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Τολμούν 
και Επιχειρούν...   

Δεδομένης της εργασιακής κατάστασης 
που επικρατεί με τη νεολαία σήμερα και με 
τις συνθήκες άσκησης επιχειρηματικότητας 
του 2016 στην Ελλάδα, ποια πιστεύεις ότι εί-
ναι η δυνατότητα του νέου Έλληνα επιχειρη-
ματία σήμερα να ασκήσει το επιχειρείν;
Χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη αποφα-
σιστικότητα ώστε να ξεκινήσει κάποιος τη δική 
του επιχείρηση σήμερα στην Ελλάδα. Η υψηλή 
φορολογία, οι δυσκολίες πρόσβασης σε χρημα-
τοδοτήσεις και η γενικότερη πολιτική αστάθεια 
αποτελούν τροχοπέδη για τον νέο επιχειρημα-
τία. Ακόμα και κερδοφόρα να είναι μια νέα επι-
χείρηση, το Ελληνικό κράτος εισπράττει προκα-
ταβολικά τους φόρους για το επόμενο έτος με 
αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να μην μπορεί να 
επενδύσει τα κέρδη του για την ανάπτυξη της 
δραστηριότητάς του. Αυτό σημαίνει μείωση των 
νέων προσλήψεων και περιορισμός δυνατοτή-
των. Έτσι δικαιολογείται το γεγονός ότι κερδο-
φόρες νεοφυείς επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τη 
χώρα μας και εγκαθίστανται σε άλλες, περισσό-
τερο φιλικές προς το επιχειρείν.
Παρ’ όλα αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει ο νέος να διστάζει να κάνει το βήμα 
προς την επιχειρηματικότητα, διότι μόνο έτσι 
υπάρχει ελπίδα στο μέλλον να βελτιωθεί η κα-
τάσταση. Αρκεί να κάνει στοχευμένες και καλά 
μελετημένες κινήσεις, να έχει σχεδιάσει πολύ 
προσεκτικά το επιχειρηματικό πλάνο του και να 
προσπαθεί να υιοθετεί καινοτόμες μεθόδους 
διαχείρισης και παραγωγικότητας.
 
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων 
Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), της οποίας πρό-
σφατα ανέλαβες την προεδρία, μπορεί να 
ασκήσει ουσιαστική πίεση ώστε να βελτιω-
θούν οι συνθήκες; Νιώθεις να υπάρχει κα-
θόλου η αίσθηση της παράδοσης από τον 
κλάδο; Αυτό το «τα παρατάω», που βλέπου-
με όλο και πιο συχνά στη κοινωνία;
Ο ρόλος μου ως πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ αλλά 
και ως μέλος του τοπικού ΕΣΥΝΕ Δυτικής Ελλά-
δας είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις για την προ-
ώθηση των θέσεων και των προβλημάτων των 
νέων επιχειρηματιών. Ο σύνδεσμός μας δεν 
αποτελεί κλαδικό φορέα. Είναι ανοικτός προς 
όλους τους νέους επιχειρηματίες ή ελευθέρους 
επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι επιστήμονες είτε 
όχι, με μοναδικό ηλικιακό όριο τα 45 έτη.
Ήδη κάποιες από τις προτάσεις του συνδέσμου 
έχουν υιοθετηθεί τόσο από την προηγούμενη 
όσο και από την παρούσα κυβέρνηση. Μία από 
αυτές είναι η εξαίρεση από τον ΦΠΑ των μικρών 
επιχειρήσεων με τζίρο κάτω από 10.000 ευρώ. 
Μάλιστα πολύ πρόσφατα, η ΟΕΣΥΝΕ αποτελεί 
έναν από τους συμμετέχοντες φορείς του Forum 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
πτυξης & Τουρισμού, με προτάσεις που εγκρίθη-
καν και σύντομα θα ανακοινωθούν θεσμικά.

