετήσια εκδήλωση για την Επώνυμη Καθηγητική Θέση στην Επιχειρηματική Ηθική 
«Αριστείδης Δασκαλόπουλος» 
 
Business Ethics in the Developed 21st Century Economies 
 
Είναι τιμή για μένα η πρόσκληση να μοιρασθώ μ’ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, σε 
μια τόσο εκλεκτή εκδήλωση, μερικές σκέψεις μου πάνω στο θέμα της 
επιχειρηματικής ηθικής. 
 
Προετοιμάζοντας τη σημερινή μου εισήγηση, ρώτησα ένα φίλο μου, νέο, πτυχιούχο 
σε κοινωνικές επιστήμες, εξαιρετικού χαρακτήρα, ποια είναι η άποψη του για την 
επιχειρηματική ηθική. Η απάντηση ήλθε αβίαστη και ακαριαία: «Ποια ηθική; Οι δυο 
έννοιες είναι ασυμβίβαστες»! 
 
Ο Αμερικανός καθηγητής Al. Gini λέει ότι «σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, 
δύο από τα πιο κραυγαλέα ακαδημαϊκά οξύμωρα είναι οι όροι «επιχειρηματική 
ηθική» και «ηθική ηγεσία»...Κανένας από τους δυο αυτούς όρους δεν απολαμβάνει 
αξιοπιστίας στην κοινή γνώμη...Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι έχομε τόσα λίγα 
πρότυπα επιχειρήσεων και ηγετών που λειτουργούν πάνω σε ηθικές αρχές. Απλά, 
το κλισέ αυτό επιμένει λόγω της μεγάλης έλλειψης αποδείξεων περί του αντιθέτου. 
Στην καλύτερη περίπτωση οι δυο αυτοί όροι παραμένουν στο λεξιλόγιο 
περισσότερο σαν ευχολόγια παρά σαν πραγματικές υπαρξιακές καταστάσεις». 
(Moral Leadership and Business Ethics, by Al. Gini, Loyola University, Chicago). 
  
Δεν είναι μυστικό ότι και στην Ελλάδα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης 
συμμερίζεται αυτή την άποψη. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη 
κατάσταση που αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του καπιταλιστικού 
συστήματος. Διότι δεν μπορεί να επιβιώσει ένα σύστημα που η κοινωνία θεωρεί 
ανήθικο και διεφθαρμένο. 
 
Θυμάμαι ότι στη 10ετια του ’80 είχα το προνόμιο να γνωρίσω από κοντά, στο 
Τόκιο, τον Ιάπωνα μεγαλοβιομήχανο Matsushita, ιδρυτή της ομώνυμης 
βιομηχανίας ηλεκτρικών συσκευών. Στην ομιλία του προς την ομάδα 
επιχειρηματιών του ακροατηρίου του είπε κάτι που τότε δεν πολυκαταλαβα, αλλά 
μου αποτυπώθηκε στη μνήμη. Είπε, με τη σοφία των 80 και πάνω χρόνων του: 
«είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων να είναι αγαπητές από όλους τους 
ανθρώπους». Μια οντότητα που θεωρείται ανήθικη δεν μπορεί να είναι αγαπητή. 
 
Τίθεται ένα ερώτημα εδώ: Τι συμβαίνει; Προσελκύει το επάγγελμα του 
επιχειρηματία δυσανάλογη μερίδα των ανήθικων ανθρώπων; Η υπάρχει κάτι στη 
ηθική των επιχειρήσεων που είναι φιλοσοφικά διαφορετικό από την ηθική των 
ατόμων, κάτι που είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να το καταλάβει και να το 
αποδεχθεί ο μέσος άνθρωπος, μια διαλεκτική που υποχρεώνει ένα ηθικό 
άνθρωπο να φέρεται με τρόπο που φαίνεται στους απ’ έξω «ανήθικος» όταν 
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εξασκεί τα καθήκοντα του επιχειρηματικού ηγέτη; Πιστεύω το δεύτερο και θα 
προσπαθήσω να σας το δείξω. 
 
