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Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου Eurobank κ. Χρήστου Μεγάλου  

 

Συνέντευξη Τύπου  

για την παρουσίαση του 3ου Διαγωνισμού Έρευνας και Καινοτομίας 

«Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι πράγματι μεγάλη η χαρά και η ικανοποίησή μας σήμερα, που μπορούμε 

να αναγγείλουμε την έναρξη του 3ου διαγωνισμού «Η Ελλάδα καινοτομεί!», 

πάντοτε σε συνεργασία με το ΣΕΒ.  

Πριν πω οτιδήποτε άλλο, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον κ. Θεόδωρο Φέσσα 

για την εκλογή του στην προεδρία του ΣΕΒ. Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα 

συνεχίσουμε και θα εμβαθύνουμε την εξαιρετική σχέση συνεργασίας που 

έχουμε θεμελιώσει μεταξύ ΣΕΒ και Eurobank, με την πεποίθηση ότι η 

συνεργασία αυτή μπορεί να προσφέρει πολλά όχι μόνον στους δύο 

οργανισμούς, αλλά πολύ περισσότερο στην ελληνική επιχειρηματικότητα, στην 

ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικά. 

Η στήριξη της έρευνας και των νέων ερευνητών, η στήριξη της δυναμικής και 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η απόφαση να βοηθήσουμε για να χτιστούν 

γέφυρες ανάμεσα στα εργαστήρια όπου γεννιέται η γνώση και στις 

επιχειρήσεις όπου αυτή η γνώση γίνεται χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο, δεν 
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είναι κάτι καινούργιο για εμάς και το ΣΕΒ. Για τη Eurobank, η στήριξη της 

καινοτομίας δεν αποτελεί καινοτομία. Είναι πια παράδοση. Το 2010, όταν 

προκηρύξαμε μαζί τον πρώτο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 

βρισκόμασταν στη μέση της κρίσης, σε ένα απόλυτα γκρίζο περιβάλλον, που 

έκανε τέτοιες πρωτοβουλίες να μοιάζουν εκτός τόπου και χρόνου. Η Eurobank 

και ο ΣΕΒ έκριναν πως, αντίθετα, ήταν ακριβώς η ώρα να εκδηλωθούν, 

απέναντι στο αρνητικό ρεύμα, οι κινήσεις που θα πάνε τη χώρα στο μέλλον – 

και στη φάση της εξόδου από την κρίση, όπου βρισκόμαστε σήμερα, και στη 

θεμελίωση της βιώσιμης, σταθερής και υγιούς ανάπτυξης στην οποία 

προσβλέπουμε. Αισθανόμαστε εξαιρετική ικανοποίηση για πολλούς λόγους 

σήμερα: 

 Πρώτον, ένας διαγωνισμός με τόση συμμετοχή, τέτοια ανταπόκριση, 

που διεξάγεται για τρίτη φορά σταθερά ανά διετία αποτελεί πια θεσμό. 

Το χρονικό βάθος και η σταθερότητα απηχούν τη συνολική αντίληψη 

της Eurobank τόσο για την τραπεζική πρακτική όσο και για τις 

κοινωνικές πρωτοβουλίες μας. 

 Δεύτερον, η σταθερή στήριξη του Διαγωνισμού πιστεύω πως δίνει το 

σωστό μήνυμα και προς τους συμμετέχοντες – ότι δηλαδή είμαστε και 

θα είμαστε στο πλευρό της δημιουργικής Ελλάδας, της δυναμικής 

επιστημονικής κοινότητας, των τολμηρών νέων επιχειρηματιών, με 

διαφάνεια και χωρίς ταλαντεύσεις. Θα είμαστε υπεύθυνα δίπλα τους – 

γιατί αυτοί αποτελούν την προοπτική της ανάπτυξης, την προοπτική 

της χώρας και μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα κρατώντας στην 
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Ελλάδα τα λαμπρά μυαλά της, περιορίζοντας αρχικά και τελικά 

αποτρέποντας το μεγαλύτερο κίνδυνο της κρίσης, το brain drain. 

 Τρίτον, αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί βλέπουμε κι άλλους να 

προσχωρούν σε αυτή την αντίληψη και να βαδίζουν στον ίδιο δρόμο. 

Δεν είναι θέμα πρωτιάς – αλλά εκπλήρωσης του στόχου να 

δημιουργηθεί ένα ρεύμα στη χώρα πάνω στις αξίες που εκφράζει αυτός 

ο Διαγωνισμός. Στα χρόνια από το 2010 έως το 2014 προκηρύχθηκαν κι 

άλλοι διαγωνισμοί με ανάλογη στόχευση και παρεμφερές περιεχόμενο: 

καλωσορίζουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία και ελπίζουμε να 

πολλαπλασιαστούν όσο είναι δυνατόν. Όλοι έχουμε κάτι να 

προσφέρουμε και θα χρειαστούν όσες δυνάμεις μπορούν να 

συσπειρωθούν για τη στήριξη της επιστημονικής πρωτοπορίας και της 

σύνδεσής της με την παραγωγή.  

 Επίσης, άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει κινούνται σε 

παράλληλη κατεύθυνση. Αναφέρω χαρακτηριστικά το πρόγραμμα egg-

enter.grow.gow, σε συνεργασία με το Corallia, έναν από τους πρώτους, 

αν όχι τον πρώτο, χώρο επώασης νεοφυών επιχειρήσεων. Βλέπουμε με 

μεγάλη χαρά να ωριμάζει εκεί η γενιά των αυριανών αυτοδημιούργητων 

επιχειρηματιών της Ελλάδας. Ξέρω πως και ο ΣΕΒ συμμετέχει σε 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες και ξαναλέω πως δεν χωρούν σε αυτή την 

προσπάθεια ανόρθωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας 

ανταγωνισμοί – κάθε συμβολή έχει τη δική της αξία και όλες μαζί 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 
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 Τέλος, η μεγαλύτερη ικανοποίησή μας έχει σχέση με τους 

συμμετέχοντες στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Ήδη αρκετοί 

έχουν κάνει όλη, ή μεγάλο μέρος, της δύσκολης διαδρομής από το 

εργαστήριο στην αγορά, από την ιδέα στο τελικό προϊόν. Αυτός ήταν 

και παραμένει ο κεντρικός στόχος του Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης 

Έρευνας και Καινοτομίας, η δυνατότητα επιτυχίας έχει αποδειχτεί στην 

πράξη και με αυτό το μήνυμα καλούμε όλους όσοι έχουν μια 

δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο του Διαγωνισμού να δηλώσουν 

τη συμμετοχή τους. 

Αλλά περισσότερα θα σας πουν για αυτό οι επόμενοι ομιλητές. 


