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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

17.30-19.30 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ – ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κήρυξη έναρξης του Φόρουμ από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
κ. Προκόπιο Παυλόπουλο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους κινδύνους διάλυσης της ΕΕ και της ΟΝΕ
σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν επιτευχθεί. Όπως σημείωσε, αυτό θα
συμβεί διότι «η επιβίωση και η εν γένει προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωζώνης εξαρτώνται όχι μόνον από την οικονομική και τη νομισματική πρόοδο, αλλά
πρωτίστως από την αντοχή των θεσμών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, οι οποίοι, από
τη φύση τους, είναι οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν, πέρα από τη σταθερότητα, και
την ίδια την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τόσον ως στόχο όσο και ως διαδικασία».
Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε κατά την ομιλία του ότι κάθε είδους κενά αναφορικά με τον
σεβασμό των θεμελιωδών συνιστωσών του ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου πλήττουν
ευθέως την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε τρία
παραδείγματα ατελειών του ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου, τα οποία «πρέπει να
λειτουργήσουν ως σήμα κινδύνου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
σκληρού πυρήνα της, της Ευρωζώνης»:
- Η μη επαρκής αξιοποίηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου ως προς τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, έτσι ώστε ο Μηχανισμός αυτός
να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, πράγμα το οποίο είναι απολύτως
σύμφωνο με την αποστολή του.
- Η μη επαρκής εφαρμογή των περί αλληλεγγύης κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου,
ιδίως δε η μη επιβολή των προβλεπόμενων από το ευρωπαϊκό δίκαιο κυρώσεων σε
κράτη-μέλη τα οποία παραβιάζουν ευθέως την ως άνω αρχή, στο πλαίσιο όσων έχουν
συμφωνηθεί για την από κοινού αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης σύμφωνα με τις
αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η μη επαρκής κανονιστικώς πλαισίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Eurogroup,
το οποίο –όπως καταδεικνύει η πολύ πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης– ακριβώς λόγω του κενού τούτου έφθασε να θεωρείται από το
ΔΕΕ ως «άτυπο όργανο». Γεγονός εμφανώς υποτιμητικό για την τεράστια σημασία που
έχει το Eurogroup και οι αποφάσεις του σε όλα τα οικονομικά –και όχι μόνο
νομισματικά– θέματα της Ευρωζώνης.

Σύνοψη ομιλίας: Άγγελος Κωβαίος

Ημέρα 1
Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

σελ. 4

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Εναρκτήριες Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών,
πρώην Πρύτανης/Καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού
Χρήστος Στυλιανίδης, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη
Διαχείριση Κρίσεων
Mario Monti, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2011-2013)
Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Mark Arey, Εκτελεστικός Διευθυντής, The Hellenic Initiative USA
Dr. Franz Fischler, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Alpbach, πρώην Ευρωπαίος
Επίτροπος Γεωργίας και Αλιείας (1995-2004)
Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχος Δελφών
Συντονιστής: Συμεών Γ. Τσομώκος, Ιδρυτής-Πρόεδρος Οικονομικού Φόρουμ Δελφών

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών,
πρώην Πρύτανης/Καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού
«Η Παιδεία είναι το μόνο αντίδοτο στην κρίση και ξεκινά από το σπίτι», σημείωσε η
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και πρόσθεσε ότι το να
μείνουμε «αενάως νέοι» είναι η μόνη λύση, επειδή μόνο «οι νέοι κάνουν δυνατά τα
επιθυμητά και τα αδύνατα δυνατά, επειδή ποτέ δεν ήξεραν ότι είναι αδύνατα».
«Η Ευρώπη είναι πέντε “δ”», επισήμανε η κ. Αρβελέρ και εξήγησε: «Δημοκρατία,
Δικαιοσύνη, Δικαιώματα του ανθρώπου, Δίκαιη διανομή και Διάλογος. Με αυτά, τα παιδιά
καταλαβαίνουν ότι η Ευρώπη είναι ηθικό δίδαγμα και ηθική οντότητα».
Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στην αξία του Πολιτισμού ως μέσου υπέρβασης της κρίσης. Στο
πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον Jean Monnet και μία φράση του λίγο πριν τον θάνατό του.
«Λέγεται ότι ο Monnet είπε, “αν ήταν να ξαναρχίσω, θα άρχιζα από τον πολιτισμό και όχι
από την οικονομία”.»
«Πολιτισμός και οικονομία κάποτε συναντώνται. Πώς; Όλοι ξέρουμε ότι η κρίση είναι
οικονομική, αλλά δημιούργησε την πρώτη πολιτιστική κρίση που γνωρίζει η Ευρώπη»,
ανέφερε η κ. Αρβελέρ. Μίλησε για τον εκφυλισμό των ηθών, τη συρρίκνωση του
στοχασμού, τις εκδηλώσεις της «αδιεξόδου οργής», τη χυδαιότητα λόγων, κινήσεων και
στάσεων. «Αυτή η παρακμή, αποκύημα της οικονομικής κρίσης, δείχνει ότι οι βάρβαροι
είναι ντόπιοι, είναι εντός των τειχών», τόνισε η κ. Αρβελέρ.
«Η σημερινή παγκοσμιοποίηση είναι αυτή των αγορών, που κάνουν τους επιδέξιους να
πουλήσουν άμμο έως και στη Σαχάρα. Δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας, το
απέραντο κάνει τον άνθρωπο να πέφτει στην αβεβαιότητα και να αναζητά ως λύση τη
συνωμοσιολογία. Επιτρέπει να καταλάβει αυτό που θέλει να καταλάβει και όχι αυτό που
είναι η αλήθεια», είπε η κ. Αρβελέρ σε μία ευθεία αναφορά της στη σημερινή εποχή των
‘post-truth politics’.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Εναρκτήριες Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Χρήστος Στυλιανίδης, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη
Διαχείριση Κρίσεων
Στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους κινδύνους που απειλούν την περαιτέρω
ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών, μια διαδικασία που άρχισε πριν από εξήντα χρόνια
στη Ρώμη, αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη
Διαχείριση Κρίσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη ευρωπαϊκής συνοχής σε έναν
πολυπολικό κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται διαρκώς.
Η ευρωπαϊκή ήπειρος δεν είναι απλώς γηραιά, αλλά γηράσκουσα. Η μοναδική στον κόσμο
της οποίας ο πληθυσμός μειώνεται. «Έναν αιώνα πριν, οι Ευρωπαίοι αποτελούσαμε το
25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε εξήντα χρόνια θα αποτελούμε μόνο το 5%»,
υπογράμμισε ο Επίτροπος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδική απάντηση στις προκλήσεις
της δημογραφικής έκρηξης σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και της
τεράστιας οικονομικής προόδου που παρατηρείται σε αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι η
ευρωπαϊκή συνοχή.
«Ήρθε η ώρα εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε την ιστορική μας ευθύνη καθώς τα
προβλήματα θα τα λύσουμε μαζί, στο κοινό μας σπίτι», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης,
σημειώνοντας ότι ο λαϊκισμός και οι φωνές που επιδιώκουν τον εθνικό απομονωτισμό
υπονομεύουν το ευρωπαϊκό όραμα και, για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να
δοθούν λύσεις σε αυτά τα κομμάτια του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από
την κρίση και αποτελούν στόχο των δυνάμεων του λαϊκισμού: του νέους άνεργους
Ευρωπαίους και τους ανειδίκευτους εργάτες που βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας.

Mario Monti, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2011-2013)
Την ανάγκη σεβασμού των ευρωπαϊκών κανόνων, η παραβίαση των οποίων οδήγησε στη
σημερινή οικονομική και υπαρξιακή κρίση της ΕΕ, επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός της
Ιταλίας στην ομιλία του. Ένας πολιτικός που έζησε από «μέσα» τα χρόνια της κρίσης της
Ευρωζώνης, ζήτησε περισσότερες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
ως θεματοφύλακας των Συνθηκών πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να
μη λειτουργεί με πολιτικά ή μικροπολιτικά κριτήρια.
«Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη αυστηρότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς κάποιες
χώρες του Νότου, όπως τη Γαλλία, που δεν τηρεί το σύμφωνο σταθερότητας αναφορικά
με το δημοσιονομικό έλλειμμα, και προς κάποιες χώρες του Βορρά, όπως τη Γερμανία για
τις δημοσιονομικές της ανισορροπίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Monti.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες υφίστανται
ακριβώς για να προλαμβάνουν τέτοιες κρίσεις, υπενθυμίζοντας παρά ταύτα ότι οι πρώτες
χώρες οι οποίες παραβίασαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν η Γερμανία
και η Γαλλία και όχι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. «Παρόλο που κάποιοι κανόνες
φαίνονται παράξενοι και ενίοτε απάνθρωποι, όπως η δημοσιονομική πειθαρχία, ωστόσο
έχουν σκοπό την προστασία των επόμενων γενεών από πιθανές ανεύθυνες πολιτικές
σημερινών κυβερνήσεων», δήλωσε ο κ. Monti.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Εναρκτήριες Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί, στο πλαίσιο της
αλληλεγγύης, απέναντι στην Ελλάδα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Ως εκ τούτου, η συμβολή της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στην ελληνική οικονομία αγγίζει το 10% του ελληνικού ακαθάριστου
προϊόντος (ΑΕΠ). Επιπλέον, ο κ. Hoyer ανέφερε ότι η Ελλάδα εμφανίζει επενδυτικό κενό
ύψους 750 εκατ. ευρώ, το οποίο επιδιώκεται να καλυφθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του λεγόμενου «Σχεδίου Γιούνκερ».
O κ. Hoyer δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Ευρώπη, η
οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και, ως ένα βαθμό, από την απουσία κοινών
στόχων και αρχών. Τέλος, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έδωσε
έμφαση στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη, τομέα στον οποίο θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος.