Θα αναφερθώ πρώτα στην υποανάπτυκτη ελληνική πραγματικότητα του 20ου 
αιώνα και μετά θα έλθω στο κύριο θέμα, που είναι η επιχειρηματική ηθική μιας 
ανεπτυγμένης κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Διότι βλέπω την Ελλάδα να εισέρχεται 
στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, και βλέπω να αλλάζει κάτι τον 21ο αιώνα και σ’ αυτές 
τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Εμείς οι Έλληνες, δηλαδή, θα δούμε μεγαλύτερη 
αλλαγή απ’ ο,τι θα δουν όσοι ήδη ζουν στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. 
 
Φέτος συμπληρώνω 40 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Σ’ 
αυτά τα χρόνια βίωσα τη ζωή του επιχειρηματία όλων των μεγεθών, μια που 
παρέλαβα μια οικογενειακή επιχείρηση με 5 υπαλλήλους και τζίρο 19 εκ. Δρχ., που 
σε σημερινές τιμές θα ήταν μικρότερος από €500.000 και την παρηκολουθησα σε 
όλα τα στάδια μέχρι τα σημερινά μεγέθη των 170 υπαλλήλων και των € 100 
εκατομμυρίων πωλήσεων. 
 
Η επιχειρηματική ηθική είναι ένα θέμα που ταλανίζει συνεχώς όσους υπηρετούν το 
επιχειρηματικό επάγγελμα, ιδιαίτερα στη Χώρα μας, που όπως ξέρετε, έχει υψηλή 
θέση στον παγκόσμιο δείκτη διαφθοράς.  Αν ο καθηγητής κ. Νιλσεν ήθελε να 
διδάξει το μάθημα του με τη μέθοδο των περιπτώσεων (case studies), δεν θα είχε 
καμιά δυσκολία να εύρει ιστορικά από την Ελληνική πραγματικότητα. 
 
Θα εύρισκε την περίπτωση του νέου επιχειρηματία που απεφάσισε στην αρχή της 
καριέρας του να δηλώνει με ειλικρίνεια όλα τα εισοδήματα της μικρής επιχείρησης 
του και δεν διανοήθηκε τη συνδιαλλαγή όταν υπέστη τον πρώτο του φορολογικό 
έλεγχο. Θα εύρισκε την περίπτωση του πεπειραμένου επιχειρηματία που 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια διάσωσης μιας επιχείρησης διότι 
δεν δέχθηκε να συνδιαλλαγεί με αυτούς που θα ενέκριναν την νόμιμη κρατική 
επιδότηση. Ακόμη, θα εύρισκε τη μεγάλη, εισηγμενη εταιρία που έχασε μια μεγάλη 
προμήθεια στο Δημόσιο διότι ο διευθύνων δεν δέχθηκε να διευκολύνει ιδιωτικά 
τους αποφασίζοντες. 
 
Τα πράγματα θα ήταν απλά αν λέγαμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις οι 
επιχειρηματίες ήταν στη σωστή πλευρά της επιχειρηματικής ηθικής και η συζήτηση 
θα τελείωνε εκεί. Μπορεί όμως να υποστηριχθεί ότι και στις τρεις περιπτώσεις οι 
καλοί αυτοί επιχειρηματίες φέρθηκαν ανήθικα. 
 
Στον μικρό επιχειρηματία που αρνήθηκε να συναλλαγεί κατελογίσθησαν τόσο 
δυσβάστακτοι φόροι που γονάτισε η εμβρυακή του επιχείρηση. Η επιχείρηση που 
δεν πήρε την κρατική επιδότηση έκλεισε, και δεκάδες εργαζόμενοι έμειναν στο 
δρόμο. Η επιχείρηση που έχασε την κρατική προμήθεια είδε τον ανταγωνιστή της, 
που την πήρε, να ανδρώνεται και να της αφαιρεί μεγάλο μερίδιο αγοράς. Δηλαδή 
και στις τρεις περιπτώσεις η απόφαση του ηγέτη έβλαψε σοβαρά την επιχείρηση 
που είχε υποχρέωση να υπηρετεί. 
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Ο όρκος του Ιπποκράτη περιλαμβάνει και την υπόσχεση του γιατρού ότι δεν θα 
βλάψει εν γνώσει του τον πελάτη του, που τον εμπιστεύτηκε. Δεν ισχύει κάτι 
ανάλογο και για τους ηγέτες των επιχειρήσεων έναντι των μετόχων τους; Και στην 
περίπτωση  που ηγέτης και μέτοχος είναι το ίδιο πρόσωπο, δεν υπάρχει κάποια 
αντίστοιχη υποχρέωση έναντι των εργαζομένων; Με ποιο δικαίωμα ο ηγέτης 
έβλαψε όλους αυτούς τους ανθρώπους για να έχει ο ίδιος την πολυτέλεια της 
«ήσυχης συνείδησης»; Είναι υπεύθυνη συμπεριφορά αυτή; 
 
