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Καλημέρα σας, 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή επίσημη παρουσίαση του Προγράμματος ενίσχυσης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας που συνδιοργανώνουν η Eurobank και το Corallia. 

Θέλω εξ αρχής να υπογραμμίσω ότι η καινοτομία υπήρξε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
της πορείας της Eurobank. Άνοιγε πάντοτε καινούργιους δρόμους, δημιουργούσε πρότυπα τόσο 
στην καθαρά επιχειρηματική ή επιχειρησιακή λειτουργία της, όσο και στην κοινωνική της 
παρέμβαση, στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Η Eurobank έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της νέας γενιάς. Τα προγράμματα π.χ. 
Βράβευσης Αριστούχων αποφοίτων Λυκείου «Η μεγάλη στιγμή για την Παιδεία», η πολυετής 
υποστήριξη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, η υποστήριξη του φοιτητικού διαγωνισμού 
καινοτομίας e-nnovation και το portal εξοικείωσης με την οικονομική γνώση Moneypedia σε 
συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι μερικά παραδείγματα. 

Η κρίση έφερε νέο προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά μας. Πέρα από τις ευρύτερες 
και ουσιαστικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας (π.χ. Go International, Ενίσχυση Τουριστικού κλάδου & 
Εξαγωγών, Πύλη προώθησης εξαγωγών exportgate, Διαγωνισμός “Η Ελλάδα Καινοτομεί») η 
τράπεζα διέγνωσε ότι χρειάζεται να παρέμβει στον πυρήνα του ελληνικού προβλήματος: στην 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης με όρους 
ανταγωνιστικότητας. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης βασισμένο στην άρθρωση βιώσιμης παραγωγικής 
δραστηριότητας, στην παραγωγή πλούτου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και ελπίδα 
ουσιαστικής ανακούφισης για όσους πλήττει καίρια η κρίση.  

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να παρέμβουμε ουσιαστικά, με σχεδιασμό, εγκυρότητα και ποιότητα 
στηριζόμενοι σε δύο βασικές διαπιστώσεις-κατευθύνσεις: 

1) Πιστεύουμε ότι η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να προέλθει ευκολότερα από τους νέους, 
από αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από κρατικοδίαιτες ή πελατειακές λογικές. Επιπλέον σε 
αυτούς τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας αποτελούν έντονο κοινωνικό πρόβλημα.  

2) Από την επαφή μας με τους νέους στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προανέφερα, 
διαπιστώσαμε ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα που λείπει από τους νέους για να 
επιχειρήσουν. Αυτό που λείπει είναι μια συνολική, ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης 
της νεανικής επιχειρηματικότητας, ένα πλέγμα κινήτρων και διευκολύνσεων. Χρειάζονται 
ένα οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μια συνδυασμένη και συντονισμένη 
δράση σε πολλαπλά πεδία.   

Πράγματι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι δε μας λείπουν οι πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες. Το 
διαπιστώνουμε με τις επιτυχίες Ελλήνων σε ερευνητικά έργα αλλά και επιχειρηματικά σχέδια 
που, δυστυχώς, βρίσκουν συχνότερα άνθιση στο εξωτερικό και όχι στη χώρα μας. Δε λείπουν 
επίσης τα κεφάλαια, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Έχουν υπάρξει αρκετά προγράμματα 
επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας, χωρίς αποτελέσματα (μήπως έφεραν ουσιαστική 
ανάπτυξη στη γεωργική επιχειρηματικότητα οι πλούσιες επιδοτήσεις των τελευταίων 
δεκαετιών?). Αυτό που λείπει είναι ο συνδετικός ιστός, λείπει το κατάλληλο κλίμα εκκόλαψης της 
επιχειρηματικότητας, η σωστή καθοδήγηση των νέων για να ΜΠΟΥΝ στον επιχειρηματικό στίβο, 
να ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ την επιχειρηματική τους ιδέα και να ΒΓΟΥΝ στην ανταγωνιστική αγορά με 
αξιώσεις. Λείπει η συνολική στήριξη στα στάδια ENTER – GROW – GO, το τρίπτυχο αυτό της 
πορείας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Αυτό ήταν που καθόρισε τόσο το περιεχόμενο 
όσο και την ονομασία του Προγράμματος που ανακοινώνουμε σήμερα. Κρίναμε ότι είναι 
ανάγκη, να το πω απλά, «να πάρει κανείς τους νέους επιχειρηματίες από το χέρι» και να τους 
οδηγήσει στον επιχειρηματικό στίβο. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε στο egg: 

