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Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για λίγα λεπτά 

απλώς θα ήθελα να σας μιλήσω για τη σημαντικότητα αυτού του 

εγχειρήματος σε ανθρώπους από το χώρο της έρευνας.  

 

Ξεκινώντας τις βιοεπιστήμες ξεκινάμε να μάθουμε πώς να επιλέγουμε 

το «φιλολογικό» ερώτημα που θα απαντήσουμε και να δουλεύουμε 

στοχευμένα για να βρούμε τη λύση. Αυτό σημαίνει ότι μαζεύουμε 

τεχνολογίες, μεθόδους που αναζητούμε στη βιβλιογραφία.  

 

Αλλά σε καμία περίπτωση και σε κανένα στάδιο της εκπαίδευσής μας 

δε μαθαίνουμε πώς να κάνουμε το βήμα για να μετατρέψουμε το 

εύρημα, το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, σε ένα προϊόν που θα 

μπορέσει να φτάσει στον ασθενή στην κλινική πράξη ή στην αγορά.  

 

Οι έρευνές μας καταλήγουν σε δημοσιεύσεις, από αυτές κρινόμαστε, 

από εκεί έρχεται η αναγνώρισή μας και τις περισσότερες φορές οι 

δημοσιεύσεις αυτές καταλήγουν στις βιβλιοθήκες… Αυτή τη στιγμή 

όμως το καίριο ζητούμενο είναι πως όλα αυτά τα αποτελέσματα οι 

τεράστιες γνώσεις θα μεταφραστούν και θα φτάσει να γίνει κάτι 

χρήσιμο για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για τους ασθενείς μας.  

 

Κι εδώ και η Αμερική και η Ευρώπη έχουν ξεκινήσει μία σημαντική 

προσπάθεια προάγοντας αυτό που λέμε «μεταφραστική έρευνα», η 

μετάφραση των ευρημάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πράξη. 
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Σε αυτό το κομμάτι όμως η Ελλάδα ακόμα βρίσκεται ένα βήμα πίσω, 

διότι δεν έχουμε τον τρόπο ως επενδυτές να κάνουμε το βήμα, δεν 

έχουμε τα κίνητρα να το τολμήσουμε και δεν έχουμε τη στήριξη και 

την καθοδήγηση για να πορευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν θεωρώ ότι είναι καθοριστική η 

πρωτοβουλία που ξεκινάει αυτή τη στιγμή από τον ΣΦΕΕ και τους 

Industry Disruptors, διότι θέτουν το πλαίσιο, παρέχουν τη βοήθεια και 

την καθοδήγηση, έτσι ώστε όχι μόνο να μάθουμε πως να κάνουμε 

αυτά τα βήματα, αλλά οικονομικά να υπάρξει η στήριξη στους 

καλύτερους που θα τολμήσουν και να ξεκινήσει ένα καινούριο βήμα, 

μία καινούρια κατεύθυνση, μία καινούρια πορεία, όπου θα μπορούν 

να τολμούν και να προχωράνε οι νέοι ερευνητές, ώστε τα ευρήματά 

τους να τα κάνουν πράξη. 

 

Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πολλά βήματα που θα 

ακολουθήσουν, δίνοντας ελπίδα αισιοδοξία και τόλμη στους νέους 

μας να κάνουν αυτό το βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


