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Είναι τιμή μου που συμμετέχω ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 

σε αυτή την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ – του Συνδέσμου μας - για την 

προβολή και ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα μας. 

Προσωπικά, πιστεύω πως αυτός ο διαγωνισμός, είναι μια χρυσή 

ευκαιρία για να κρατήσουμε τα λαμπρά μυαλά της χώρας μας στην 

Ελλάδα. Σε μία εποχή απώλειας προσανατολισμού και κρίσης - όπως 

αυτή που διανύουμε - το όραμα αποτελεί πυξίδα για όλους. Η κοινή 

πίστη, δηλαδή, σε συγκεκριμένους στόχους και μέσα επίτευξης. Η 

ανάδειξη της προοπτικής ως στοιχείου ύπαρξης και δημιουργίας. Η 

προσπάθεια για το αύριο, σήμερα. 

Στον κόσμο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, το όραμα αποτελεί 

δομικό στοιχείο και εκφράζεται με την αέναη αναζήτηση της 

καινοτομίας. Δίνει προστιθέμενη αξία και προοπτική. Εμείς, στη 

Pharmathen, είμαστε θιασώτες της καινοτομίας και της επιδίωξης του 

βέλτιστου για τον άνθρωπο και τη χώρα. Επενδύουμε στην έρευνα, για 

να κρατήσουμε τα άξια μυαλά στη χώρα μας. 

Επενδύουμε στην έρευνα και παραμένουμε στην Ελλάδα. 

Γιατί ονειρευόμαστε την Ελλάδα πιο φωτεινή. Πιο πετυχημένη.  

Επενδύουμε στην καινοτομία, γνωρίζοντας ότι μέσα από δική μας 

δράση, διαμορφώνουμε τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να 

μεγαλώσουν τα παιδιά μας. 

Εμείς, στη Pharmathen, δεν είμαστε αιθεροβάμονες. Δεν κάνουμε 

πράγματα για να νιώθουμε απλά ωραία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η 



επένδυση στην έρευνα και στο όραμα δεν αποτελούν κόστος, αλλά 

προστιθέμενη αξία στη λειτουργία μίας επιχείρησης. Για τη 

Pharmathen, η αναζήτηση του νέου, του πιο αποτελεσματικού είναι 

ζωτικός χώρος. Είναι το οξυγόνο με το οποίο ζει, αναπτύσσεται και 

επιτυγχάνει - τελικά - τους στόχους της. Οι νέες θεραπείες και η 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, είναι συνυφασμένες 

με την ύπαρξή της.  

Με την τάση να "βλέπουν" στο αύριο, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

θα μπορούσαν να δώσουν την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται η 

χώρα. Δεν είναι τυχαία άλλωστε και τα αποτελέσματα της διεθνής 

έρευνας που διεξήχθη από την PWC. Βάση των αποτελεσμάτων οι 

εταιρείες που εμφανίζουν σημαντική καινοτομία αναμένουν στο 

μέλλον να αναπτυχθούν σε βαθμό σχεδόν διπλάσιο από τις εταιρείες 

με λιγότερη καινοτομία. Είναι σαφές πλέον ότι οι εταιρείες έχουν 

απόλυτη ανάγκη να προχωρήσουν σε μια θεμελιώδη μεταβολή του 

τρόπου με τον οποίο  καινοτομούν. Η καινοτομία πλέον έχει  

επεκταθεί πέρα από τη στενή έννοια του προϊόντος. Έχει περάσει στο 

κορμό του επιχειρηματικού  μοντέλου της εταιρείας.  

Η καινοτομία είναι στρατηγική είναι η κουλτούρα μιας εταιρείας. 

Είναι πλέον ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για όλες τις εταιρείες 

ανεξαρτήτου κλάδου.  

Στόχος της πρωτοβουλίας  αυτής του ΣΦΕΕ είναι να αφυπνιστούμε, να 

δούμε πέρα από το σήμερα και την οικονομική συγκυρία, που τόσο 

πολύ μας πληγώνει. Να σηκώσουμε το κεφάλι και να 

συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν επιχειρηματικά μοντέλα , 

υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα και μέσα από αυτή τη κατήφεια 

μπορούν να μας κάνουν περήφανους , μπορούν να φέρουν την 

ανάπτυξη στη χώρα. 

Να ονειρευτούμε και να σχεδιάσουμε το αύριο που μας αξίζει. Να 

διαμορφώσουμε ένα άκρως αναπτυξιακό μοντέλο, με έμφαση στην 

καινοτομία.  



Να ξεφύγουμε από την τραυματική εικόνα της κρίσης και να 

φτάσουμε - ως χώρα και ως άνθρωποι - σε έναν πιο ρεαλιστικό 

κόσμο. Με αξίες και σταθερές βάσεις. 

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους  τους συμμετέχοντες του 

διαγωνισμού. 

Και θα κλείσω με ένα μήνυμα προς τους συμμετέχοντες 

Σας εύχομαι ο διαγωνισμός αυτός να είναι το πρώτο σας βήμα σε μια μεγάλη 

προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει. Εύχομαι να αναδείξουμε ταλέντα, ιδέες 

πρωτοποριακές και καινοτόμες. Προσδοκούμε μέσα από τη δική σας 

ανάπτυξη να συμβάλετε και εσείς ενεργά σε μια καλύτερη Ελλάδα για όλους 

μας, 


