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Εκδήλωση για την «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα στο Σύγχρονο Κόσµο»
µε επίσηµο οµιλητή τον Πρόεδρο της Microsoft Corporation, κ. Bill Gates
διοργάνωσε ο ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, 28 Ιανουαρίου 2008

Με συµµετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, εκπρόσωποι του πολιτικού και
επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας µας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του
ΣΕΒ να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τη Νέα Χρονιά, µε
θέµα: «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα στο Σύγχρονο Κόσµο», στο Μέγαρο
Μουσικής, (∆ευτέρα, 28.1.2008), στην οποία επίσηµος οµιλητής ήταν ο Πρόεδρος
της Microsoft Corporation, κ. Bill Gates.
Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος, σηµείωσε ότι η ιστορία του Bill Gates και της Microsoft, αλλά και
άλλων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, είναι πρότυπα για παραδειγµατισµό:
δείχνουν ότι σε µια εποχή που δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν ούτε οι
πραγµατικές προοπτικές ούτε όλες οι επιπτώσεις µίας καινοτοµίας, οι
επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις τολµούν. Σχεδιάζουν, επενδύουν, προχωρούν.
Και όταν ακόµα πετύχουν, αναζητούν τις γνώσεις του αύριο – που δεν είναι αυτές
του χθες.

Ο κ. ∆ασκαλόπουλος επεσήµανε ακόµη, ότι στην Ελλάδα, η καινοτοµία, όπως και
η ανάπτυξη γνώσης, υστερεί. Παρά ταύτα, το επιχειρηµατικό σφρίγος προσέδωσε
στη χώρα µας υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Ο
επιχειρηµατικός κόσµος έµπρακτα αναδέχθηκε την πρόκληση της προσαρµογής
και του εκσυγχρονισµού του, δηµιουργώντας νέους αναπτυξιακούς όρους και νέα
οικονοµικά σύνορα για τον τόπο.
Στο υπέδαφος της κοινωνίας µας, – τόνισε, επίσης ο Πρόεδρος του ΣΕΒ –
υπάρχουν κοιτάσµατα χρυσού. Πολλοί νέοι, πολλοί επιχειρηµατίες, πολλοί
επαγγελµατίες αποτινάσουν τα δεσµά της αδιαφορίας και της αβελτηρίας,
αντιστέκονται στις σειρήνες των εύκολων επιλογών και διαπρέπουν µε σκληρή
δουλειά, φαντασία και συνέπεια. Νιώθουν πόσο αναγκαίο είναι να ξαναγίνουµε µία
κοινωνία δράσης και δυναµικής προσαρµογής, ικανή να αναµετρηθεί µε το µέλλον.
Καταλήγοντας ο κ. ∆ασκαλόπουλος σηµείωσε ότι η διαχωριστική γραµµή σήµερα,
είναι ανάµεσα στην κρατικοδίαιτη Ελλάδα και την Ελλάδα της δηµιουργίας.
Ανάµεσα στην Ελλάδα της κοινοτοπίας και την Ελλάδα της καινοτοµίας. Ανάµεσα στην Ελλάδα των
αγκυλώσεων και της στασιµότητας και την Ελλάδα της πρωτοβουλίας και των εξελίξεων.
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Στην εκδήλωση, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τον Πρόεδρο της Microsoft, κ. Gates
να αναλύει τις ευκαιρίες, που προκύπτουν για τις
επιχειρήσεις από την επένδυση σε καινοτόµες εφαρµογές
και την υιοθέτηση πρωτοποριακών λύσεων που βασίζονται
σε προηγµένη τεχνολογία, απαραίτητες προϋποθέσεις για
την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς
τους.
Στην εκδήλωση, οι συµµετέχοντες είχαν ακόµη την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν µέσω της προβολής βίντεο,
µε θέµα: «Η Ελλάδα Μπορεί», επιλεγµένα παραδείγµατα
και καλές πρακτικές επιχειρηµατικής και τεχνολογικής
καινοτοµίας που αναπτύχθηκαν στη χώρα µας µε στόχο
την ανάδειξη θετικών προτύπων για τον ευρύτερο επιχειρηµατικό κόσµο. Συγκεκριµένα, παρουσιάσθηκαν
τεχνολογικές εφαρµογές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι δραστηριότητες
των εταιριών Apivita, Nanophos και Tropical.

Ιδιαίτερα, γόνιµη συζήτηση και προβληµατισµός, για τις
στρατηγικές κατευθύνσεις που οφείλουµε και µπορούµε να
υιοθετήσουµε, µε άξονα την καινοτοµία και την
επιχειρηµατικότητα, στο πλαίσιο ανάδειξης της χώρας µας
στον σύγχρονο κόσµο, αναπτύχθηκε σε Πάνελ µε τη
συµµετοχή των κ.κ.: Ιωάννη Α. Τσουκαλά, Καθηγητή,
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Γιώργο
Παπακωνσταντίνου, Μέλος Εθνικού Συµβουλίου ΠΑΣΟΚ,
Βουλευτή Νοµού Κοζάνης, Οδυσσέα Κυριακόπουλο,
Επιχειρηµατία, τέως Πρόεδρο ΣΕΒ, Πρόεδρο Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, Θεόδωρο Φέσσα, Αντιπρόεδρο ΣΕΒ,
Πρόεδρο Οµίλου Info-Quest και Αλέξανδρο Σαµαρά,
Πρόεδρο του Ελληνο-Αµερικάνικου Ιδρύµατος (Κολλέγιο
Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού).
Η εκδήλωση, κορυφώθηκε µε την τιµητική αναγνώριση από τον κ. Bill Gates και τον κ. ∆ηµήτρη
∆ασκαλόπουλο της ερευνητικής οµάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και των
εκπροσώπων των εταιριών Apivita, Nanophos και Tropical.
∆ιαβάστε εδώ:


Το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου



Τα σηµεία οµιλίας του κ. Bill Gates, Προέδρου της Microsoft Corporation (στην Αγγλική Γλώσσα)
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