Mark Arey, Εκτελεστικός Διευθυντής, The Hellenic Initiative USA
Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο Εκτελεστικός Διευθυντής
του The Hellenic Initiative USA, κάνοντας λόγο για την αναγκαιότητα δημιουργίας
γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής Ομογένειας και της Ελλάδας. Τον στόχο
αυτόν υπηρετεί, όπως σημείωσε, ο φορέας Hellenic Initiative USA, επιδιώκοντας να
οργανώσει σε κοινές δράσεις το επιχειρείν της ελληνικής Διασποράς στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής.
Με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Ελλάδα και την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, το Hellenic Initiative USA έχει
παρουσιάσει τον θεσμό του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου
προσφέρεται η ευκαιρία σε επιχειρηματίες με έδρα στην Ελλάδα να λάβουν δωρεάν
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης αλλά και κεφάλαιο κίνησης.

Σύνοψη ομιλιών: Δημήτρης Δελεβέγκος
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Εναρκτήριες Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Dr. Franz Fischler, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Alpbach, πρώην Ευρωπαίος
Επίτροπος Γεωργίας και Αλιείας (1995-2004)
Την ανάγκη για μια ισχυρή Ευρώπη με μια εξίσου ισχυρή φωνή τόνισε στην εναρκτήρια
ομιλία του ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αλιείας. «Αν και στο παρελθόν
δεν διασφαλίσαμε τα επιτεύγματα της ΕΕ και δεν υπήρξαμε αρκετά συμμετοχικοί, σήμερα
οφείλουμε να το κάνουμε», υποστήριξε, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως «οι
απειλές όσων ζητούν την καταστροφή της ΕΕ μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο
ενωμένους».
Σύμφωνα με τον κ. Fischler, για να γίνει η ΕΕ και τα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν
«πρωταθλητές στην αλλαγή, αποκτώντας μια βιώσιμη και υγιή οικονομική ανάπτυξη και
μειώνοντας παράλληλα και τις ανισότητες, θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει νέες
ευκαιρίες και, κυρίως, ένα κοινό όραμα στο οποίο θα συμμετάσχει η κοινωνία στο σύνολό
της».
Επιπλέον, ο κ. Fischler αναφέρθηκε και στη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα, τον
οποίο χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά της οικονομίας», υπογραμμίζοντας πως διαθέτει μεν
άπειρες δυνατότητες αλλά έχει ανάγκη τόσο από επενδυτικά κεφάλαια όσο και από
εκσυγχρονισμό. Όπως υπογράμμισε, «ο αγροδιατροφικός τομέας έχει πολλά να κερδίσει
από την καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία, την πράσινη ενέργεια».
Ο κ. Fischler δεν παρέλειψε να αναφέρει και την επιτακτική ανάγκη των ημερών για
διευρυμένη συνεργασία και περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Μόνο έτσι, τόνισε, θα
προωθηθεί η καινοτομία και θα επιτευχθεί η διακύμανση τιμών και η διεύρυνση των
αγορών.
Τέλος, αναφερόμενος στην Ελλάδα, η οποία διανύει τον έβδομο χρόνο οικονομικής κρίσης,
σημείωσε πως θα πρέπει να «επικεντρωθεί στη δική της παραγωγή και στους κλάδους
που συγκεντρώνουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα η παραγωγή
ελαιόλαδου και οπωροκηπευτικών και ο τουρισμός».

Σύνοψη ομιλίας: Βασίλης Δαλιάνης

Ημέρα 1
Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

σελ. 8

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Εναρκτήριες Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Κώστα Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών και τους επισκέπτες αυτής της ιερής πόλης. Κατά την ομιλία του, ο
κ. Μπακογιάννης στάθηκε στην επιτακτική, αν όχι αναγκαία, συνθήκη για παραγωγικό
διάλογο, ειδικά στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον των ημερών μας, σε μια κοινωνία η
οποία, παλεύοντας για την ανασυγκρότησή της, έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους
θεσμούς.
Παραλληλίζοντας το χθες με το σήμερα, ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε πως η κληρονομιά
της Πυθίας είναι ακόμα ζωντανή, με έννοιες που έχουν μπει στη ζωή μας και οφείλουν την
ύπαρξή τους σε εκείνη την εποχή, όπως η «δημιουργική ασάφεια» και η «πολιτική της
μετα-αλήθειας». «Ό,τι ωθούσε τους αρχαίους σε ένα μαντείο ήταν η δίψα για λύσεις και
αυτή η ίδια δίψα παρατηρείται και σήμερα», συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης,
υπογραμμίζοντας πως «αυτές οι λύσεις σήμερα μπορούν να προκύψουν μόνο από έναν
ουσιαστικό διάλογο, στερημένο από ελιτισμό και λαϊκισμό. Αυτόν ακριβώς τον διάλογο
που φέρνει στο προσκήνιο το Φόρουμ των Δελφών.»
Σημειώνοντας ότι το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να
γίνει θεσμός, πίστωσε την επιτυχία τόσο στους διοργανωτές όσο και στην ιστορική
τοποθεσία στην οποία λαμβάνει χώρα και ευχήθηκε το φετινό Φόρουμ να καταλήξει σε
«χρήσιμα αποτελέσματα και παραγωγικές συνθέσεις».

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχος Δελφών
Ο Δήμαρχος Δελφών εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τον νέο θεσμό που γεννιέται στην
πόλη του, σημειώνοντας πως είναι τιμή για τον δήμο του να υποδέχεται τόσο σημαντικές
προσωπικότητες της εγχώριας και διεθνούς οικονομικο-πολιτικής σκηνής.
Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στον Πρόεδρο του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, κ.
Συμεών Τσομώκο, ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως οι Δελφοί αποτελούν έναν εξαιρετικό
δήμο, ο οποίος είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς της Ευρώπης από άποψη
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνοψη ομιλιών: Νίκη Παπάζογλου
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος
14.30-17.15 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Οι νέες πραγματικότητες και τάσεις που διαμορφώνουν οι αναδυόμενες πολικότητες στην παγκόσμια
οικονομία και η απορρέουσα μετατόπιση των παγκόσμιων κέντρων εξουσίας
Εναρκτήριες Τοποθετήσεις

Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2006-2009)· Βουλευτής,
Τομεάρχης Οικονομίας & Ανάπτυξης, Νέα Δημοκρατία
Tzipi Livni, πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2006-2009), Δικαιοσύνης (2006-2007, 20132014)· Συνηγέτιδα κόμματος Σιωνιστικής Ένωσης, Ισραήλ
Ιan Lesser, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος German Marshal Fund of the United States
Νικόλαος Λογοθέτης, Ιδρυτής Concordia Summit (Νέα Υόρκη), Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
του Ομίλου Libra Group
Εισηγήσεις

Πρέσβης Μιχαήλ Μ. Χριστίδης, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Κωνσταντινούπολη)
Adriano Bosoni, Ανώτατος Αναλυτής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Stratfor
Πέτρος Δούκας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών (2007-2009) και Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007)
Soli Özel, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Kadir Has (Κωνσταντινούπολη)
Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Καθηγητής Στρατηγικής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Συντονίστρια: Πηνελόπη Γαβρά, Δημοσιογράφος