από την Ελένη Ντάκου

 Η άλλη σου ιδιότητα είναι αυτή της συνιδιοκτήτριας της εταιρίας 
ρούχων Maraboo. Η πορεία του brand στον διευρυμένο, λόγω 
internet, χώρο της αγοράς ενδύματος, πως κρίνεται αυτή τη στιγ-
μή; Ποιές είναι οι άμεσες προοπτικές και τι σας κάνει να αισιοδο-
ξείτε;
Πραγματικά οι νέες τεχνολογίες βοηθούν έναν δημιουργό να γνω-
στοποιήσει τα προϊόντα του σε όποιο σημείο της γης και να βρίσκε-
ται. Πρέπει όμως το προϊόν να είναι ποιοτικό. Όσο εύκολα μπορεί 
να μαθευτεί άλλο τόσο εύκολα μπορεί να λάβει αρνητικές κριτικές 
από τους δυσαρεστημένους πελάτες. Αυτή είναι και η δύναμη του 
Internet.
Το Maraboo ξεκίνησε ως μια έμπνευση που είχαμε μαζί με τη συ-
νεταίρο μου ,Αλεξία Παππά. Το αποτέλεσμα μας έχει δικαιώσει. 
Παρ’ όλο που ο κλάδος της ένδυσης στην Ελλάδα καταγράφει 
φθίνουσα πορεία, η ποιότητα των προϊόντων Maraboo, είναι 
αυτή που μας έχει βοηθήσει να καταγράφουμε συνεχώς ανο-
δική πορεία. Ήδη οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στις 
αγορές του εξωτερικού και κυρίως των Η.Π.Α.

Η άνοιξη είναι μία εποχή φύσει αισιόδοξη.. πες 
μας δυο - τρία σημεία με τα οποία, ως νέοι, ως 
επιχειρηματίες ή ως άνθρωποι εν τέλει, μπο-
ρούμε να φέρουμε την άνοιξη μέσα μας.
Η λέξη άνθρωπος, που προέρχεται από τη 
σύνθεση των λέξεων άνω και θρώσκω, δηλα-
δή προχωράω προς τα επάνω, εξελίσσομαι, 
είναι από τη φύση της αισιόδοξη. Η εξέλιξη 
είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
Ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα μπορεί 
να βοηθηθεί από διάφορα εργαλεία όπως 
τα ΕΣΠΑ, τα ΤΕΠΙΧ, που είναι τα πιο δημο-
φιλή αλλά και από άλλα, λιγότερο γνωστά. 
Υπάρχει σήμερα ένα πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδοτεί την 
ανταλλαγή νέων επιχειρηματιών μεταξύ 
χωρών μελών. Αυτό είναι το Erasmus 
for Young Entrepreneurs. Έτσι, ένας 
νέος επιχειρηματίας από την Ελλάδα 
μπορεί να εργαστεί για ένα διάστημα 
σε συναφή με τη δραστηριότητά του 
επιχείρηση στην Ευρώπη, προκει-
μένου να αποκτήσει εμπειρία, τε-
χνογνωσία και διασυνδέσεις.

Το γενικότερο κλίμα 
που επικρατεί στο 
χώρο της επιχειρη-
ματικότητας σίγουρα 
αποτρέπει κάποιον να 
ξεκινήσει μια επιχείρη-
ση. Πραγματικά ένα μέ-
ρος των επιχειρηματιών 
σκέφτονται να τα παρα-
τήσουν ή το έχουν κάνει 
ήδη.
Υπάρχει όμως και η άλλη 
πλευρά, των ανθρώπων 
που δεν το βάζουν κάτω, 
που οραματίζονται το μέλλον 
τόσο το δικό τους όσο και των 
παιδιών τους. Εάν τα παρατή-
σουμε σήμερα τι θα κάνουν τα 
παιδιά μας αύριο; Μπορεί να 
είναι δύσκολη η συγκυρία αλλά 
εάν δεν ζητήσουμε αυτό που θέ-
λουμε, πως θα το αποκτήσουμε;
Ο τοπικός σύνδεσμος νέων επι-
χειρηματιών ΕΣΥΝΕΔΕ, μέλος 
της ΟΕΣΥΝΕ είναι ανοικτός στο να 
υποδεχθεί νέα μέλη, να ακούσει τις 
ιδέες τους και να βοηθήσει στη δικτύ-
ωση μεταξύ των επιχειρηματιών της 
Δυτικής Ελλάδας με τα μέλη άλλων 
περιφερειών της χώρας. Στην ιστοσε-
λίδα του συνδέσμου www.esynede.gr 
μπορεί κάποιος να εγγραφεί online.
 
