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Στέργιος Ζουρνατζής 

 

11 Μάϊου 2019 
Εκφωνεί ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΒΘΚΕ κ. Κυριάκος Βανέζης 

 

Μια και είμαστε συγκεντρωμένοι, εδώ, αρκετοί υπηρέτες της οικονομίας 

και ειδικότερα των οικονομικών των επιχειρήσεων, θα έθετα ένα 

φαινομενικά δύσκολο ερώτημα προς απάντηση: 

«Πως είναι δυνατό, ένα προϊόν μιας εταιρείας να κατακτά ραγδαία 

την – μακράν !- ηγετική θέση της εσωτερικής Αγοράς και, 

παράλληλα, να εξάγει το 30% σε πλείστες χώρες ? Πως 

πραγματοποιείται αυτό το θαύμα ?». 

Όσοι είστε του ακαδημαϊκού χώρου, παρακαλώ μην «ερεθίζεστε» για 

νέα διατριβή. 

Αρκεί, όταν σας φέρει ο δρόμος προς τα Τρίκαλα, να επισκεφθείτε μια 

βιομηχανική εγκατάσταση – κόσμημα: τη «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.». Θα τη βρείτε σε 

οικόπεδο 36.000 τ.μ., με κτίρια 14.500 τ.μ. Η επίσκεψη θα σας αφήσει 

έκθαμβους από τις γραμμές παραγωγής, ύψιστης τεχνολογικής 

πρωτοπορίας. Του χρόνου συμπληρώνει τα 40 χρόνια της, συνεχόμενων 

επιτυχιών. 

Εκεί θα συναντήσετε ένα εκ των ιδρυτών – μετόχων της, τον κ. Στέργιο 

Ζουρνατζή. Θα διαπιστώσετε ότι η απάντηση στο ερώτημα – γρίφο που 

έθεσα είναι προφανής: 

Αρκεί να είσαι νεαρός φιλόδοξος φαρμακοποιός - αλλά 2ης γενιάς ! -, να 

έχεις την οξυδέρκεια συνεργασίας με εξίσου άριστους συνεταίρους και 

να αποφασίσετε, από κοινού, να παράγετε παρεντερικά διαλύματα, 

δηλαδή αυτά που εμείς, οι μη μυημένοι, γνωρίζουμε ως ορούς ! Άριστους 

ορούς, όμως. Που τους επιλέγουν και τα δημόσια νοσοκομεία και οι 

ιδιωτικές κλινικές. Ιδού η «συνταγή» του συγκεκριμένου 

επιχειρηματικού θαύματος ! 

Ο «θαυματοποιός» κ. Στέργιος Ζουρνατζής, υπηρέτησε τη Διοίκηση του 

Συνδέσμου μας επί 24 χρόνια, ως Έφορος τα πρώτα 2 και ως 

Αντιπρόεδρος τα υπόλοιπα 22. 
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Αναμφίβολα ο Στέργιος ήταν η «Σταθερά» της Διοικήσεως του 

Συνδέσμου και στις δύσκολες και στις επιτυχημένες περιόδους του, τα 

τελευταία 24 χρόνια. 

Αν παραβλέψω το γεγονός ότι ήταν ο «ατίθασος ταραχοποιός» των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή ακριβέστερα «πηγαδάκιας», μπορώ να σας 

διαβεβαιώσω για την εξαιρετική συνέπεια και αξιοπιστία λόγων και 

πράξεων του, το «αετίσιο» μάτι του με το οποίο έβλεπε τα πράγματα να 

κινούνται, τον εντυπωσιακό ρεαλισμό του, την πρόθυμη γενναιοδωρία 

του, την πιστή αφοσίωση του στους φίλους. Ο Στέργιος είναι «ανοικτό 

βιβλίο». Δεν υποκρύπτει σκέψεις. Είναι ωμά ειλικρινής. Θα έλεγα δε 

εμμονικός στα θέματα αναπτύξεως της βιομηχανίας και, κυρίως, άρσης 

των απειράριθμων και ανυπέρβλητων εμποδίων της. 

Νοιώθω την υποχρέωση να προσθέσω ότι ο Στέργιος, επί 24 χρόνια, ήταν 

αναμφίβολα «βραστήρας» σκέψεων, ιδεών και προτάσεων στο 

Συμβούλιο. Πάντα εξέθετε με θαυμαστή παρρησία τις απόψεις του, 

αντλημένες από τη «ζώσα πρακτική». Εχθρός της σοβαροφάνειας, 

οπαδός της σοβαρότητας συνδυασμένης με το πηγαίο χιούμορ του. 

Αυτά τα 24 χρόνια της υπέροχης συμμετοχής του κ. Στέργιου Ζουρνατζή 

στη Διοίκηση του Συνδέσμου, εκτίμησε και αποφάσισε ο Σύνδεσμος να 

τιμήσει με την απονομή του τίτλου του «Επίτιμου Μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου». 

Θα σας εκμυστηρευτώ μια - σατανική βέβαια -, καχυποψία μου: Ο  

Στέργιος παραμένει μανιώδης καπνιστής, μάλλον διότι επέλεξε – 

θυσιαζόμενος ο ίδιος ! - να είναι υπόδειγμα «επιχειρηματικού 

αλτρουϊσμού» ! Καπνίζει επικινδύνως για να μας παρασύρει – εμένα με 

παρασύρει, βέβαια ! – προκειμένου να καταλήξουμε στο νοσοκομείο, 

ώστε να πουλήσει τους ορούς του ! 

Κλείνω επί προσωπικού: Όλα αυτά που διέδιδε ο Στέργιος – 

εκμεταλλευόμενος την τραγική εμφάνιση μου -, ότι είμαι 20 χρόνια 

μεγαλύτερος του, τα διαψεύδω. Είμαι νεότερος του !  

Κυρίες και Κύριοι, 
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Παρακαλώ ας υποδεχθούμε τον Αντιπρόεδρο κ. Στέργιο Ζουρνατζή με 

ένα θερμότατο χειροκρότημα ευγνωμοσύνης μας για τα 24 χρόνια 

προσφοράς των πολύτιμων υπηρεσιών του στο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας. 