Ανάμεσα στα ερωτήματα που απασχόλησαν το πάνελ συζητήθηκαν το πώς επηρεάζουν
τις κοινωνίες οι παγκόσμιες εξελίξεις, πού οδηγείται ο κόσμος, ποιοι είναι οι νέοι πόλοι
στην παγκόσμια οικονομία και ποιες αλλαγές έχει επιφέρει μία σειρά γεγονότων σε
Ευρώπη και Αμερική.
Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη είπε χαρακτηριστικά ότι «είχαμε
την αλαζονεία να πιστεύουμε ότι, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, κέρδισε ο τρόπος
ζωής μας. Όμως ο κόσμος δεν είναι διπολικός, είναι πολυπολικός». Στη συνέχεια η κ.
Μπακογιάννη επισήμανε τους κινδύνους από την άνοδο του λαϊκισμού και διερωτήθηκε:
«Ποια είναι η απάντηση στον λαϊκισμό; Τι πρέπει να απαντήσουμε όταν η Marine Le Pen
λέει ότι θα καθαρίσει τη Γαλλία από τους μετανάστες σε 15 μέρες; Όταν ο Nigel Farage,
δέκα μέρες μετά την επικράτηση του Brexit, έκανε αίτηση να πάρει τη γερμανική
υπηκοότητα;» Όπως χαρακτηριστικά είπε η πρώην Υπουργός, η απάντηση μπορεί μόνο
να είναι πολιτική.
Η κ. Μπακογιάννη υπενθύμισε ότι «η Ευρώπη μπορεί να έχει αδυναμίες, μπορεί να μην
έχουμε κοινή πολιτική σε πολλά πράγματα, όμως η Ευρώπη έχει υπάρξει εδώ και
δεκαετίες ένας φάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Τόνισε ότι η εκλογή του Donald Trump
μπορεί να κάνει τη χάρη στην Ευρώπη και να καταλάβει ότι πρέπει να είναι ενωμένη, να
έχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, να επιφέρει, δηλαδή, «ταχύτερη
Σύνοψη ομιλιών: Κλειώ Νικολάου
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος
συνειδητοποίηση της ανάγκης να λάβει αποφάσεις, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει
πάρει».
Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών κατέληξε τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα
από το να κάνεις λαϊκισμό. Να λες σε μία φοβισμένη κοινωνία ότι υπάρχουν εύκολες
λύσεις», και επανέλαβε ότι η απάντηση σε αυτό μπορεί μόνο να είναι πολιτική.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Tzipi
Livni, η οποία περιέγραψε την κατάσταση στην Ευρώπη με την άνοδο του λαϊκισμού, του
αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας. Η κ. Livni τόνισε ότι ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα, σαν
κάποιος να έχει πατήσει το fast forward, καθώς το τελευταίο διάστημα είδαμε πράγματα
που δεν φανταζόμασταν. Είδαμε το Brexit, την εκλογή Trump, αλλά και τις αλλαγές στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Πρέπει να βρούμε τρόπο να μιλήσουμε στην κοινωνία και τους φόβους της ώστε να μην
επεκτείνεται ο φόβος», είπε η πρώην Υπουργός. «Να καλέσουμε και να εμπνεύσουμε τους
νέους ανθρώπους εκφράζοντας τις αξίες του ελεύθερου κόσμου». Το τελευταίο διάστημα,
πρόσθεσε, είδαμε τους πολιτικούς που εκφράζουν αυτές τις αξίες να μην κερδίζουν
αρκετή υποστήριξη, όμως ήρθε η ώρα οι πολιτικοί να δώσουν το μήνυμα που θέλει ο
κόσμος, να δουν την πραγματικότητα, να μιλήσουν στις κοινωνίες και να στείλουν το
μήνυμα της ελπίδας.
Ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος German Marshall Fund of the United States Ian Lesser και
ο ιδρυτής του Concordia Summit Νικόλαος Λογοθέτης εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους
για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του νέου Αμερικανού Προέδρου με βάση τις
έως τώρα εξαγγελίες και θέσεις του. Ο κ. Λογοθέτης τόνισε ότι «ο κόσμος επωφελείται
όταν οι ΗΠΑ ηγούνται» και ανέφερε παραδείγματα όπου η παρέμβαση της μεγαλύτερης
οικονομικής δύναμης του πλανήτη έφερε σταθερότητα.
Ο Πρέσβης Μιχαήλ Χριστίδης ανέλυσε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Μαύρη Θάλασσα,
όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη και έκανε εκτενή αναφορά στην αλλαγή
της θέσης της Ρωσίας αλλά και της Κίνας.
Ο αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων της Stratfor Adriano Bosoni αναφέρθηκε στην
τεχνολογία, στο δημογραφικό πρόβλημα, κυρίως της Ευρώπης, αλλά και στην άνοδο του
λαϊκισμού σε ολόκληρη την ήπειρο. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ακόμη και αν το γαλλικό
εκλογικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα να μη βγει Πρόεδρος η Marine Le Pen στον
δεύτερο γύρο, αυτό δεν μειώνει τη σημασία του να λαμβάνει τη στήριξη τεσσάρων στους
δέκα Γάλλων.
Ο πρώην Υφυπουργός Πέτρος Δούκας επιχείρησε να δώσει μία εξήγηση για την απότομη
άνοδο του λαϊκισμού τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν
προκύψει από την παγκοσμιοποίηση, όπως για παράδειγμα η τεράστια συγκέντρωση
πλούτου στα χέρια λίγων, και πρόσθεσε ότι η νέα τάση είναι η αλλαγή του κέντρου
βάρους του πλανήτη από τη Δύση στην Ανατολή, καθώς και η αλλαγή από τη βιομηχανική
παραγωγή στην τεχνολογία. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι «η Ευρώπη είναι εδώ για να μείνει, δεν
θα καταρρεύσει, όμως πρέπει να διορθωθούν κάποια λάθη πριν προχωρήσει σε
μεγαλύτερη ενοποίηση».
Πολλές από τις ερωτήσεις του κοινού και των δημοσιογράφων αφορούσαν το αύριο του
καπιταλισμού σε κοινωνίες που δείχνουν σημάδια κόπωσης, με αποτέλεσμα οι πολίτες
συχνά να στρέφονται σε ακραίες πολιτικές επιλογές.
Συμπερασματικά, η συντονίστρια του πάνελ, δημοσιογράφος Πηνελόπη Γαβρά, είπε ότι
για να νικηθεί ο λαϊκισμός «οι πολιτικοί πρέπει να εφαρμόσουν νέες πολιτικές, ευθύνη
όμως έχουμε όλοι καθώς πηγαίνουμε στην κάλπη».
Σύνοψη ομιλιών: Κλειώ Νικολάου
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Ξενοδοχείο Αμαλία Δελφών

20.30 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

(Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Δελφών)

*μόνο με πρόσκληση
Επίτιμος Προσκεκλημένος και Ομιλητής

Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών
Υποθέσεων και Ιθαγένειας
Την ευρωπαϊκή ιδέα υπερασπίστηκε στην ομιλία του ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Με αφορμή
την πρόσφατη επίσκεψή του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz-Birkenau, ο
κ. Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξε η ΕΕ ώστε να γίνει η Ευρώπη
ήπειρος ειρήνης και τόνισε: «Είναι ηθική και πολιτική υποχρέωσή μας να κρατήσουμε
ζωντανό και να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό όραμα». Ειδικά σήμερα, πρόσθεσε, που το
ευρωπαϊκό επίτευγμα αμφισβητείται από φωνές λαϊκισμού και εθνικισμού, με αφορμή
όχι τόσο την οικονομική όσο την προσφυγική κρίση.
«Κάποιοι πίστευαν ότι ο καταλύτης για την αμφισβήτηση της Ευρώπης θα ήταν η
οικονομική κρίση. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι η προσφυγική και μεταναστευτική
κρίση. Και τούτο γιατί η διαχείριση της κρίσης αυτής κλόνισε τις δύο βασικές αρχές πάνω
στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα: την αλληλεγγύη και την
υπευθυνότητα», σημείωσε ο Επίτροπος.
Αιχμές άφησε κατά ορισμένων κυβερνήσεων που, «έχοντας στρέψει την προσοχή τους
στο εσωτερικό των χώρων τους και στο εσωτερικό τους ακροατήριο και αγνοώντας τις
ευθύνες τους, εξέθρεψαν συνειδητά τον ευρωσκεπτικισμό με τον εύκολο, ρηχό αλλά
ευχάριστο λαϊκιστικό τους λόγο». Επίσης, επισήμανε ότι κάποιοι «αγνόησαν τις ευθύνες
τους αφού, με μεγάλη ευκολία, άρχισαν να χρησιμοποιούν τα δημοψηφίσματα σχετικά με
ζητήματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν και το Brexit, συνέχισε ο κ. Αβραμόπουλος,
τονίζοντας ωστόσο ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών είχε μεγαλύτερο
αντίκτυπο για την Ευρώπη. Πάντως, δήλωσε πεπεισμένος ότι πολύ σύντομα «οι ισχυρές
αξίες της αμερικανικής δημοκρατίας θα αποδειχτούν ισχυρότερες από τις ισχυρές σε
ένταση αλλά αδύναμες σε περιεχόμενο φωνές των λαϊκιστών». Η σημερινή ηγεσία της
Ευρώπης καλείται όχι απλά να αντιδράσει αλλά και να αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη να
κρατήσει ζωντανό το όραμα, τόνισε.
Ο Επίτροπος τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως τον μόνο δρόμο μπροστά
και επισήμανε ως βασικό πρόβλημα ότι η Ευρώπη δεν κατάφερε να έχει μία ενιαία
οικονομική, αμυντική και εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. «Στον τομέα της
οικονομίας βιαστήκαμε να υιοθετήσουμε κοινό νόμισμα χωρίς πρωτύτερα να έχουμε
υιοθετήσει κοινή οικονομική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική η Ευρώπη δεν
διαδραματίζει τον ρόλο μιας πραγματικά ενωμένης δύναμης. Στον τομέα της άμυνας
εμποδίστηκε από τα πρώτα κιόλας βήματά της να χειραφετηθεί αμυντικά, προκειμένου
να δημιουργήσει τις αντίστοιχες δομές, να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία και να
υιοθετήσει ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τέλος, στο πεδίο της ασφάλειας και παρά τις
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά, κυρίως όμως να
αποκτήσουμε την αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ μας ώστε να εδραιωθεί η Ένωση
Ασφάλειας στην Ευρώπη». Ο Επίτροπος χαρακτήρισε τη συνθήκη Σένγκεν το πιο απτό
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επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προειδοποίησε ότι: «Εάν η Σένγκεν
καταρρεύσει, έρχεται το τέλος της ΕΕ όπως την ξέραμε».
Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην παρουσίαση της Λευκής Βίβλου για την Ευρώπη
από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τόνισε: «Δεν
μπορούμε να γίνουμε Ομοσπονδιακή Ένωση, αλλά μπορούμε να έχουμε ομοσπονδιακού
τύπου λειτουργίες σε συγκεκριμένες πολιτικές: στη μετανάστευση και την ασφάλεια, την
άμυνα, την οικονομία, την εξωτερική πολιτική». Απαντώντας σε όσους ανησυχούν για την
παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος χαρακτήρισε ανεύθυνο και
λαϊκίστικο το «να κριτικάρουμε πάντα τους θεσμούς» και ξεκαθάρισε ότι: «Η Ευρώπη δεν
είναι κάτι αφηρημένο. Ευρώπη είμαστε όλοι – κυβερνήσεις, πολιτικοί, πολίτες, πολιτικά
κόμματα, επιχειρήσεις και επιχειρηματική κοινότητα, τα μέσα».
Ο κ. Αβραμόπουλος υπενθύμισε όσα επιτεύχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια στον τομέα
της ασφάλειας και της μετανάστευσης –η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, η
Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή–
ενώ άσκησε κριτική στα κράτη-μέλη που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους
στο προσφυγικό. «Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, και
μάλιστα εγκαίρως. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και προσχήματα. Ήρθε η στιγμή να
αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους», διεμήνυσε ο Επίτροπος.
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08.30-10.00 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α΄
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Σήμερα, σε ένα μεγάλο εύρος τομέων πολιτικής – συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών θεμάτων,
της οικονομικής ανάπτυξης και της διεθνούς μετανάστευσης – η θέση της διασποράς χρειάζεται όλο
και περισσότερο να ληφθεί υπόψη. Πώς μπορούμε να δουλέψουμε για τη σύσφιξη των δεσμών
ανάμεσα στη διασπορά και την πατρίδα;
Εισηγήσεις

Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς· Αναπληρωτής Τομεάρχης για θέματα Διασποράς, Νέα
Δημοκρατία
Παύλος Γερουλάνος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού (2009-2012)
Mark Arey, Εκτελεστικός Διευθυντής, The Hellenic Initiative USA
Νίκος Μούγιαρης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Mana Products (ΗΠΑ)
Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας
(HALC)
Δρ Λάμπης Τασάκος, Μέλος διευρυμένου ΔΣ, Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος
Αχιλλέας Τσάλτας, Αντιπρόεδρος, Διεθνή Συνέδρια, The New York Times
Συντονίστρια: Κατερίνα Σώκου, Ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ,

για την Καθημερινή και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ επιχείρησαν μία προσέγγιση στο τεράστιο και διαχρονικό
θέμα της ελληνικής διασποράς. Όπως τονίστηκε, δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα
απασχολούσε την Ελλάδα πριν από δεκαετίες, όταν οι νέοι έφευγαν για να βρουν την
τύχη τους στην Αμερική, ενώ και σήμερα μιλάμε για νέους, επιστήμονες και όχι μόνο, που
φεύγουν από τη χώρα μας για να δουλέψουν στο εξωτερικό. Μεγάλη έκταση έλαβε και το
θέμα της ψήφου των ομογενών, με τον Αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του
Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον Ελληνισμό της Διασποράς Σάββα Αναστασιάδη να
δηλώνει ότι «δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μη δίνει δικαίωμα ψήφου στους
ομογενείς της σε άλλες χώρες». Την πλήρη διαφωνία του με αυτή τη θέση εξέφρασε ο
ομογενής επιχειρηματίας Νίκος Μούγιαρης, ο οποίος χαρακτήρισε μεγάλο λάθος την
ψήφο και την κομματικοποίηση των ομογενών.
Ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος έδωσε έμφαση στην
εξεύρεση των Ελλήνων της διασποράς με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στις επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν από ομογενείς στη χώρα μας,
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δίνοντας έμφαση στις μικρές επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ανακουφίσουν
πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic Initiative USA Mark Arey τόνισε ότι η Ελλάδα
πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και να σταματήσει να θεωρεί την επιχειρηματικότητα και
τις επενδύσεις κάτι κακό. Ζήτησε περισσότερη διαφάνεια και, όπως είπε χαρακτηριστικά,
«οι επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, σκοπός τους είναι το κέρδος».
Ο κ. Μούγιαρης τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλές ευκαιρίες, όμως επεσήμανε ότι το
βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη οράματος. Χαρακτηριστικά ανέφερε το
παράδειγμα του Μαραθώνιου, λέγοντας ότι υπάρχουν αθλητές που πηγαίνουν να τρέξουν
στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, αλλά δεν έρχονται να τρέξουν στον αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC) Έντι
Ζεμενίδης εξήγησε ότι είναι σύνηθες λάθος να θεωρούμε τη διασπορά ως κάτι ενιαίο.
Χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: στους μετανάστες που φεύγουν από την Ελλάδα τώρα,
στα παιδιά των μεταναστών που προσπαθούν να διατηρήσουν τις παραδόσεις, σε μία
ομάδα που είναι πρώτα ορθόδοξοι και μετά Έλληνες και, τέλος, στους ανεξάρτητους.
Το μέλος του διευρυμένου ΔΣ του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
Δρ Λάμπης Τασάκος διευκρίνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πάει στη Γερμανία
πολλοί Έλληνες αναζητώντας εργασία, χωρίς να είναι απαραίτητα επιστήμονες.
Πρόκειται, όπως είπε, για ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση που απλά αναζητούν
εργασία στο εξωτερικό λόγω της κρίσης στην Ελλάδα.
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της εφημερίδας The New York Times Αχιλλέας Τσάλτας είπε ότι
θεωρεί τον εαυτό του μέλος της διασποράς και ταυτόχρονα μέλος του ελληνικού
πνεύματος και έθνους. «Είναι υποχρέωσή μου να διαδώσω το ελληνικό πνεύμα όπου και
όσο μπορώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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08.30-10.00 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Β΄
ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Η γεωπολιτική της Μεσογείου βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, σε μια
περίοδο έντονης ρευστότητας στις πολιτικές και προοπτικές σε κάθε πλευρά της Μεσογείου και του
Ατλαντικού. Ποιες είναι οι δυνάμεις εκείνες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής;

Προγραμματικός συνεργάτης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής - ΕΛΙΑΜΕΠ

Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η διαμόρφωση ενός φόρουμ δημόσιου διαλόγου επάνω σε θέματα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνών σχέσεων και η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας η οποία
συμβάλλει σε μια καλύτερα πληροφορημένη και τεκμηριωμένη γνώση του ευρωπαϊκού και διεθνούς
περιβάλλοντος.
Εισηγητές

Θεόδωρος Πάγκαλος, πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2009-2012)
Ιan Lesser, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος German Marshal Fund of the United States
Nadia Arbatova, Επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ινστιτούτο
Παγκόσμιας Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων – IMEMO (Μόσχα)
Συντονιστής: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής,

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Η συζήτηση στο πάνελ επικεντρώθηκε στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες
της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής μετά τη στρατιωτική επιστροφή της
Ρωσίας, την εκλογή της νέας αμερικανικής διοίκησης του Προέδρου Donald Trump, τον
ενεργό ρόλο που αναλαμβάνει η Κίνα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την απουσία της
ευρωπαϊκής διπλωματίας λόγω των εσωτερικών προβλημάτων της ΕΕ.
Οι ομιλητές χαρακτήρισαν την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής ως μια «δύσκολη εξίσωση» στην οποία δεν υπάρχει κανένας γνωστός
παράγοντας ή ως έναν «γρίφο», τον οποίο κάποιες φορές μπορεί να λύσεις μέσα σε λίγη
ώρα αλλά άλλες φορές να αναζητάς επί ημέρες και νύχτες τη λύση σε ένα μόνο μικρό
κομμάτι του.
Ο πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Πάγκαλος εντόπισε ως
ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή την παντελή απουσία
σχεδίου από τις ισχυρές χώρες της Δύσης για την επόμενη ημέρα, μετά την πτώση
συγκεκριμένων καθεστώτων.
Την απαισιοδοξία του εξέφρασε και ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος German Marshal Fund
of the United States Ian Lesser σχετικά με την πιθανότητα εξεύρεσης μιας λύσης στη
Συρία τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, εξηγώντας ότι ο Πρόεδρος Trump δεν θεωρεί το
ΝΑΤΟ μια «παρωχημένη συμμαχία», όμως η νέα αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι η
Βορειοατλαντική Συμμαχία ασχολείται με παρωχημένα ζητήματα τον 21ο αιώνα.
Οι περισσότεροι ομιλητές του πάνελ υποστήριξαν ότι το ερώτημα που περιμένουν να
απαντηθεί σχετικά με τις προθέσεις της νέας αμερικανικής διοίκησης στην ευρύτερη
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περιοχή δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και
κάποια κράτη-μέλη, αλλά κυρίως με τη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ ως σύνολο.
Εξηγώντας τη νέα ρωσική προσέγγιση στο μεσανατολικό και στην ευρύτερη περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου, η Επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών στο
Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων (IMEMO) της Μόσχας Nadia
Arbatova υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Vladimir Putin προσπαθεί να επαναφέρει το χαμένο
γόητρο της Ρωσίας, εκμεταλλευόμενος το πιθανό κενό που θα αφήσει η μείωση των
αμερικανικών δεσμεύσεων στο εξωτερικό και την απροθυμία της ΕΕ, λόγω των
εσωτερικών της προβλημάτων, να αναπτύξει επιθετική εξωτερική πολιτική στην περιοχή.
Αναφορικά με το Κυπριακό, όλοι οι ομιλητές τόνισαν πως, παρά τις εξελίξεις στις
συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Κύπρο και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων
που έχουν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή τη ανατολικής Μεσογείου, δεν αναμένονται
σημαντικές εξελίξεις, τόσο εξαιτίας της απροθυμίας της Τουρκίας να συμβάλει
δημιουργικά, λόγω των εσωτερικών εξελίξεων στη χώρα, όσο και λόγω των
μεγαλεπήβολων γεωστρατηγικών σχεδίων του Tayyip Erdoğan για ολόκληρη την περιοχή
της Ανατολίας.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

10.15-11.00 Συνεδρία I
Γιάννης Δραγασάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Σε συνομιλία με τον: Παύλο Τσίμα, Σύμβουλο Έκδοσης, The Huffington Post Greece

Τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης
αξιολόγησης, απέκρουσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απαντώντας στις ερωτήσεις
του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα. Ο κ. Δραγασάκης επέρριψε τις ευθύνες για την
καθυστέρηση σε ΔΝΤ και Βερολίνο και τόνισε ότι το πρόγραμμα που υλοποιείται δεν είναι
προϊόν ισότιμου διαλόγου, αλλά εκβιασμών. «Δεν υπάρχει ιδιοκτησία του προγράμματος.
Θα είμαστε ιδιοκτήτες του αναπτυξιακού σχεδίου που θα συζητήσουμε στο υπουργικό
συμβούλιο», πρόσθεσε. Στο ερώτημα εάν δανειστής και οφειλέτης είναι ποτέ ισότιμοι,
απάντησε με το ρητορικό ερώτημα εάν η ΕΕ είναι ένωση δανειστών.
Ο κ. Δραγασάκης εξήγησε ότι το αναπτυξιακό σχέδιο, που θα τεθεί σε ευρύ κοινωνικό
διάλογο, θα πρέπει να απαντά στο παραγωγικό πρόβλημα, να αντιμετωπίζει την
κοινωνική κρίση και το δημογραφικό πρόβλημα. «Αυτά τα τρία στοιχεία δεν μπορούν να
λυθούν μέσω των αγορών», είπε χαρακτηριστικά.
«Βλέπουμε πια το τέλος του τρίτου προγράμματος», δήλωσε ο κ. Δραγασάκης. «Σύμφωνα
με πολλές εκτιμήσεις θα μπορέσουμε να βγούμε εντός του 2017 δοκιμαστικά στις αγορές,
ώστε το 2018 να έχουμε εδραιώσει τη θέση μας», είπε και πρόσθεσε ότι αυτό δεν είναι το
τέλος της κρίσης, αλλά αποτελεί μία νέα φάση, σαν ξέφωτο.
Στο ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι μετά το τρίτο πρόγραμμα, ο κ. Δραγασάκης απάντησε
χαρακτηριστικά, «Δεν θα είμαστε μόνοι, ούτε θα είμαστε σε τέταρτο μνημόνιο»,
περιγράφοντας ένα καθεστώς αυξημένης αυτονομίας αλλά και εποπτείας, λόγω των
περιορισμών που θέτει είτε το ευρωπαϊκό είτε το παγκόσμιο πλαίσιο. «Οι αγορές δεν
έχουν μνημόνια, αλλά έχουν τον δικό τους μηχανισμό πειθαρχίας», επισήμανε.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απέδωσε επίσης τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση
της αξιολόγησης και στο γεγονός ότι δεν είναι θεσμοθετημένος ο τρόπος απεμπλοκής
όταν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς φτάνουν σε αδιέξοδο. «Δεν υπάρχει εφετείο,
όπου να ληφθεί μία πολιτική απόφαση», σχολίασε. «Έχουμε και Tomsen statistics εκτός
από τα Greek statistics», είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, ενώ οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν, το αποτέλεσμα βγαίνει στάσιμο διότι αφαιρείται η μείωση του
ναυτιλιακού συναλλάγματος.
Ο κ. Δραγασάκης υποστήριξε ότι «καθυστερούμε επειδή οι δανειστές έχουν αποκλίνουσες
απόψεις». Είπε ότι το ΔΝΤ έθεσε ένα «πακέτο θεμάτων» που είναι «εκτός συμφωνίας» και
τόνισε ότι η κυβέρνηση από τον Οκτώβριο του 2016 εργαζόταν με στόχο μία γρήγορη
συμφωνία, όμως «ήρθε το ΔΝΤ με τις γνωστές του απόψεις και ζήτησε τρία δισ. ευρώ
επιπλέον νέα μέτρα». Επίσης, έκανε λόγο για αντιφατική στάση ορισμένων κυβερνήσεων
στην ΕΕ, που θέλουν μεν στο πρόγραμμα το ΔΝΤ, αλλά δεν θέλουν να ικανοποιήσουν τους
όρους του.
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Ο κ. Δραγασάκης επιτέθηκε και στη ΝΔ: «Θέλω να παρακαλέσω, ιδίως τους θεσμικούς
φορείς, όταν λένε “υπογράψτε” να εξηγούν και τι θέλουν να υπογράψουμε. Διότι το
“υπογράψτε” μοιάζει σαν Πόντιος Πιλάτος. Ας μας πουν, “υπογράψτε τρία δισ. ευρώ
μέτρα”, αυτό είναι μία άποψη. Αλλά το “υπογράψτε” έτσι γενικά μοιάζει υπεκφυγή από τα
πραγματικά διλήμματα».
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπεραμύνθηκε των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας.
Παραδέχτηκε ότι «μας ανησυχεί το τελευταίο τρίμηνο του 2016», υποστήριξε όμως πως
αυτό οφείλεται στο ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2015 είχαν «πέσει» περισσότερα
χρήματα από το ΕΣΠΑ από ό,τι το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Σημείωσε δε πως όλα τα
σενάρια των θεσμών μιλούν για ανάκαμψη 2% το 2017 και πάνω από 3% μετά το 2017.
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11.00-11.40 Συνεδρία II
ΧΡΕΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συνομιλητές

Δημήτρης Λιάκος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
Dr. Lars P. Feld, Διευθυντής Έδρας Οικονομικής Πολιτικής και Συνταγματικής
Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg· Πρόεδρος Walter
Eucken Institut· Μέλος Πενταμελούς Επιτροπής Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της
Γερμανικής Κυβέρνησης
Συντονιστής: Γιάννης Περλεπές, Γενικός Διευθυντής, Ναυτεμπορική ΑΕ

«Όσο συζητάμε με τους θεσμούς, υπάρχει ενδιαφέρον και από τη δική τους πλευρά για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά τη διαχείριση και
την εξεύρεση λύσης. Τις αναζητούμε και για το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, που πρέπει
να μειωθεί», ανέφερε στη συζήτηση ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης
Λιάκος. Τόνισε ότι το ζήτημα είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και είναι
πανευρωπαϊκό θέμα και συμπλήρωσε: «Πρέπει να δείξουμε θάρρος ως πολιτικό σύστημα,
πρέπει να πούμε πόσα μπορείς να πάρεις και πόσα να ρυθμίσεις».
Ως προς το δημόσιο χρέος, ο κ. Λιάκος ανέφερε ότι η επιδίωξη πρωτογενών
πλεονασμάτων με το μοντέλο του παρελθόντος, δηλαδή με βάση την κατανάλωση
εισαγωγών με δανεικά, θα μας οδηγήσει στο ίδιο σημείο και συμπλήρωσε ότι πρέπει να
γίνει επιμήκυνση της λήξης του χρέους, επειδή έτσι θα «δημιουργήσουμε πιο ομαλά
δημοσιονομικά μονοπάτια».
Γενναίες διαρθρωτικές αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων πρότεινε στην ίδια
συζήτηση ο καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής και μέλος της πενταμελούς επιτροπής
οικονομικών εμπειρογνωμόνων της γερμανικής κυβέρνησης Lars Feld, ως αναγκαίο
επόμενο βήμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Επιπλέον, εξέφρασε την εκτίμηση
ότι οι προτάσεις του ΔΝΤ για τα πλεονάσματα 3,5% την επόμενη 20ετία δεν είναι
ρεαλιστικές. «Λένε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν θα αποδώσουν. Είναι μία τεράστια
παρεξήγηση για το πώς λειτουργούν οι δυνάμεις της αγοράς. Πρέπει να τις
απελευθερώσουμε, χωρίς κανένα πλάνο, αλλά με ελευθερία στις επιλογές. Όσο υπάρχουν
περιορισμοί, κανένας δεν επενδύει», σημείωσε.
Ο κ. Feld είπε ακόμα πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν έγιναν όπως
έπρεπε και τόνισε ότι θα ήταν προτιμότερο να έχουν γίνει με ένα big bang, ενώ πρόσθεσε
ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη για πολύ μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι
μέχρις ενός σημείου η Ελλάδα έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν από το
πρόγραμμα. Μίλησε εμφατικά για αλλαγές στη δομή του φορολογικού συστήματος και
μειώσεις στη φορολογία εισοδημάτων, κυρίως των επιχειρήσεων. «Χωρίς φορολογικό
κίνητρο δεν θα υπάρξει ανάκαμψη. Πρέπει να υπάρχει προσδοκία στους επενδυτές ότι δεν
θα αυξηθεί το φορολογικό βάρος. Όταν αναδιαρθρώνεται το φορολογικό σύστημα, έχει
σημασία η φορολογία των επιχειρήσεων», είπε ο κ. Feld και πρόσθεσε: «Ο δημόσιος
τομέας παραμένει ακόμη πολύ μεγάλος και αυτό θα πρέπει να το δείτε, όπως και τις
καταναλωτικές δαπάνες».
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11.45-13.10 Συνεδρία III
BREXIT: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ‘Brexit’
στην οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ

Προγραμματικός συνεργάτης: Ελληνικό Παρατηρητήριο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο,
London School of Economics & Political Science (LSE)
Εναρκτήρια Ομιλία

Kate Smith, Πρέσβης Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα
Συνομιλητές

