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Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Καλησπέρα και από μένα.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι νομίζω μια 

πολύ χρήσιμη συνάντηση αυτή. Χρειάζεται να κάνουμε 

περισσότερες κουβέντες και συζητήσεις στην Ελλάδα για την 

επιχειρηματικότητα. Όχι τίποτα άλλο, μήπως και καταφέρουμε 

κάποια στιγμή μέσα στα μυαλά μας  να την απενοχοποιήσουμε 

γιατί δυστυχώς απέχουμε πάρα πολύ από την εγκαθίδρυση να το 

πω, της επιχειρηματικής συνείδησης στη χώρα μας.  

 Σήμερα ο τίτλος θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Θα 

έπρεπε να μας προβληματίσει διότι αποτελεί τη μεγαλύτερη 

πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι στον πρώτο, στο 

δεύτερο βαθμό , αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και είναι 

μια πολύ μεγάλη πρόκληση διότι ξέρετε στην Ελλάδα βιώνουμε 

ένα παράδοξο. Έχουμε έναν εξαιρετικά υψηλό δείκτη ανεργίας, 

τον υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως έναν 

από τους υψηλότερους στον κόσμο ,  και τα καλύτερά μας μυαλά 

φεύγουνε για το εξωτερικό κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Που 

έγκειται όμως το παράδοξο; Το παράδοξο έγκειται στο ότι την ίδια 

ώρα ακριβώς έχουμε την πολύ μεγάλη τύχη να έχουμε  την πιο 

μορφωμένη γενιά που έχει πατήσει ποτέ αυτά τα χώματα. Έχουμε 

νέους και νέες με ασύλληπτες δυνατότητες με πολύ υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, με εξαιρετικά καλλιεργημένες δεξιότητες οι 

οποίοι όμως δυστυχώς δεν καταφέρνουν να βρούνε τη θέση που 

τους αξίζει μες στη χώρα μας. Απόδειξη αυτού είναι  ότι κανείς 

σήμερα βρίσκει Ελληνίδες και Έλληνες κάτω των 35 στο Μόναχο 

που είναι γιατροί, στην Silicon Valley   δουλεύουνε με την υψηλή 

τεχνολογία, στο Ντουμπάι  που δουλεύουνε σε μεγάλες 

κατασκευαστικές εταιρείες. Οι  ίδιοι όμως αυτοί άνθρωποι που 

ξεχωρίζουνε στο εξωτερικό, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι οι οποίοι 

καταφέρνουνε να κερδίζουνε επίζηλες θέσεις στην Ελλάδα, 

αισθάνονται ξένοι.  



Η συζήτηση βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη. 

Αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα σε κάποια από τα ζητήματα. Έχει να 

κάνει με την γραφειοκρατία και εν γένει με τον κρατισμό. Έχει να 

κάνει με το φορολογικό πλαίσιο, την πολιτική αστάθεια, έχει να 

κάνει βεβαίως και με την ίδια μας τη νοοτροπία.  

Το ερώτημα λοιπόν για εμάς που είμαστε συγκεντρωμένοι 

εδώ είναι εμείς η αυτοδιοίκηση τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα να 

ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Η πραγματικότητα είναι ότι η 

αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας όσο και αν θα το θέλαμε. Στην πραγματικότητα είμαστε 

μικρά ψαράκια που κολυμπάμε ενάντια στο ρεύμα. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, 

ακόμα και σήμερα με τις αρμοδιότητες που έχουμε δεν μπορούμε 

να μετρήσουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα και δεν 

μπορούμε να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Μιλώντας για την εμπειρία της Στερεάς Ελλάδας εγώ θα 

ήθελα να σας αναφέρω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα τα 

οποία αυτή τη στιγμή έχουμε δρομολογήσει και υλοποιούμε , δεν 

τολμώ να τα χαρακτηρίσω καλές πρακτικές διότι αυτό θα φανεί  

στην πορεία. Είναι αυτό που λέμε, τώρα να δούμε πώς θα 

μεταφραστεί αυτό στα γαλλικά, η νεκροψία θα δείξει, όμως 

πιστεύω ειλικρινά ότι ξεκινάμε με καλούς οιωνούς.  

