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Κπξίεο θαη θχξηνη, 

Δθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Eurobank EFG, ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε 

ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλνπκε απφ θνηλνχ κε ηνλ ΣΔΒ.  Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ ππνπξγφ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θ. Μηράιε Φξπζνρνΐδε, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη θπξίσο γηα ην 

έκπξαθην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο καο.  

Σήκεξα, έρνπκε ηε ραξά λα παξνπζηάζνπκε ηηο 21 πξνηάζεηο πνπ, απφ έλα ζχλνιν 

324 ππνςεθηνηήησλ, δηαθξίζεθαλ ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Δθαξκνζκέλεο 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, κέζα απφ έλα απζηεξφ αιιά θαη πςειήο επηζηεκνληθήο 

αξηηφηεηαο, ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  

Απφ ηελ αξρή, πηζηέςακε θαη ζηεξίμακε έληνλα απηή ηελ ηδέα, θαζψο πηζηεχνπκε 

αθξάδαληα πσο, ζε πείζκα ησλ δπζθνιηψλ, ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο δπζπξαγίαο θαη ηεο 

έληνλεο κεκςηκνηξίαο, ππάξρεη θαη κηα άιιε Διιάδα.  Υπάξρεη ε Διιάδα ηεο γλψζεο, 

ησλ ηδεψλ, ηεο αλαδήηεζεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο, ε Διιάδα πνπ πηζηεχεη ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο θαη ρηίδεη ην κέιινλ ηεο. 
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Πηζηεχνπκε ινηπφλ, πσο ε  θαηλνηνκία, νη λέεο ηδέεο, ε επέλδπζε ζηε γλψζε θαη ηελ 

έξεπλα, πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα βξίζθνπλ έδαθνο εθαξκνγήο ζηελ 

παξαγσγηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  Έηζη κφλνλ, κπνξεί λα εληζρχεηαη 

θαη λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο, ε παξαγσγηθφηεηα, ε πνηφηεηα, θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπκε.  Έηζη κφλνλ, 

δηαθνξνπνηείηαη θαλείο θαη απνθηά αμία απηφ πνπ παξάγεη, ζ’ έλα έληνλα 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Όια απηά, ζεσξψ πσο πξνζιακβάλνπλ ραξαθηήξα ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζε 

κηα ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία, ε ειιεληθή θνηλσλία δίλεη κηα πξσηνθαλή κάρε λα 

αλαηάμεη ηε βαξηά ηξαπκαηηζκέλε νηθνλνκία ηεο,  λα απεκπιαθεί απφ ηνλ εθξεθηηθφ 

πθεζηαθφ ζπλδπαζκφ ειιεηκκάησλ θαη ρξένπο, λα επαλαηνπνζεηεζεί ζε αλαπηπμηαθή 

ηξνρηά θαη έηζη, λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηξσζείζα αμηνπηζηία ηεο έλαληη ησλ εηαίξσλ 

καο θαη ησλ αγνξψλ.  

Πξέπεη φκσο, πξψηα λα πεηζζνχκε θαη λα πείζνπκε φηη, σο ρψξα θαη θνηλσλία, 

δηαζέηνπκε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηε βνχιεζε –φηη ζέινπκε θαη φηη κπνξνχκε - λα 

αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα.  Να πείζνπκε φηη έρνπκε ηε δηάζεζε λα αληηπαξαηεζνχκε κε 

ην παξειζφλ θαη ηνλ «θαθφ καο εαπηφ», λα απειεπζεξσζνχκε απφ έλα ππεξηξνθηθφ, 

πειαηεηαθφ, ζπάηαιν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ θξάηνο, λα αλαηξέςνπκε δνκέο, 

ζεζκνχο, αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο πνπ καο νδήγεζαλ σο εδψ, θαη λα ζεκειηψζνπκε 

ηελ νηθνλνκία καο πάλσ ζε λέα πξφηππα, πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδησηηθή 

επηρεηξεκαηηθή πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα.  Αλ δελ νκνλνήζνπκε πάλσ ζε απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο, αλ 

παξαζπξφκαζηε απφ ηελ γνεηεία καγηθψλ ζπληαγψλ, πνπ αζθαιψο δελ ππάξρνπλ, νη 

πξνζπάζεηέο καο ζα είλαη δπζηπρψο, θαηαδηθαζκέλεο ζε απνηπρία, κε άδειεο 

ζπλέπεηεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη, ηνπο ηειεπηαίνπο έληεθα πεξίπνπ κήλεο, έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο 

ζεκαληηθέο, αιιά ζπρλά επψδπλεο, αιιαγέο θαη αλαηξνπέο πνπ ζεσξνχληαλ 

αδηαλφεηεο απφ πνιινχο. 

Πξέπεη φκσο λα γίλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα θαη είκαζηε κφλνλ ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ.  