Ο Peter Drucker, ο κατ’ εξοχήν φιλόσοφος του μάνατζμεντ που πέθανε πρόσφατα, 
υποστηρίζει ότι η ηθική των ηγετών διαφέρει από αυτήν των άλλων ανθρώπων. Ο 
ηγέτης, λέει ο Drucker, οφείλει να αντιμετωπίζει τα θέματα επιχειρηματικής ηθικής 
σαν προβλήματα κόστους-οφέλους. Στο βαθμό που αυτό προκαλεί σύγκρουση με 
τη συνείδηση του, ο ηγέτης οφείλει να σηκώσει μαρτυρικά αυτό το σταυρό. 
 
Οι Λακεδαιμόνιοι, ένας κατ’ εξοχήν πολεμικός λαός, θεωρούσαν κολάσιμη όχι την 
κακή πράξη αυτή καθ’ αυτήν, αλλά το να σε πιάσουν! Στο βαθμό που οι 
επιχειρήσεις βρίσκονται σε πόλεμο με τους ανταγωνιστές τους, δεν ισχύουν 
γιαυτες οι κανόνες του πολέμου; Αν εφαρμόσομε τον κανόνα των Λακεδαιμονίων, 
το θέμα της επιχειρηματικής ηθικής καταλήγει σε μιαν απλή εκτίμηση του ρίσκου 
να αποκαλυφθεί η όποια παράνομη η «ανήθικη» πράξη. 
 
Ο Μίλτων Φρηντμαν, ξεκάθαρος όπως πάντα, συμμερίζεται τη Λακεδαιμόνια 
άποψη, αλλά υποστηρίζει ότι τελικά συμφέρει την επιχείρηση η ηθική 
συμπεριφορά διότι μακροχρόνια η αντίθετη τακτική θα καταλήξει είτε σε σοβαρά 
πρόστιμα είτε σε μείωση της φήμης της επιχείρησης. Παίρνει δηλαδή σαφή 
ωφελιμιστική στάση. 
 
Θέλω να σταθώ λίγο στην ιδέα ότι το επιχειρείν μοιάζει με τον πόλεμο. Είναι κάτι 
που δεν συνειδητοποιούν οι περισσότεροι. Νομίζουν ότι το κέρδος είναι δεδομένο. 
Αν ήταν έτσι, τότε η έννοια του κέρδους που υπερβαίνει το τόκο της τραπεζικής 
κατάθεσης θα ήταν ανήθικη. O μεγάλος οικονομολόγος Schumpeter νομιμοποίησε 
το επιχειρηματικό κέρδος με τη θεωρία του της δημιουργικής καταστροφής. Ο 
Schumpeter είπε ότι το καπιταλιστικό σύστημα προοδεύει διότι τη στιγμή που 
δημιουργείται μια επιτυχημένη επιχείρηση από μια καινοτομία, έρχονται αμέσως οι 
μιμητές που οδηγούν τα κέρδη της προς το μηδέν, μέχρις ότου έλθει μια νέα 
καινοτομία που αφανίζει και αυτήν και τους μιμητές της. Δηλαδή, στο καπιταλιστικό 
σύστημα, οι επιχειρήσεις πρέπει διαρκώς να αμύνονται και να καινοτομούν, άλλως 
πεθαίνουν. Αν θέλετε να πεισθείτε γι’ αυτό, ανατρέξτε στην Ελληνική ιστορία των 
επιχειρήσεων. Μετρήστε πόσες από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του 1976 
υπάρχουν σήμερα, και αν υπάρχουν, σε ποια κατάταξη ευρίσκονται. Στο 
επιχειρείν, δεν υπάρχει ειρήνη, είναι ένας συνεχής πόλεμος. Και είναι ακριβώς 
αυτός ο πόλεμος που φέρνει στην κοινωνία την ευημερία και νομιμοποιεί τα κέρδη 
των επιχειρήσεων. 
 