Το πρώτο παράδειγμα είναι το Κέντρο Υποστήριξης της 

Επιχειρηματικότητας στη Στερεά Ελλάδα. Ιδρύουμε  με χρήματα 

του ΕΣΠΑ Κέντρα Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας σε κάθε 

έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή στην έδρα κάθε νομού. 

Έχουνε διττό ρόλο όλα αυτά. Από τη μια να βοηθήσουνε τον 

εγκατεστημένο επιχειρηματία, ειδικά το νέο, να αντιμετωπίσει, να 

ξεπεράσει τις σκοπέλους της ελληνικής γραφειοκρατίας. Να τον 

καθοδηγήσουν ή να την καθοδηγήσουν αν θέλετε. Από την άλλη 

προσπαθούμε να είναι ο καταλύτης που θα μας επιτρέψει να 

προσελκύσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Να αισθανθούνε 

δηλαδή και οι επενδυτές ότι η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος 

είναι μια Περιφέρεια φιλική για αυτούς,  η οποία πραγματικά τους 



θέλει αλλά και το αποδεικνύει. Είναι ξέρετε αυτό το λεγόμενο 

σύνδρομο «του μικρού γαλατικού χωριού». Ό,τι και να γίνεται  

γύρω σου τουλάχιστον εσύ ως νησίδα να επιμένεις.  

Το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι  ότι έχουμε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα συνέργεια με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με το 

οποίο υποστηρίζουμε υποτροφίες μέσω του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΙΑΡΧΟΣ» για νέους ερευνητές σε βιομηχανίες της Στερεάς 

Ελλάδος. Όπως ξέρετε, ενδεχομένως να ξέρετε, εμείς φιλοξενούμε 

μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Έχουμε 

λοιπόν την καρδιά της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας που χτυπάει  

στην Περιφέρειά μας ή τέλος πάντων ό,τι έχει μείνει από αυτήν. 

Ποιο είναι όμως το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε; Ότι δεν 

έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στην έρευνα και την 

καινοτομία. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε  τα ποσοστά του ΑΕΠ 

που η χώρα μας επενδύει στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας. Είναι τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς 

λοιπόν τι ερχόμαστε να κάνουμε; Επενδύουμε στους ίδιους τους 

ερευνητές, στις ίδιες τις ερευνήτριες και προσπαθούμε να 

συνδέσουμε το ερευνητικό έργο, το ερευνητικό κεφάλαιο με την 

επιχειρηματικότητα.  

Το τρίτο το οποίο κάνουμε είναι ότι έχουμε μια συνεχή 

συνεργασία με τις ξένες διπλωματικές αποστολές που έρχονται 

στην Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε στις πρεσβείες 

μια σειρά από εμπορικούς και οικονομικούς ακολούθους τους 

οποίους πολλές φορές για κάποιο λόγο τείνουμε να αγνοούμε. 

Τείνουμε  να σνομπάρουμε. Προσπαθούμε να το δούμε λίγο 

διαφορετικά. Οργανώσαμε λοιπόν μια διπλωματική αποστολή η 

οποία έγινε στην Στερεά Ελλάδα. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να 

φιλοξενήσουμε 28 οικονομικούς και εμπορικούς ακολούθους από 

23 χώρες οι οποίοι κάνανε 800  συναντήσεις B2B. Είχανε την 

ευκαιρία να κάνουνε επιτόπιες επισκέψεις και παράλληλα να 

συμμετέχουνε σε μια σειρά από ημερίδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

ήδη βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον το οποίο εκφράζεται.  



Το επόμενο το οποίο μας ενδιαφέρει  είναι να δούμε πως 

μπορούμε να επενδύσουμε στην εξωστρέφειά μας,  και για την 

οποία πολύς λόγος γίνεται βεβαίως αλλά δεν έχουμε καταφέρει 

πάρα πολλά στην πράξη στην χώρα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση 

εμείς συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού. 

