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Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου, τόσο ως Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ όσο και 

ως Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας να χαιρετίσω αυτή την 

εξαιρετική πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ που ενθαρρύνει νέες επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες και μάλιστα σε έναν τόσο νευραλγικό, δυναμικό και 

δημιουργικό,  γεμάτο προοπτικές χώρο,  όπως αυτός της Υγείας.  

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. 

Ως χώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Για χρόνια 

οικοδομήσαμε την ανάπτυξη βασισμένοι σε μοντέλα, πρακτικές και 

συστήματα που αποδείχθηκαν ελλιπή και προβληματικά. Δεν θέλω να 

σταθώ καθόλου στο τι έγινε έως σήμερα, τι πήγε λάθος, ποια είναι τα 

προβλήματα που πλέον έχουμε μπροστά μας.  Αντίθετα, οφείλουμε πλέον 

να κάνουμε δημιουργικές και θετικές προτάσεις και να βρούμε λύσεις για 

την επόμενη ημέρα στην οικονομία, την απασχόληση, την ανάπτυξη. 

Η πορεία μέχρι σήμερα μας το έχει αποδείξει ακράδαντα, ο δρόμος είναι 

ένας και περνά μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τελικά την ανταγωνιστικότητα. 

Είναι εθνική ανάγκη σήμερα να προκύψουν νέες επιχειρήσεις οι οποίες 

θα απαντήσουν  στις νέες ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς εν μέσω 

κρίσης. Μια τέτοια πρόκληση είναι για παράδειγμα η διείσδυσή μας σε 

τομείς που συνιστούν τη νέα οικονομία: βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, 

ρομποτική κλπ.  

Πιστεύω απόλυτα πως, στον τόπο μας δεν λείπουν οι ιδέες, αλλά 

καταρχήν η τόλμη να τις κάνουμε πράξη. Έχουμε ζήσει πολλά χρόνια σε 



μια εποχή, επιτρέψτε μου να πω, «βολέματος» που τώρα πια είναι καιρός 

να αλλάξει. Σίγουρα η επιχειρηματικότητα ενέχει στο DNA της το ρίσκο, 

τις ανατροπές, και την αβεβαιότητα. Λείπουν ίσως και οι ευκαιρίες, αλλά 

θα σας έλεγα πως όποιος οραματίζεται και τολμά να επιχειρήσει, 

αναζητά διαρκώς ευκαιρίες που πάντα υπάρχουν, ακόμη και σε 

περιόδους τόσο δύσκολες και αβέβαιες όπως η σημερινή. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος και φορείς όπως η Λέσχη 

Επιχειρηματικότητας, όπως ο ΣΦΕΕ, οφείλουμε καταρχήν να 

ενθαρρύνουμε τις νέες ιδέες, να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά και να 

δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δημιουργίας και εγρήγορσης, που θα 

συγκρουστεί με την κατεστημένη νοοτροπία της εύκολης λύσης.  

Είναι ένα χρέος που έχουμε και ως προς τους νέους ανθρώπους και ως 

προς τη χώρα, που το μέλλον της περνά μέσα από δημιουργικά μυαλά, 

φρέσκιες ιδέες, και μέσω της εθνικής επιχειρηματικότητας η οποία, με 

δέσμευση στην καινοτομία, την ποιότητα και την υπευθυνότητα, θα 

μπορέσει σταδιακά να γίνει ανταγωνιστική σε ένα διεθνές περιβάλλον.  

Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω καθημερινά πως, ο επιχειρηματικός κόσμος 

έχει αρχίσει να υλοποιεί αυτό το χρέος. Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΦΕΕ 

το αποδεικνύει, καθώς αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας στο χώρο της Υγείας που βλέπουμε για πρώτη 

φορά.  

Αν και ως Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, μου έχει δοθεί η 

ευκαιρία να χαιρετίσω παρόμοιες εξαιρετικές πρωτοβουλίες για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, είμαι ασφαλώς  διπλά 

χαρούμενος για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας, 

μέσα από την οποία στοχεύουμε να δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια και 

την ευκαιρία σε ικανούς ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες να 

δημιουργήσουν, να διαπρέψουν και να αναδειχθούν. 

 

 

Φίλες και φίλοι, 



Στα όνειρα και τις ιδέες δεν πρέπει να μπαίνουν όρια, γιατί μέσα από 

αυτά και μόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία, να 

αλλάξουμε την πορεία της οκονομίας και της απασχόλησης, να 

επιστρέψουμε σε συνθήκες ανάπτυξης και να διαμορφώσουμε το μέλλον 

που αξίζει στην τόπο μας και στις μελλοντικές γενιές.  

 

Σας ευχαριστώ.  

 