Kevin Featherstone, Καθηγητής Νέων Ελληνικών Σπουδών, Διευθυντής Έδρας
«Ελευθέριος Βενιζέλος»· Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, LSE
Iain Begg, Ερευνητικός Υπότροφος-Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, LSE
Tony Travers, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, LSE
Γεώργιος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τον δύσκολο δρόμο των διαπραγματεύσεων Μεγάλης Βρετανίας–ΕΕ για το Brexit
ανέλυσαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ. Η Βρετανή Πρέσβης στην Ελλάδα Kate Smith
υπογράμμισε ότι, από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ύφεση στη
βρετανική οικονομία όπως προβλεπόταν, αλλά αντίθετα όλοι οι οικονομικοί δείκτες είναι
θετικοί και οι απαισιόδοξες προβλέψεις έχουν διαψευστεί. Τόνισε ότι η Μεγάλη Βρετανία
στοχεύει σε έναν ισχυρό και φιλόδοξο συνεταιρισμό με την ΕΕ, ο οποίος θα ωφελήσει και
τις δύο πλευρές και ότι, κατά τη διάρκεια των δύο ετών που θα διαρκέσει η διαδικασία
της εξόδου, πρέπει και μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία στο ζήτημα αυτό. Η κ. Smith
διευκρίνισε ότι η Μεγάλη Βρετανία θέλει όσο το δυνατό καλύτερη πρόσβαση στην ενιαία
αγορά και επισήμανε ότι η σύνθεση απόψεων για τη διαδικασία του Brexit δεν θα αφορά
μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη, από τα οποία η Μεγάλη Βρετανία
αναμένει διάθεση συνεργατική και όχι τιμωρητική.
«Όταν είπαμε ότι θα έρθουμε στους Δελφούς να συζητήσουμε για το Brexit, με ρώτησαν
αν θα ζητήσουμε τον χρησμό του μαντείου», σχολίασε με χιούμορ ο καθηγητής Νέων
Ελληνικών Σπουδών στο LSE Kevin Featherstone. Στη συνέχεια σημείωσε ότι η
κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας δεν θέλει να αντιγράψει το μοντέλο των σχέσεων που
έχει ήδη η ΕΕ με άλλα κράτη-μη-μέλη, αλλά να φτιάξει ένα νέο είδος εμπορικών σχέσεων
και ταυτόχρονα να έχει πλήρη έλεγχο της μετανάστευσης. Επισήμανε, όμως, ότι η ΕΕ θέλει
τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε όλες τις εμπορικές της σχέσεις, ενώ η
Μεγάλη Βρετανία δεν επιθυμεί την αναγνώριση τέτοιας δικαιοδοσίας.
Ο κ. Featherstone ανέφερε παραδείγματα της σχέσης άλλων χωρών, όπως η Νορβηγία, ο
Καναδάς και η Ελβετία, με την ΕΕ, επισημαίνοντας ότι, ανάλογα με το είδος της
συμφωνίας, προβλέπεται και συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επίσης,
εκτίμησε ότι μπορεί όντως, όπως πιστεύουν ορισμένοι, η ΕΕ να γίνει πιο συνεκτική μετά
το Brexit, αλλά η διαπραγμάτευση για τη διαδικασία εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από
την ΕΕ θα είναι μία τεράστια απώλεια χρόνου και ενέργειας και φυσικά προκαλούνται
πολλές πολιτικές αβεβαιότητες. Τέλος, δεν παρέλειψε να επισημάνει, ότι χωρίς τη Μεγάλη
Βρετανία, η ΕΕ χάνει μία μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και ότι η
Μεγάλη Βρετανία έχει έναν ισχυρό στρατό, σημειώνοντας ότι ο Στάλιν θα ρώταγε, «Πόσα
στρατεύματα έχει η ΕΕ;».
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Ο καθηγητής του LSE Iain Begg επιβεβαίωσε ότι η βρετανική οικονομία διέψευσε τις
αρνητικές προβλέψεις, σημείωσε όμως ότι οι επιχειρήσεις διστάζουν για νέες επενδύσεις
και συζητούν μετακίνηση θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες εντός Ευρωζώνης. Εκτίμησε
ότι οι προβλέψεις έπεσαν έξω, πρώτον, διότι ο David Cameron αποχώρησε γρήγορα και,
δεύτερον, διότι ο τουρισμός επωφελήθηκε καθώς ήρθαν περισσότεροι τουρίστες στη
Μεγάλη Βρετανία και περισσότεροι Βρετανοί έμειναν στην πατρίδα τους και δεν ήρθαν
π.χ. στην Ελλάδα. Ωστόσο ανέφερε ότι η ανάπτυξη στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να
επιβραδυνθεί το 2017, καθώς η κατανάλωση δεν μπορεί να παραμείνει υψηλή λόγω και
της εσωτερικής υποτίμησης.
Ο κ. Begg σημείωσε ότι υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες (wild cards) στη
διαπραγμάτευση για το Brexit –όπως, για παράδειγμα, αν δεν συμφωνήσουν οι 27 σε
κοινή στάση όσον αφορά στους όρους της εξόδου και της νέας σχέσης– ή ότι το ‘διαζύγιο’
ΕΕ–Μεγάλης Βρετανίας θα μπορούσε να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ανέφερε επίσης
το ενδεχόμενο να κερδίσει η Marine Le Pen στη Γαλλία και ο Martin Schulz στη Γερμανία,
αλλά και το σενάριο η Σκοτία να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της. Τέλος, είπε ότι το πιο
απίθανο ενδεχόμενο είναι τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου να αντιτεθούν στα
σχέδια της Theresa May και κατέληξε στην παρατήρηση: «Το διαζύγιο είναι ένα πράγμα,
το να καταλήξεις σε μία νέα συμφωνία είναι ένα άλλο».
O καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο LSE Tony Travers χαρακτήρισε το
δημοψήφισμα, στο οποίο πάνω από τους μισούς Βρετανούς επέλεξαν Brexit, το πιο
σημαντικό πολιτικό γεγονός στη Μεγάλη Βρετανία μετά τον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αναφέρθηκε στο μούδιασμα της πολιτικής τάξης, που προσδοκούσε Bremain, και
επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή η βρετανική κυβέρνηση πιέζεται από διάφορα λόμπι,
μεταξύ των οποίων το επιχειρηματικό, που δεν θέλει την αβεβαιότητα, αλλά και
εφημερίδες που είναι φανατικά υπέρ ενός ‘σκληρού’ Brexit . Σχολίασε ότι ενώ η ψήφος
κατά της ΕΕ ήταν ψήφος κατά της παγκοσμιοποίησης, καθώς είχε να κάνει με τις
αντιδράσεις σε περιοχές που είχαν μείνει πίσω τα τελευταία επτά χρόνια της
αποβιομηχάνισης, η κυβέρνηση τώρα μιλά για παγκόσμιο εμπόριο. Προέβλεψε, πάντως,
ότι δεν πρόκειται να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα, αλλά η διαδικασία θα προχωρήσει,
σημειώνοντας ότι το ζήτημα τώρα είναι πώς θα αντιδράσουν οι εταίροι.
Ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος, από την πλευρά του, εκτίμησε ότι το Brexit θα βλάψει
τόσο τη Μεγάλη Βρετανία όσο και την ΕΕ. Συνέκρινε μάλιστα το δημοψήφισμα για το
Brexit με το ελληνικό δημοψήφισμα που είχε πραγματοποιηθεί έναν χρόνο νωρίτερα.
Χαρακτήρισε «επικίνδυνο προηγούμενο» τη λήψη μίας τόσο σημαντικής συνταγματικής
απόφασης όπως το Brexit με δημοψήφισμα. «Έτσι η ΕΕ έχει μετατραπεί στον πιο βολικό
αποδιοπομπαίο τράγο για κάθε λαϊκιστή πολιτικό», σημείωσε ο κ. Παγουλάτος και
αναρωτήθηκε: «Πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν σε κοινούς θεσμούς, εάν
υπάρχει η δυνατότητα εξόδου για ένα κράτος-μέλος με ένα απλό δημοψήφισμα, χωρίς
φίλτρα;» Για να απαντήσει ο ίδιος, ειδικότερα ως προς τη νομισματική ένωση: «Δεν
μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση με μία πόρτα που να ανοιγοκλείνει και ο
καθένας να μπορεί να βγει όποτε θέλει».
Ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Donald Trump, ο κ. Παγουλάτος είπε: «Η
Μεγάλη Βρετανία παράτησε ένα πληκτικό γάμο για να παραδοθεί στα χέρια ενός βίαιου
εραστή». Ευχήθηκε οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν τελικά σε ένα πιο ‘μαλακό’ Brexit,
κάτι που, όπως σημείωσε, θέλει η βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο η ΕΕ δεν μπορεί να
επιτρέψει το Brexit να αποτελέσει οικονομική και πολιτική επιτυχία ούτε να αποδεχθεί
μία κατάσταση ‘α λα καρτ’ μέλους.
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13.15-14.00 Συνεδρία IV
Κώστας Σημίτης, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1996-2004)
«Η Ελλάδα σε αδιέξοδο;»
Σε συνομιλία με τον Παύλο Τσίμα, Δημοσιογράφο,
Σύμβουλο Έκδοσης, The Huffington Post Greece
«Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα τελειώσει η κρίση. Είχαμε μείωση του ΑΕΠ
25%. Θα πρέπει να αυξηθεί τόσο, τουλάχιστον», εκτίμησε ο πρώην Πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης κατά τη συζήτησή του με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Ο κ. Σημίτης
πρόσθεσε ότι «το 2030 θα έχουμε κερδίσει αυτό που χάσαμε και προϋπόθεση είναι να
πάνε όλα ομαλά. Η λέξη ομαλά όμως περιγράφει μία κατάσταση που δεν είναι
συνηθισμένη στην Ελλάδα».
Υπό το πρίσμα και των εξελίξεων στην Ευρώπη ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι
«χρειάζεται μία σοβαρή Ελλάδα». Όπως είπε, το πιο σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα
είναι αυτό της εμπιστοσύνης. «Είμαστε στο τρίτο μνημόνιο, πολλά προβλήματα θα έπρεπε
να έχουν αντιμετωπιστεί νωρίτερα. Οι εταίροι θεωρούν ότι δεν τηρούμε τις υποσχέσεις
μας και δεν μπορούν να μας εμπιστευτούν. Την ίδια εικόνα έχει και η αγορά και η
κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Σημίτης και συμπλήρωσε: «Το Grexit πλανάται ακόμη, αυτή
είναι η αλήθεια».
Με το βλέμμα στις εξελίξεις στην Ευρώπη, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι στην πορεία
μπορεί να προκύψουν ομάδες κρατών που θα συνεργάζονται στενότερα και άλλα που θα
είναι σε ομάδες που δεν έχουν προχωρήσει, όπως η Ελλάδα. «Το πιθανότερο είναι ότι οι
χώρες που ίδρυσαν την Ένωση, μαζί με την Ισπανία, θα κάνουν βήματα προς την
ενοποίηση. Έχουν γίνει συζητήσεις που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και, σε μία τέτοια
περίπτωση, θα υπάρχει ένα ‘κέντρο’ όπου θα κυριαρχούν η Γερμανία, η Γαλλία και τα
ιδρυτικά κράτη-μέλη».
Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αισθάνεται πως υπάρχει κίνδυνος απομόνωσης της
χώρας – «Υπάρχει και ανοησία γύρω μας», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε ότι το ερώτημα
αν αντέχει η χώρα στην επιλογή της ένταξης στην ΕΕ είναι άσχετο και δεν πρέπει να
τίθεται. «Είναι σαν να ρωτάει κάποιος: Αντέχει ο άνθρωπος στη ζωή; Ο άνθρωπος πρέπει
να αντέξει στη ζωή – ή αυτοκτονεί».
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

15.00-15.25 Συνεδρία V
Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης – Αναπληρωτής
Πρωθυπουργός & Υπουργός Εξωτερικών (2013-2015)· πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Σε συνομιλία με τον Γιάννη Πολίτη, Δημοσιογράφο