Έχουμε συμμετάσχει σε μια σειρά από δίκτυα επιχειρηματικότητας 

τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και επίσημα , και δίνουμε και 

μια μεγάλη έτσι έμφαση στον αγροτοδιατροφικό μας τομέα. Ο 

αγροτοδιατροφικός τομέας ξέρετε στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες 

δυνατότητες ανάπτυξης , και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει 

άμα πάει σε μεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό. Γύρισα πριν από 

μερικές ημέρες από την έκθεση SIAL που έγινε στο Παρίσι και 

ήταν εντυπωσιακό πόση ανταπόκριση είχαν τα δικά μας 

περίπτερα, οι δικοί μας εκθέτες. Είχαμε 14  ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις από την Περιφέρεια της Στερεάς , και να πω ότι από 

τις 14 οι 10 ήταν νέων ανθρώπων. Εδώ λοιπόν είναι ένα πάρα 

πολύ μεγάλο στοίχημα για εμάς.  

Επίσης δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στην ίδια τη λειτουργία 

του οργανισμού του δικού μας, δηλαδή της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος. Είναι αυτό που λέμε ότι άμα θέλουμε να αλλάξουμε τα 

πράγματα πρώτα από όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Σε 

αυτή την κατεύθυνση άμα μπείτε στο site της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος θα δείτε μερικά εργαλεία τα οποία μπορούν να σας 

φανούν ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι ότι ο προϋπολογισμός μας 

είναι on line . Βλέπει ο κάθε πολίτης που πάνε τα χρήματά του. Το 

δεύτερο είναι ότι έχουμε κάνει μια ηλεκτρονική καταγραφή όλων 

των διαδικασιών αδειοδότησης και υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος. Ξέρει δηλαδή ο πολίτης τι ακριβώς τον 

περιμένει. Το τρίτο είναι ότι ακόμα και η σχέση μας με τους 

προμηθευτές γίνεται πια ανοιχτά, με διαφάνεια μέσω του ίντερνετ 

όπου μπορεί κανείς να βλέπει όλους τους διαγωνισμούς και ότι 

συμφωνίες συνάπτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  

Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά λόγια. Θα μπορούσα 

να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, θα μπορώ να αναφερθώ στο 



«Κέντρο για την Περιφερειακή και Τοπική Καινοτομία» , για 

παράδειγμα , που έχουμε ιδρύσει , το οποίο είναι ουσιαστικά μια 

δομή έρευνας, ανάλυσης, δικτύωσης και δημοσιότητας , και 

βεβαίως κατάρτισης και μεταφοράς καλών πρακτικών. Θα 

μπορούσα να αναφερθώ στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, 

των λίγων στη δικιά μας περίπτωση , αλλά νομίζω ότι δεν 

χρειάζεται τώρα να σας κουράσω και να σας πω τον πόνο μου.  

Θα ήθελα όμως να κλείσω με το εξής: Ένα από τα 

μεγαλύτερα ζητήματα τελικά που έχουμε σε αυτή τη χώρα τα 

τελευταία χρόνια, και είναι ίσως φυσική σε ένα βαθμό συνέπεια 

της κρίσης, είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τους ίδιους μας τους 

εαυτούς, διχασμένοι, μια χώρα διαιρεμένη, μια χώρα η οποία 

πολύ συχνά βιώνει ηγεσίες που τροφοδοτούν τον 

αλληλοσπαραγμό μας αλλά και τρέφονται από αυτόν. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον 

με ένα τεκμήριο ενοχής. Άμα θέλουμε να απελευθερώσουμε τις 

δυνάμεις μας, άμα θέλουμε να δούμε ξανά αυτή την περίφημη 

ανάπτυξη , είναι μια κακοποιημένη λέξη αλλά είναι δυστυχώς ή 

ευτυχώς μια ανάγκη για όλους μας. Θα πρέπει να πιστέψουμε 

πάλι στους εαυτούς μας. Αρκετά με το αυτομαστίγωμα. Υπάρχει  

ένα εξαιρετικά καλό ανθρώπινο υλικό σε αυτή τη χώρα, ένα 

σπουδαίο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο πραγματικά μπορεί να 

κάνει τη διαφορά.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 