Είναι σαφές ότι για τους ηγέτες και τα στελέχη της επιχείρησης υπάρχει 
σύγκρουση μεταξύ της υποχρέωσης να τηρούν τους νόμους και τους ηθικούς 
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κανόνες από τη μια, και της υπόσχεσης προς τους μετόχους και τους 
εργαζομένους της επιχείρησης ότι δεν θα κάνουν τίποτε που εν γνώσει τους θα 
τους βλάψει από την άλλη. Είναι ένα τρομερό δίλημμα, που πρέπει ο καθένας μας 
να διαχειρισθεί. 
 
Ένας τρόπος διαχείρισης του διλήμματος είναι να συμφωνήσομε στα όρια αυτής 
της λογικής, πέραν των οποίων δεν υπάρχει δίλημμα. 
 
Πρώτα πρώτα το προφανές, ότι μπορεί να δικαιολογηθεί η «μη ηθική» 
συμπεριφορά μόνο αν είναι σε όφελος άλλων, δηλαδή των μετόχων και 
εργαζομένων, και όχι του ίδιου του επιχειρηματικού ηγέτη. Η συμπεριφορά των 
ηγετών της Enron, παραδείγματος χάριν, δεν παρουσιάζει κανενός είδους δίλημμα 
και είναι ξεκάθαρα καταδικαστέα. 
 
Δεύτερον, η «μη ηθική» συμπεριφορά μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο αν είναι 
αμυντική, δηλαδή δεν μπορεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της 
επιχείρησης. 
 
Τρίτον, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε παραχώρηση σε θέματα ζωής 
και υγείας. Το να διαθέτεις στην αγορά ελαττωματικά φάρμακα, ή ανασφαλή 
αυτοκίνητα, ή επικίνδυνα τρόφιμα, χωρίς βέβαια να ενημερώνεις τους πελάτες, ή 
το να κάνεις σοβαρές παραχωρήσεις στα συστήματα ασφαλείας ενός πλοίου, 
ασφαλώς δεν είναι θέματα που θα δεχόμασταν να αποφασίζονται με την θεωρία 
του κόστους- οφέλους. Σίγουρα και οι τέσσαρες αυτές πρακτικές θα αύξαναν τα 
κέρδη της επιχείρησης, αλλά είμαι βέβαιος ότι ούτε ο Drucker θα υπεστήριζε ότι θα 
μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την υποχρέωση προς τους μετόχους, ούτε ο 
Friedman θα επιχειρηματολογούσε ότι ο μόνος λόγος που θα συνιστούσαν 
ανήθικη συμπεριφορά είναι ότι θα βλάψουν μακροχρόνια τη φήμη της επιχείρησης, 
ή ότι το ρίσκο να αποκαλυφθούν είναι υπέρμετρο σε σχέση με το προσδοκώμενο 
κέρδος.! 
 
Το θέμα δεν είναι τόσο αν είναι ηθικό να διαθέτει η επιχείρηση επικίνδυνα 
προϊόντα στην αγορά, γιατί αν ήταν δεν θα ανεχόμασταν την ύπαρξη της 
βιομηχανίας τσιγάρων. Το θέμα κατά την γνώμη μου είναι η διάθεση εν γνώσει της 
επιχείρησης, επικίνδυνων προϊόντων χωρίς να προειδοποιεί τους πελάτες της. 
 
Στα θέματα ζωής και υγείας λοιπόν θα έθετα ένα όριο, το οποίο δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν οι επιχειρηματίες, ασχέτως επιπτώσεων στα κέρδη ή στην επιβίωση 
της επιχείρησης. Το «ο θάνατός σου η ζωή μου» μπορεί να ισχύει στη σχέση με 
τους ανταγωνιστές της επιχείρησης αλλά όχι και σε σχέση με τους πελάτες της ! 
Εδώ δεν σηκώνει καμία παραχώρηση. 
 
Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το όριο αυτό ισχύει άσχετα με το αν υπάρχει ή όχι 
νόμος που το απαγορεύει.  
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Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματική ηθική επιτάσσει και 
συμπεριφορές που δεν επιβάλλονται από το νόμο, έστω και αν αυτές έχουν 
καθαρά αρνητική επίπτωση στα κέρδη της επιχείρησης. Για παράδειγμα υπάρχουν 
επιχειρήσεις που σεμνύνονται για το γεγονός ότι κάνουν δαπάνες για το 
περιβάλλον ή το προσωπικό τους, ή για φιλανθρωπίες και χορηγίες, χωρίς να 
μπορούν ή να προσπαθούν καν να τις συνδέσουν με την προσδοκία αύξησης των 
κερδών, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Πολλές φορές το μόνο που 
αυξάνεται από τέτοιες δράσεις είναι το προσωπικό γόητρο του ηγέτη της 
επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο όμως βλάπτονται οι μέτοχοι, εκτός αν 
ενσυνείδητα έχουν συναινέσει στη μείωση της περιουσίας τους για καλούς αλλά 
άσχετους με την επιχείρηση σκοπούς. 
 
Ο 21ος αιώνας έχει ήδη αρχίσει. Τι είναι ήδη ορατό για τα επόμενα χρόνια, έως το 
2100; 
 
Η Ελλάδα προχωρεί, έστω με αργά βήματα, από την υπανάπτυξη στην ανάπτυξη. 
Φεύγομε δηλαδή σταδιακά από την κατάσταση όπου μετράει το «ποιον» ξέρεις και 
οδεύομε προς εκείνη όπου σημασία έχει το «τι» ξέρεις». Οι κρατικές επιχειρήσεις, 
στις οποίες υπάρχουν τόσα περιθώρια διαφθοράς, αποδίδονται σιγά σιγά σε 
ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για την προκοπή τους μέσα σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Οι κανόνες και οι θεσμοί της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας 
εναρμονίζονται όλο και περισσότερο με αυτούς της ανεπτυγμένης Ευρώπης. Αυτές 
οι εξελίξεις θα μειώσουν σημαντικά τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει η ηγεσία 
των επιχειρήσεων. Διλήμματα που, πρέπει να γίνει σαφές, είναι ανεπιθύμητα για 
τους ίδιους τους επιχειρηματίες στην μεγάλη πλειοψηφία τους. 
 
Παρατηρώ όμως και άλλες ενθαρρυντικές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, που κι’ 
αυτές τείνουν να μειώσουν τα διλήμματα που προκαλούν οι συγκρούσεις μεταξύ 
της ηθικής συμπεριφοράς και των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Πληθαίνουν 
δηλαδή οι περιπτώσεις όπου η ηθικά σωστή συμπεριφορά όχι μόνο δεν 
αντιστρατεύεται τα κέρδη και την επιβίωση αλλά αντίθετα, τείνει να γίνεται 
προϋπόθεση και για τα δύο. Είναι οι καταστάσεις «win-win» για τις οποίες μιλάει ο 
καθηγητής Nielsen. 
 
Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα: 
 
Υπάρχει πίεση από τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση της ηθικής 
συμπεριφοράς. Οι νέοι προτιμούν να εργασθούν σε μια εταιρία που έχει καλή 
ηθική φήμη. Οι υπάλληλοι των εταιριών που εφαρμόζουν τη αρχή της διαφάνειας 
ταυτίζονται περισσότερο μ’ αυτές. Έτσι, η διαφάνεια και το ήθος γίνονται 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η σημασία του οποίου αυξάνεται καθώς προχωρούμε 
προς την οικονομία της γνώσης. 
 