Το πεδίο εξέλιξής σου στη μία σου 
ιδιότητα, ως αρχιτέκτονας, έχει συρρι-
κνωθεί καθόλου λόγω της κατάστασης 
ή αντισταθμίζεται το εγχώριο πισωγύρι-
σμα με τη διεθνοποίηση της Αγοράς;
Ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους κύ-
κλους των αρχιτεκτόνων είναι το εξής:
-Α! έμαθες; Πέθανε η συνάδελφός σου, η 
Zaha Hadid.
-Μπα; Δεν ήξερα ότι η Zaha Hadid τακτοποιεί 
αυθαίρετα!
Πραγματικά ένα μεγάλο μέρος των συναδέλ-
φων αρχιτεκτόνων κάνει διεκπεραιωτικές ερ-
γασίες προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς 
το ζην. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΤΕΕ 
και ΤΣΜΕΔΕ, κάθε χρόνο από το 2012 και μετά, 
διαγράφονται 4.000 μέλη διότι δεν μπορούν να κα-
λύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Ένας ση-
μαντικός αριθμός μηχανικών ζει και εργάζεται πλέον 
στο εξωτερικό.
 Για να μπορείς να εξελίσσεσαι σαν επιστήμονας και 
επαγγελματίας πρέπει να μην περιορίζεσαι γεωγραφι-
κά. Πλέον η τεχνολογία βοηθά σε αυτό. Άλλωστε εί-
ναι και πιο εύκολο να ταξιδέψεις στο εξωτερικό απ’ ότι 
παλαιότερα. Συνεπώς η εξωστρέφεια είναι αυτή που θα 
βοηθήσει έναν αρχιτέκτονα να εξελίσσεται αλλά και να 
είναι χρήσιμος.
 

Η νέα πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ έχει έδρα την 
Πάτρα! Σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ, 
και είναι επιχειρηματίας με πάθος για το 
design, την αρχιτεκτονική, την καινοτομία, 
την τεχνολογία και τα ταξίδια. Ξεκίνησε την 
καριέρα της το 2004 με τη δημιουργία του 
αρχιτεκτονικού γραφείου Siaini Architects. 
Το 2009 μαζί με το Δημήτρη Μουρτζούχο, δη-
μιούργησαν την μελετητική εταιρεία e-adeia.
gr και λίγο αργότερα το eplans.gr, το πρώτο 
online ηλεκτρονικό κατάστημα αρχιτεκτο-
νικών μελετών. Το 2014, έκανε μια στροφή 
στην καριέρα της και δημιούργησε το fashion 
brand Maraboo μια εταιρεία που ειδικεύεται 
στην κατασκευή χειροποίητων, υψηλής ποι-
ότητας, ενδυμάτων από οργανικά υλικά με 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Επίσης συμμετέχει σε startup τηλεπικοινωνι-
ών και σε μια εταιρεία  παραγωγής εξειδικευ-
μένων βιομηχανικών μηχανημάτων. Είναι η 
πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Επιχειρημα-
τιών Δυτικής Ελλάδας από το 2014, ενώ από 
το Μάρτιο του 2016 εκλέχθηκε πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων 
Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ). Αδράξαμε λοιπόν 
την ευκαιρία και συζητήσαμε μαζί της για το 
νεο-επιχειρείν... 

Έφη Σιαίνη

Σε μια εποχή που η ισοπεδωτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
δεν αφήνει κανένα όνειρο να αναδυθεί από ένα ανήσυχο και 
δημιουργικό μυαλό, στις μέρες που το «άσε, δε γίνεται τίπο-
τα», έχει την πλήρη στήριξη των περισσότερων και δεν αποτε-
λεί δικαιολογία αλλά αιτιολογία, μερικοί άνθρωποι 
απλώς δε δέχτηκαν κανένα «μοιραίο» και δε 
μεμψιμοίρησαν, παρά επεδίωξαν να διατηρήσουν 
την ιδέα τους ζωντανή και να συνεχίσουν να δημιουργούν 
και να ζωγραφίζουν σ’ ένα λευκό καμβά. Τόλμησαν και 
επιχείρησαν! 
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