- να τους εντάξουμε σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, όπου θα περιστοιχίζονται 
από άλλους νέους που έχουν ανάλογο πάθος και ανάγκη για δημιουργία 



            

- να τους προσφέρουμε σύγχρονες υποδομές, συστήματα, μέσα επικοινωνίας και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους επιτρέψουν να απαλλαγούν από διαδικασίες και 
τριβές που δε σχετίζονται με το δημιουργικό μέρος του σχεδίου τους 

- να τους μυήσουμε στις επιχειρηματικές αρχές, δίνοντας τους και ορισμένα απαραίτητα 
εφόδια γνώσεων για τις επιχειρησιακές λειτουργίες 

- να τους καθοδηγήσουμε συμβουλευτικά, έγκυρα και ανυστερόβουλα, με πρόσωπα-
μέντορες που διαθέτουν εμπειρία και αξιοπιστία και, τέλος, 

- να τους δικτυώσουμε με ερευνητικούς ή επιχειρηματικούς φορείς, συναφείς με το σχέδιό 
τους, αλλά και με επενδυτικά σχήματα για άντληση κεφαλαίων. 

Όλα αυτά, συμπυκνώνονται σε ένα ετήσιο, εντατικό και συγχρονισμένο πρόγραμμα. Ετήσιο 
ανακυκλούμενο γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερες επιχειρηματικές 
ομάδες να δεχθούν στο ξεκίνημά τους το φιλικό αγκάλιασμα, την ώθηση για την επαγγελματική 
επιτυχία. Χωρίς υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τους δημιουργούς του Προγράμματος ή όσους 
θα στηρίξουν την προσπάθειά τους στη διάρκεια φιλοξενίας τους στην επιχειρηματική εστία. 

Είναι σαφές ότι το Πρόγραμμα δε φιλοδοξεί να λύσει από μόνο του το πρόβλημα της νεανικής 
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, ακόμη και όταν διευρυνθεί με τη δημιουργία και άλλων 
εστιών egg στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός μας. 
Φιλοδοξεί, όμως, όπως ανέφερα στην αρχή, να δημιουργήσει πρότυπο, να δείξει το πώς πρέπει 
να γίνει αυτό. Με τρόπο ολοκληρωμένο, καλά σχεδιασμένο και ανυστερόβουλο. 

Είμαστε ευτυχείς επειδή στην προσπάθεια αυτή 

- Βρήκαμε έναν έμπειρο και αξιόπιστο συνεργάτη, το Corallia, που έχει ήδη μια διαδρομή 
επιτυχιών στη στήριξη startups και στην προώθηση συνεργατικών σχημάτων  

- Έχουμε την ευγενή και ανυστερόβουλη συμβολή εξαίρετων επιστημόνων και 
επιχειρηματιών, οι οποίοι πρόθυμα και με ενθουσιασμό δέχθηκαν να στηρίξουν εθελοντικά 
την πρωτοβουλία αυτή ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή ως Μέντορες 

- Έχουμε, επίσης, την ουσιαστική και πρακτική βοήθεια διακεκριμένων χορηγών και 
υποστηρικτών, οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν εξοπλισμό, συστήματα, υποστηρικτικές 
υπηρεσίες ή εκπαιδευτικό έργο για να επιτύχουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
κρίναμε αναγκαία για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Σε όλους αυτούς απευθύνουμε ένα θερμότατο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ευελπιστώντας να αποδείξουμε ότι, 
με συνεργασία και κοινωνική ευθύνη, μπορούμε να ενισχύσουμε το κοινωνικό κεφάλαιο στη 
χώρα μας, να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης και αμοιβαίας στήριξης, συνθήκες 
απαραίτητες για ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Να αποτελέσουμε 
επίσης παράδειγμα-πρότυπο, ώστε να βρούμε μιμητές και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς, 
τράπεζες και επιχειρήσεις για να αναλάβουν και αυτοί ανάλογες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας.  

Τέλος, θέλω να εξομολογηθώ κάτι: προσωπικά με έχει τόσο πολύ ενθουσιάσει η ιδέα του egg, τη 
θεωρώ τόσο σημαντική γιατί συνδέεται με τη σωστή ανάπτυξη της χώρας μας, που θα ήμουν 
πολύ χαρούμενος αν ήμουν στην κατάλληλη ηλικία να συμμετάσχω και εγώ. Δυστυχώς, όμως, 
όπως είπε και ο Σαλβαντόρ Νταλί «Το μόνο άσχημο με τη σημερινή νεολαία είναι ότι δεν 
ανήκουμε πλέον σ’ αυτήν…».     

Σας ευχαριστώ !  

 