Υπάξρνπλ έθδεια ζεκάδηα θφπσζεο ελψ ε πξνζπάζεηα δπζρεξαίλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ θσλέο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο, θαη αληηδξάζεηο 

απφ νξγαλσκέλεο ζπληερλίεο θαη ζπκθέξνληα πνπ ζίγνληαη. 

Όκσο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πιελ ηεο πιήξνπο νπηζζνδξφκεζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο, δελ ππάξρνπλ.  Όζν θαζπζηεξνχκε, ην θιίκα επηδεηλψλεηαη, ε 

νηθνλνκία βνπιηάδεη βαζχηεξα ζην αδηέμνδν ηεο αβεβαηφηεηαο, θαη ην θφζηνο ηεο 

πεξαηηέξσ πξνζαξκνγήο κεγαιψλεη, φπσο έδεημε θαη ην πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο 

Πνξηνγαιίαο.  Παξάιιεια, εληείλνληαη νη ακθηζβεηήζεηο, θιηκαθψλνληαη νη 

ππνβαζκίζεηο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη εμπθαίλνληαη λέα ζελάξηα 

θαηαζηξνθήο, ζηα νπνία πνιινί εκθαλίδνληαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ. 
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Η 15
ε
 Απξηιίνπ ζέηεη έλα θξίζηκν νξφζεκν γηα επαλεθθίλεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

πξνζπάζεηαο, κεηά ηηο ζεηηθέο γηα ηε ρψξα καο εμειίμεηο, ησλ δχν Σπλφδσλ Κνξπθήο 

ην Μάξηην.   

Φξεηάδεηαη πξψηα, λα θαιχςνπκε ηηο πζηεξήζεηο ζην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, λα πινπνηήζνπκε έλα ζπλεθηηθφ θαη αμηφπηζην πξφγξακκα 

πξνζαξκνγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ κέρξη ην 2015, θαη λα ζπληάμνπκε έλα ζνβαξφ θαη 

ξεαιηζηηθφ Σρέδην Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη Αμηνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο. 

Έλα ηέηνην ζρέδην φρη κφλνλ ζα πεξηνξίζεη ην δεκφζην ρξένο αιιά θαη ζα απνηειέζεη 

κνριφ γηα επελδχζεηο θαη γηα αλάπηπμε.  Η πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζνβαξνχ θαη 

αμηφπηζηνπ παθέηνπ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, είλαη πνιχ πηζαλφλ, λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Δπξψπε, λα θαλνχλ πην δηαιιαθηηθνί θαη έηνηκνη λα 

ζπλαηλέζνπλ ζε ελέξγεηεο κε επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηνπ ρξένπο καο. 

Κχξηεο θαη Κχξηνη,  

Σήκεξα, ε ρψξα καο ρξεηάδεηαη κηα ππέξβαζε, κηα λέα δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ζην 

δξφκν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πξνζαξκνγήο.  Πξέπεη λα αηθληδηάζνπκε ζεηηθά  -

κε θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο ζνθ– ηνπο εηαίξνπο καο, ηηο αγνξέο, αιιά θαη ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο γηα λα εληζρχζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. 

Δηδάιισο, πνηνο ζα εκπηζηεπζεί κηα ρψξα κε δηςήθην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, κηα 

ρψξα πνπ έρεη δπζθνιία λα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο, κηα ρψξα πνπ νη πνιίηεο ηεο 

αθφκε θαη ζήκεξα, θπγαδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζε κηα ζπξίδα ή ζην εμσηεξηθφ; 

Καη νη φπνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιεθζνχλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζ΄έλα θιίκα 

κεγαιχηεξεο ζπλαίλεζεο, ή ηνπιάρηζηνλ αλνρήο.  Γελ κπνξεί λα νξζψλνληαη ζε θάζε 

πξφηαζε αιιαγήο, ηείρε θαη θφθθηλεο γξακκέο, ησλ νπνίσλ ν θνηλφο ηφπνο είλαη ην 

απφιπην κεδέλ νδεγψληαο ζηελ πιήξε ζηαζηκφηεηα. 

Όια απηά κπνξεί λα απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο,  -ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο– γηα λα 

βγνχκε απφ ηελ θξίζε.  Γελ αξθνχλ φκσο, απφ κφλα ηνπο, αλ δελ πιαηζηψλνληαη απφ 

έλα νινθιεξσκέλν Σρέδην Αλάπηπμεο.  Μηα αλάπηπμε πνπ ζα δψζεη ειπίδα θαη 

πξννπηηθέο ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη πνπ ζα κπνξέζεη, κε ηα πνιιαπιαζηαζηηθά ηεο 

νθέιε, λα καο βγάιεη απφ ην ηέικα ηνπ ππεξδαλεηζκνχ θαη ηνπ ρξένπο. 

Μηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πνπ ζα ζεκειηψλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο καο 

βάζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ, ζηελ εμσζηξέθεηα 

θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, 

ηε γλψζε.  Φξεηάδεηαη λα εληζρχζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο, δηακνξθψλνληαο 

έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα θηλεηνπνηεί 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ζα πξνζειθχεη επελδχζεηο θαη ζα δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη 

απαζρφιεζε.  Πξνυπφζεζε είλαη, ε νηθνλνκία καο λα απειεπζεξσζεί απφ ηνλ 

αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ ελφο γξαθεηνθξαηηθνχ θαη αλαπνηειεζκαηηθνχ δεκφζηνπ 

ηνκέα πνπ νξζψλεη εκπφδηα θαη πξνβάιιεη αληηθίλεηξα.  Δπίζεο, λα αμηνπνηήζεη ηε 
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ζεηηθή δπλακηθή πνπ, εμ νξηζκνχ, δεκηνπξγνχλ νη κεγάιεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ή ελδηάκεζεο ιχζεηο.  

Δπεηδή ν ρξφλνο πηέδεη θαη ην παξάζπξν επθαηξίαο δελ ζα είλαη κνλίκσο αλνηθηφ, 

ρξεηάδεηαη άκεζα κηα εζληθή ζπζηξάηεπζε ζηελ πξνζπάζεηα αλάηαμεο ηεο ρψξαο, κε 

επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη 

πξννπηηθήο.   

Δκείο ζηελ Eurobank, πηζηεχνπκε αθξάδαληα πσο ε ρψξα καο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ην αλαπηπμηαθφ απφζεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε.  Αθξηβψο γη’ 

απηφ, ε θξίζε δελ έρεη απνζαξξχλεη, αιιά αληίζεηα, έρεη ελδπλακψζεη ηε ζηξαηεγηθή 

καο λα θηλνχκαζηε δπλακηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα.  Σ’ απηφ ην πιαίζην, αλαπηχζζνπκε ζηνρεπκέλεο 

ζπλεξγαζίεο κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο θαη είκαζηε ζηαζεξά 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ππνζηήξημε ηεο πγηνχο θαη δπλακηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

θαη ηε δεκηνπξγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Πξέπεη λα παξάγνπκε γλψζε, λα αλαπηχζζνπκε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη εθαξκνγέο 

αιιά θαη λα ηηο κεηαηξέπνπκε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξντφλ θαη 

ππεξεζίεο.  Τν απνηέιεζκα απηφ βειηηψλεη αλακθηζβήηεηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο γηα ην επηζηεκνληθφ 

θαη εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, δεκηνπξγεί απαζρφιεζε θαη πξνηθίδεη ηελ 

νηθνλνκία κε λέα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 

Σ’ απηφ ην πιαίζην, αλαιάβακε απφ θνηλνχ κε ηνλ ΣΔΒ, κηα πξαγκαηηθά ζεκαληηθή 

ζεσξψ, πξσηνβνπιία δηνξγαλψλνληαο έλαλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Δθαξκνζκέλεο 

Δξεπλάο θαη Τερλνινγίαο. Σηφρνο καο ήηαλ λα αλαδείμνπκε ην έξγν αλζξψπσλ απφ 

ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο, πνπ κε λέεο ηδέεο θαη 

αμηφπηζηε εξεπλεηηθή δνπιεηά, έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ πξντφληα εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.   

Πηζηεχσ πσο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη θπξίσο ε 

πνηφηεηα θαη ην επίπεδν ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ πξνηάζεσλ δηθαίσζαλ ηηο 

πξνζδνθίεο καο.  Κπξίσο φκσο, επηβεβαίσζαλ ηελ πεπνίζεζή καο φηη, ε ρψξα 

δηαζέηεη ηζρπξφ απφζεκα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη κηα θνηλφηεηα επηζηεκνληθήο θαη 

εξεπλεηηθήο πξσηνπνξίαο πνπ ζθχδεη απφ δσή θάησ απφ ην ζηξψκα ηεο γθξίδαο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή καο 

δξαζηεξηφηεηα, μέξνπκε πσο ππάξρεη θαη κηα εμίζνπ, αλήζπρε θαη δεκηνπξγηθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηνικεξή φπσο πάληνηε ηζηνξηθά ππήξμε ν έιιελαο 

επηρεηξεκαηίαο, θαη έηνηκε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη 

απαξαίηεην, επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο.  Βιέπνπκε ην ξφιν καο σο κηα γέθπξα 

αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν θφζκνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δίλνπλ 

λέα δπλακηθή αλαπηπμηαθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία καο. 
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Θα ήζεια λα επρεζψ, ν δηαγσληζκφο απηφο λα είλαη κφλν ε αξρή κηαο επξχηεξεο 

θηλεηνπνίεζεο.  

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο, πνπ δηαζθάιηζαλ ην πςειφ επίπεδν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ.  Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

ΣΔΒ θ Γεκήηξε Γαζθαιφπνπιν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ πίζηεςαλ ζηελ 

πξσηνβνπιία απηή εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. 

 

Σαο επραξηζηψ 

 

 


