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Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, 

φίλες και φίλοι που είστε σήμερα εδώ, θέλω να μεταφέρω κατ΄ αρχήν 

τις ευχαριστίες του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Κ. Χατζηδάκη για την 

πρόσκλησή σας να παραστούμε στη σημερινή εκδήλωση, κατά την 

οποία δημοσιοποιείτε τον ανοιχτό διαγωνισμό καινοτομίας στο χώρο 

της υγείας. 

Θα έλεγα μάλιστα ότι και οι δύο όροι, καινοτομία και υγεία δηλαδή, 

είναι σχεδόν ταυτόσημοι. Ο αγώνας για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 

αποκτά νόημα μόνον με επιστημονικές ανακαλύψεις, ως αποτέλεσμα 

καινοτόμων μεθόδων και επινοήσεων, αλλά και στη διάχυση αυτών 

των επιτευγμάτων στην αγορά ώστε να επωφελούνται οι 

συνάνθρωποί μας.  

Στη χώρα μας ξέρετε δεν έλειψαν ποτέ οι δημιουργικές ιδέες, η έφεση 

για δουλειά και τα πρωτοπόρα μυαλά. Αυτό που έλειψε πάντοτε ήταν 

η ενεργός στήριξη όσων μπορούσαν να στηρίξουν τέτοιες 

προσπάθειες. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ προηγουμένως στο 

τι ποσοστά επενδύουν οι διάφοροι κλάδοι στην έρευνα και την 

καινοτομία, δυστυχώς η χρηματοδότηση εκ μέρους της Πολιτείας 

στην έρευνα και την τεχνολογία δεν ξεπέρασε ποτέ το 0,5%, παρά 

μάλιστα τις δεσμεύσεις που είχαμε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αντί δηλαδή να επενδύουμε στα μυαλά, επενδύσαμε ως κοινωνία στις 

επιδοτήσεις. Αντί να κάνουμε αγώνα δρόμου για απορρόφηση των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων για έρευνα και τεχνολογία, επιδοθήκαμε 



συλλογικά σε μια -επιτρέψτε μου την έκφραση γιατί δεν είναι καλή- 

στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, με ότι αυτό σημαίνει.  

Αποκοιμηθήκαμε όλοι πάνω σε ένα πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων, σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο αν θέλετε στηριγμένο στο 

μπετό και την άσφαλτο, που όμως μαζί με τις πολλές παθογένειες που 

ανέπτυξε μας έφερε στη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί η χώρα δεν 

είχε έλλειμμα υποδομών, αλλά γιατί έπρεπε να οικοδομήσουμε μία 

βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική, που μόνο η επένδυση στα μυαλά 

μπορεί να φέρει.  

Και νομίζω ότι πλέον εδώ που έχει φθάσει το πράγμα είναι η ώρα να 

λέμε μόνο αλήθειες. Αν θέλετε επειδή η αλήθεια σώζει, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε ότι και ο χώρος της έρευνας και της τεχνολογίας δεν 

απετέλεσε εξαίρεση στο παθογενές περιβάλλον των τελευταίων 

δεκαετιών. Είναι χρήσιμο να το έχουμε στο μυαλό μας όταν σήμερα 

σχεδιάζουμε και συζητάμε για το αύριο.  

Η χώρα βρίσκεται στο μέσον μιας επώδυνης και πολυετούς ύφεσης, 

που θέτει εκ των πραγμάτων διλλήματα ενώπιον του καθενός μας: Ή 

όλοι μας, πολιτικό σύστημα, επιχειρηματική και επιστημονική 

κοινότητα, κοινωνία γενικότερα αποφασίζουμε να αφήσουμε οριστικά 

πίσω νοοτροπίες και συμπεριφορές του χθες, δηλαδή ή αποφασίζουμε 

να ιαθούμε από τα ελαττώματα που μας οδήγησαν στο σήμερα ή θα 

συνεχίσουμε να βαυκαλιζόμαστε ότι μπορεί μια μέρα να τελειώσει από 

μόνη της η κρίση και όλα να γίνουν όπως ήταν πριν. 

Θεωρώ ότι η σημερινή πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ αποδεικνύει ότι ο 

κλάδος έχει συνειδητοποιήσει προς ποια κατεύθυνση θα αναζητήσει 

το μέλλον. Η επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία θα κάνει 

το φάρμακο και γενικότερα τις υπηρεσίες υγείας ικανές να 

διεκδικήσουν σημαντικό μερίδιο στη διεθνή αγορά.  

Η καινοτομία και η τεχνολογία θα επιτρέψουν την εξωστρεφή 

ανάπτυξη που τόσο έχουμε ανάγκη, η καινοτομία και η τεχνολογία θα 

επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που επίσης ο Πρόεδρος 



του ΣΦΕΕ ανέφερε στην ομιλία του, να αντιστραφεί δηλαδή η τάση 

μετανάστευσης νέων επιστημόνων.  

Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την 

προσήλωσή σας στο επιχειρείν στην Ελλάδα. Έχουμε πλήρη επίγνωση 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε, δεν είναι σχήμα λόγου, ειλικρινά 

σας λέω προσπαθούμε σκληρά για την άρση των εμποδίων που 

συναντάτε κάθε μέρα στην άσκηση της επιχειρηματικής σας 

δραστηριότητας και ελπίζουμε σίγουρα στο άμεσο μέλλον με μια 

μονιμοποίηση ενός πρωτογενούς πλεονάσματος να μπορέσουμε να 

τακτοποιήσουμε καλύτερα και τα οικονομικά ζητήματα, είτε αυτά 

αφορούν οφειλές, είτε αφορούν τη φορολογική επιβάρυνση του 

επιχειρείν στην Ελλάδα. 

Εύχομαι καλή επιτυχία και να συνεχίσετε πάντα με γόνιμες και 

δημιουργικές πρωτοβουλίες.  

 