Οι καταναλωτές μπορούν τώρα να τιμωρούν αμείλικτα τις εταιρίες που 
προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, μια και η όποια αποκάλυψη της απάτης 
μαθεύεται ταχύτατα και ευρύτατα. Ακόμη, υπάρχουν καταναλωτές που προτιμούν, 
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επί ίσοις όροις, τα προϊόντα εταιριών που έχουν ευαισθησία για την προστασία του 
περιβάλλοντος, η και που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για 
προϊόντα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Έχομε τέτοια παραδείγματα στις 
βιολογικά αποσυντιθέμενες συσκευασίες, στα υβριδικά αυτοκίνητα, και άλλα. 
 
Τέλος, οι επενδυτές, δηλαδή οι ίδιοι οι μέτοχοι, έχουν αρχίσει να εκφράζουν 
άποψη ως προς την ηθική συμπεριφορά των εταιριών στις οποίες επενδύουν, 
βάζοντάς την σαν προϋπόθεση για να επενδύσουν. Άλλοι το κάνουν γιατί το 
θεωρούν εξαιρετικά επικίνδυνο να επενδύουν σε εταιρίες που αμελούν τα θέματα 
επιχειρηματικής ηθικής, άλλοι, πιο λίγοι, από λόγους αρχής. Διάβασα, π.χ. ότι 
υπάρχει ένας θεσμικός επενδυτής σε μια Σκανδιναβική χώρα, που επενδύει τα 
χρήματα μεγάλου ταμείου συντάξεων, ο οποίος έχει ως πολιτική να μην επενδύει 
σε εταιρίες που δεν έχουν ικανοποιητική, κατά τη γνώμη τους, πολιτική σε θεματα 
επιχειρηματικής ηθικής, ασχέτως αν η πολιτική αυτή θα μείωνε τα κέρδη. 
 
Συνοψίζω: Πέρα από ωρισμένα όρια, η ηθική των ατόμων διαφέρει από την 
επιχειρηματική ηθική. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν το καθήκον να 
διαχειρισθούν τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη σύγκρουση της 
προσωπικής τους αντίληψης για την ηθική συμπεριφορά με τα συμφέροντα των 
μετόχων και των εργαζομένων. Πρότεινα ωρισμένα όρια για τη διαχείριση αυτή, και 
ελπίζω από τη συζήτηση να προκύψουν και άλλα. Τέλος, υπεστήριξα ότι στις 
ανεπτυγμένες οικονομίες του 21ου αιώνα οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και οι 
καταναλωτές πιέζουν αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της 
επιχειρηματικής ηθικής με το κοινό αίσθημα της ατομικής ηθικής. 
 
Είπα νωρίτερα ότι η δυσπιστία της κοινής γνώμης έναντι των επιχειρηματιών 
αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του καπιταλιστικού συστήματος. Θα 
κλείσω με μια σκέψη για την αντιμετώπιση της. Δεν νομίζω ότι οφελεί την εικόνα 
μας το να υποκρινόμαστε ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι «όμορφος, ηθικός, 
αγγελικά πλασμένος». Η τακτική αυτή δεν είναι βιώσιμη διότι δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα και διότι η κοινή γνώμη δυσπιστεί προς όποιον έχει σαν 
κίνητρο το κέρδος. Πιστεύω ότι ο δρόμος προς την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας περνάει από την ειλικρίνεια και την πληροφόρηση για το ρόλο των 
επιχειρήσεων σαν μοναδικών παραγωγών πλούτου και του κέρδους σαν το μέτρο 
εκπλήρωσης αυτού του ρόλου. Σ’ αυτή την πληροφόρηση η ακαδημαϊκή κοινότητα 
μπορεί να συμβάλει καίρια. Ακόμη πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από 
τη σεμνότητα του μυρμηγκιού – διότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Ας μάθομε από το 
ήθος των Ιαπώνων συναδέλφων μας, που αποφεύγουν κάθε έπαρση και κάθε 
ακραία επίδειξη προσωπικού πλούτου. Ίσως κάτι έμαθαν από τον Σωκράτη, που 
στην Πολιτεία λέει (κατά πολύ ελεύθερη μετάφραση): Οι ηγέτες πρέπει να βλέπουν 
το αξίωμά τους σαν κοινωνική ευθύνη, ένα εμπίστευμα, ένα καθήκον και όχι σαν 
ένα σύμβολο της προσωπικής τους καταξίωσης, δόξας και αναρρίχησης. 