Την εκτίμησή του ότι οι εταίροι θα κάνουν υποχωρήσεις και η αξιολόγηση θα κλείσει με
κάποια «παραμετρικά μέτρα για την παρούσα αξία του χρέους ή έστω θα δηλωθούν ότι
θα ισχύσουν μετά το τέλος του προγράμματος» εξέφρασε ο κ. Βενιζέλος. Επιπλέον,
διαφώνησε με την άποψη ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το χρέος, εκτιμώντας ότι
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το τραπεζικό σύστημα και το έλλειμμα εμπιστοσύνης στην
οικονομία.
Ειδικότερα όσον αφορά στο χρέος, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι το ζήτημα δεν είναι η
ονομαστική ροή του, αλλά οι ετήσιες ροές. Είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για
εξομαλύνσεις εκεί που υπάρχουν εκτινάξεις τόκων, οι οποίες πολύ εύκολα μπορούν να
γίνουν σε συνεννόηση με τον ESM που έχει το 85% του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Ανέφερε ότι 4ο μνημόνιο θα υπάρξει ούτως ή άλλως με την έννοια αυστηρών
δημοσιονομικών και διαρθρωτικών όρων μακράς διάρκειας. Το ερώτημα είναι, είπε, εάν
θα υπάρξει και 4ο δάνειο ή μόνο όροι ελάφρυνσης του χρέους.
«Θα βγούμε στις αγορές υπό αυστηρούς όρους και αυτό θα είναι το 4ο μνημόνιο»,
υποστήριξε. Εκτίμησε ότι η ποσοτική χαλάρωση –εφόσον την προλάβουμε– έχει νόημα
μόνο εάν η χώρα προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων, αλλά δεν είναι από μηχανής θεός.
Στηλίτευσε την προσδοκία ότι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί παγκοσμίως με αλλαγή
στάσης ΔΝΤ λόγω Προέδρου Trump και αριστερή στροφή της σοσιαλδημοκρατίας στην
Ευρώπη, που θα φέρει πιο φιλικούς ηγέτες σε Γαλλία και Γερμανία και έτσι θα λυθεί το
ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα. Επίσης προειδοποίησε ότι: «Όλες οι ψευδαισθήσεις,
πολιτικές και επικοινωνιακές, ότι θα επωφεληθούμε από τη σύγκρουση ΔΝΤ και
Γερμανίας μας οδηγούν σε μία θέση χαμένου–χαμένου».
Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε επίσης ότι η συζήτηση για το Grexit έχει ξανανοίξει στην
Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, «γιατί υπάρχουν πολιτικοί εκπρόσωποι του ελληνικού
λαού που πιστεύουν στην επαναφορά στο εθνικό νόμισμα». Εκτίμησε, αντίθετα, ότι δεν
θα ήθελε κανείς στην Ευρώπη να ανοίξει έναν τέτοιο χορό. «Ζούμε ήδη ξανά το 2015»,
επισήμανε ο κ. Βενιζέλος, υποστηρίζοντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 έχει κοινά
χαρακτηριστικά με το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Στο ερώτημα εάν μπορεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα χωρίς να ζητήσει την έγκριση
άλλων κομμάτων, ο κ. Βενιζέλος εκτίμησε ότι θα τα περάσει εφόσον θέλει να παραμείνει
στην εξουσία, διερωτώμενος ωστόσο: «Ποιος θα συναινέσει σε τι; Κλήθηκε κανείς να
συζητήσει μία ολόκληρη στρατηγική;»
Τέλος, ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την άποψη ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει τα
πράγματα συνολικά, γι’ αυτό πρέπει η χώρα να πάει σε εκλογές, να σχηματιστεί
κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και να
κληθεί ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ να πει αν θέλει να συμμετάσχει.
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15.30-17.30 Συνεδρία VΙ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Μπορεί η έξοδος της Ευρωζώνης από την κρίση να μετατραπεί σε μια ουσιαστική οικονομική
ανάκαμψη και ένα νέο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης; Ή μήπως η Ευρώπη οδεύει προς μια
«χαμένη δεκαετία» όσον αφορά την ανάπτυξη και την άνοδο ενός ευρωσκεπτικιστικού λαϊκισμού;
Ομιλητές

Λουκάς Παπαδήμος, πρώην Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2011-2012),
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Dr. Peter Schoof, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα
Thomas Wieser, Πρόεδρος Euro Working Group & Πρόεδρος Οικονομικής και
Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC), Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες)
Dr. Madsen Pirie, Πρόεδρος του Adam Smith Institute (Ηνωμένο Βασίλειο)
Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Dr. Rolf Strauch, Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου, Τομέας Οικονομικών, Στρατηγικής και
Τραπεζικών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
Συντονιστής: Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή

«Λιγότερο δράμα, λιγότερες κουβέντες και περισσότερες πράξεις», ήταν η φράσηπαρότρυνση προς την ελληνική κυβέρνηση που κυριάρχησε στο πάνελ και διατυπώθηκε
από τον κ. Thomas Wieser. Ο επικεφαλής του Euro Working Group σημείωσε ότι
απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις, ότι το Grexit δεν είναι υπό συζήτηση και ότι οι
ανισορροπίες που αντιμετωπίζει η χώρα μπορούν να επιλυθούν.
Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Λουκάς Παπαδήμος
εκτίμησε ότι η άρση των εκκρεμοτήτων, σε συνδυασμό με μία ελάφρυνση του χρέους, θα
επιταχύνει την ανάπτυξη. «Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα ότι οι εξελίξεις θα είναι
θετικές», τόνισε.
Σε σχέση με τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρώπη, ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα,
Dr. Peter Schoof, σημείωσε στο πλαίσιο της συζήτησης πως «είναι εύκολο να λέμε ότι θα
περάσουμε το 2017 αλώβητοι, όμως αυτό δεν είναι βέβαιο. Η γαλλογερμανική
συνεργασία είναι καθοριστική αλλά αν δούμε τις φυγόκεντρες δυνάμεις στην ΕΕ, έχουμε
πολλή δουλειά μπροστά μας».
Για το ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος του Adam Smith Institute, Dr. Madsen Pirie, μίλησε για τις
πτυχές του λαϊκισμού λέγοντας ότι «υπάρχει μία αστική φούσκα». Όπως τόνισε, ελίτ και
ύπαιθρος έχουν διαφορετικές προσδοκίες και εκεί βρίσκει εύφορο έδαφος ο λαϊκισμός.
Τον νέο ρόλο της Γερμανίας υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκάς Τσούκαλης.
«Ας υποθέσουμε ότι κάτι συμβαίνει στο Αιγαίο. Έως τώρα τηλεφωνούσαμε στην
Ουάσιγκτον, η οποία όμως τώρα υπάρχει ενδεχόμενο να αδιαφορήσει εντελώς. Σε ποιον
νομίζετε ότι θα τηλεφωνήσουμε σήμερα; Στο Βερολίνο», είπε.
Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Dr. Rolf Strauch μίλησε για
την αίσθηση αβεβαιότητας στη ΕΕ και την ΟΝΕ και πρότεινε ταχύτερες ενέργειες.
«Κάποιοι βλέπουν σκοτεινό το μέλλον για την ευρωζώνη· τα οικονομικά στοιχεία
δείχνουν κάτι διαφορετικό. Στη φάση αυτή δεν μπορούμε να μιλάμε για το ‘τέλος της
Ευρώπης’· η ανάπτυξη δεν είναι ισχυρή, αλλά υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές στον
τραπεζικό τομέα, ώστε να είναι πιο ασφαλής, ενώ υπάρχουν μηχανισμοί αντιμετώπισης
της κρίσης. Αν συμβεί κάτι τώρα έχουμε τα μέσα».
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17.50-18.15 Συνεδρία VIΙ
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (1)
Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα
Σε συνομιλία με τον Αλέξη Παπαχελά, Διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή

Την πεποίθησή του ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με
την ΕΕ, τόσο για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, όπως οι συνεχιζόμενες
διαμάχες στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατία και η επιθετικότητα
της Ρωσίας, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, εξέφρασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Geoffrey R. Pyatt. Ο Αμερικανός διπλωμάτης αναφέρθηκε ακόμα στην οικονομική
κρίση στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν βλέπει κάποια δραματική αλλαγή στη στάση
των ΗΠΑ αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, ενώ
εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανότητα «ατυχήματος» στο Αιγαίο λόγω της
κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.
Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους φόβους για την πιθανότητα δραματικής
αλλαγής της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στους εταίρους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο
κ. Pyatt αναφέρθηκε στις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες σφυρηλατήθηκαν κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και αποκρυσταλλώθηκαν στη μεταπολεμική εποχή,
με τις Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίζουν έμπρακτα την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης
και να προωθούν την πολιτική σταθερότητα. «Μια ισχυρή συνεργασία με την Ευρώπη
είναι η αρχή για σχεδόν οτιδήποτε άλλο θέλουν να επιτύχουν οι ΗΠΑ στον κόσμο»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Pyatt. Πριν από 70 χρόνια, ανέφερε, οι ΗΠΑ παρείχαν, μέσω
του Σχεδίου Μάρσαλ, 12 δισ. δολάρια –τα οποία σήμερα θα αντιστοιχούσαν σε 120 δισ.–
σε δεκαέξι ευρωπαϊκά κράτη, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν μόνο ένα
παράδειγμα αμερικανικής γενναιοδωρίας, αλλά μια από τις πιο σοφές αμερικανικές
επενδύσεις. «Αυτή η επένδυση οδήγησε στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών
άνθρακα και χάλυβα και άρχισε να διαμορφώνει αυτό που σταδιακά μετεξελίχθηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Pyatt. Ο αμερικανός πρεσβευτής
ανέφερε ότι οι οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ αθροιστικά απαρτίζουν το ήμισυ του
παγκόσμιου ΑΕΠ και το ένα τρίτο των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Ως εκ τούτου, «η
διατλαντική σχέση διαμορφώνει ουσιαστικά και ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία».
Ο Αμερικανός διπλωμάτης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες καθώς η νέα
αμερικανική κυβέρνηση μετρά μόλις 45 ημέρες στην εξουσία, απέρριψε ουσιαστικά κάθε
πιθανότητα για μια δραματική αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ αναφορικά με τη συμμετοχή
του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. «Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους στην ΕΕ αλλά
και με το ΔΝΤ ώστε η Ελλάδα να βγει από την οικονομική κρίση. Μια ισχυρή οικονομικά
Ελλάδα είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Pyatt, ο οποίος
αποκάλυψε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ ετοιμάζει ένα road show και μια εμπορική αποστολή
από την Ελλάδα στις ΗΠΑ μέσα στο έτος, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επενδύσεις,
όπως για παράδειγμα στον τομέα των φαρμακοβιομηχανιών. Ο κ. Pyatt εμφανίστηκε
πεπεισμένος ότι, καθώς η Ελλάδα θα αποδεικνύει τη δέσμευσή της για μεταρρυθμίσεις
και επαναφέρει την εμπιστοσύνη με τους πιστωτές της, οι νέες επενδύσεις από ξένους και
εγχώριους επενδυτές θα στηρίξουν την οικονομία και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ αναφέρθηκε ακόμα στον ρόλο του ΝΑΤΟ στην εποχή Trump,
υπογραμμίζοντας ότι οι διατλαντικές σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ παραμένουν σταθερές και
Σύνοψη ομιλιών: Βασίλης Δαλιάνης
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αποτελούν βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. «Όταν Ηνωμένες Πολιτείες και
Ευρώπη συνεργαζόμαστε, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι η κάθε
μία μόνη της», είπε ο Αμερικανικός διπλωμάτης, διαβεβαιώνοντας ότι η αφοσίωση των
ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ παραμένει αμετάβλητη. Αφού παρέθεσε
πρόσφατη δήλωση του Προέδρου Trump, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος εκφράζει
την ισχυρή στήριξή του προς το ΝΑΤΟ, «μια συμμαχία που σφυρηλατήθηκε μέσα από δύο
παγκόσμιους πολέμους, που εκθρόνισαν τον φασισμό, και τον ψυχρό πόλεμο», ο
Αμερικανός Πρεσβευτής κάλεσε τους εταίρους στη Συμμαχία να αυξήσουν τις αμυντικές
τους δαπάνες σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο Άρθρο ΙΙΙ. «H Ελλάδα είναι μία από μόνο
έξι χώρες οι οποίες εκπληρώνουν τους στόχους δαπανών για την άμυνα όπως προβλέπει
το άρθρο 3 του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο κ. Pyatt, εξαίροντας επιπλέον τη στρατηγική σημασία
της χώρας μας: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των στρατηγικών προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με ευρείες επιπτώσεις για την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ».
Μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε περίοδο έντασης, ο
Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε ότι η πρεσβεία στην Αθήνα και η πρεσβεία στην Άγκυρα
παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι υπάρχει
συνεργασία ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα και ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επιθυμεί να
κλιμακώσει την ένταση αλλά κάνει καθετί για να διατηρήσει το status quo. «Ανησυχώ
όμως για πιθανά ατυχήματα», δήλωσε ο κ. Pyatt με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης
στο Αιγαίο και τον εναέριο χώρο. Αναφέρθηκε εκτενώς και στη διμερή στρατιωτική
συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, ιδιαίτερα στη βάση της Σούδας στην Κρήτη, την οποία
χαρακτήρισε ως στρατηγικό σημείο για τη στήριξη του κοινού στόχου της περιφερειακής
σταθερότητας και τη μάχη κατά του ISIS.
Μιλώντας για το Κυπριακό, τόνισε ότι υπάρχει η αίσθηση για μια μεγάλη ευκαιρία
ανάμεσα στους δύο ηγέτες στην Κύπρο και θα ήταν κρίμα να χαθεί η πρόοδος που έχει
σημειωθεί, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η νέα κυβέρνηση Trump θα συνεχίσει την
προσπάθεια επίλυσής του.
«Η αφοσίωση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους εταίρους μας στην ΕΕ παραμένει
αμετάβλητη», είπε ο Πρεσβευτής Pyatt και συνέχισε: «Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος Pence
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν
αφοσιωμένες στη “συνέχιση της συνεργασίας και σύμπραξης με την ΕΕ”. Επίσης τόνισε
ότι, “παρά τις διαφορές μας, οι δύο ήπειροι μοιραζόμαστε την ίδια κληρονομιά, τις ίδιες
αξίες και, πάνω απ’ όλα, τον ίδιο σκοπό: την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας
μέσω της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και σε αυτούς τους
σκοπούς θα παραμείνουμε προσηλωμένοι”».

Σύνοψη ομιλιών: Βασίλης Δαλιάνης
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

18.15-19.00 Συνεδρία VIΙα
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (2)
Συνομιλητές

William Antholis, Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος του Miller Center, University of
Virginia (ΗΠΑ)
Νικόλαος Λογοθέτης, Ιδρυτής Concordia Summit (Νέα Υόρκη)· Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
Libra Group
Η αμερικανική πολιτική στην εποχή του Προέδρου Donald Trump αποτελεί έναν γρίφο,
τόσο για τους περισσότερους Ευρωπαίους όσο και για αρκετούς εντός των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τις κινήσεις του Αμερικανού
Προέδρου, τόσο με βάση τις προεκλογικές του εξαγγελίες όσο και με τους εσωτερικούς
πολιτικούς συσχετισμούς στις ΗΠΑ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το
2018, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η έλλειψη σαφούς προσανατολισμού της νέας
αμερικανικής διοίκησης και η καθυστέρηση του Προέδρου Trump να στελεχώσει πλήρως
την κυβέρνηση με τους απαραίτητους τεχνοκράτες ενισχύουν την αβεβαιότητα σχετικά
με την άσκηση της αμερικανικής πολιτικής. Αβεβαιότητα που εντοπίζεται τόσο στις
διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ και άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, όσο και σε
μια σειρά από άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια, το κλίμα και η περιφερειακή
σταθερότητα, αλλά και η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Παρά ταύτα, τόσο ο
κ. Λογοθέτης όσο και ο κ. Antholis επεσήμαναν ότι «τα ευρύτερα οικονομικά και
γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ επιβάλλουν την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής
πολιτικής και δεν πρέπει κανένας να ποντάρει κατά των ΗΠΑ».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Antholis, τα αμερικανικά συμφέροντα διεθνώς τείνουν να
επιβάλουν ρεαλισμό στην άσκηση της αμερικανικής πολιτικής και ο Πρόεδρος Trump έχει
ήδη στραφεί σε πιο αποτελεσματικές και λιγότερο αντισυμβατικές πολιτικές, όπως την
υποστήριξη της “Μίας Κίνας” και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με την Ιαπωνία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, για να εφαρμοστούν οι απόψεις του Πρόεδρου Trump και του
κύκλου των στενών συνεργατών του απαιτείται μια ικανή κυβέρνηση και υπάρχει πάντα
η περίπτωση, αν αυτή η πολιτική έρχεται σε αντίθεση με κάποια μέλη του Κογκρέσου και
με συγκεκριμένους πολιτικούς καριέρας, να ασκηθεί μεγάλη πίεση ώστε η νέα διοίκηση να
εναρμονιστεί με την ισχύουσα πολιτική των ΗΠΑ.
Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση του κ. Λογοθέτη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η
ενδεχόμενη αδυναμία των ΗΠΑ να ασκήσουν ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένας από
τους σημαντικότερους κινδύνους για την Ελλάδα, καθώς δεν θα υπάρχει η αμερικανική
διαμεσολάβηση ώστε να βρεθεί μια σαφής και βιώσιμη λύση για να ξεπεράσει η χώρα την
οικονομική κρίση. Ο κ. Λογοθέτης τόνισε ότι «ο κόσμος επωφελείται όταν οι ΗΠΑ
κατέχουν ηγετική θέση», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα όπου η
παρέμβαση των ΗΠΑ επέφερε σταθερότητα. «Είναι πάντα λάθος να ποντάρει κάποιος
κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι ένα χαμένο στοίχημα», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Λογοθέτης.
Σύμφωνα με τους ομιλητές, προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί η αμερικανική πολιτική σε
όλους αυτούς τους τομείς, οικονομικούς και εμπορικούς, αλλά και στην προσέγγιση με
άλλες ισχυρές δυνάμεις, θα πρέπει να περιμένουμε τον ρόλο που θα αναλάβουν
σημαντικά στελέχη της νέας διοίκησης, όπως ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του
Πρόεδρου Trump, Herbert Raymond McMaster, και ο επικεφαλής του Εθνικού
Οικονομικού Συμβουλίου, Gary Cohn.
Σύνοψη ομιλιών: Βασίλης Δαλιάνης
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

19.00-20.00 Συνεδρία VIΙβ
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (3)
Συνομιλητές

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην Υπουργός Παιδείας (2012-2014)
Κατερίνα Σώκου, Ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, για την Καθημερινή και την
τηλεόραση του ΣΚΑΪ
Deborah L. Wince-Smith, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ
Στρατηγός Charles F. Wald, Αντιπρόεδρος – Ανώτατος Σύμβουλος Ομοσπονδιακής
Πρακτικής, Deloitte Services (ΗΠΑ)· πρώην Υποδιοικητής Δυνάμεων ΗΠΑ στην Ευρώπη
Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας
(HALC)
Συντονιστής: Αθανάσιος Έλλις, Διπλωματικός Ανταποκριτής &

Αρθρογράφος, Καθημερινή

Στο ερώτημα κατά πόσον οι προεκλογικές εξαγγελίες του Προέδρου Donald Trump
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και να επηρεάσουν τις μακροχρόνιες διμερείς σχέσεις
των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ ή εάν οι άλλες δύο εξουσίες, η Νομοθετική
και η Δικαστική, μπορούν να αποτελέσουν θεσμικά αντίβαρα, εκλήθησαν να απαντήσουν
οι συμμετέχοντες του πάνελ.
Ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος επισήμανε ότι «η
συζήτηση γύρω από την Προεδρία Trump, σε Ευρώπη και Αμερική, περιστρέφεται γύρω
από δύο κυρίως ερωτήματα: 1) Στο πώς θα ανταποκριθούν οι θεσμοί της αμερικανικής
δημοκρατίας σε μία προεδρία αντισυστημική και βολονταριστική και με ελάχιστη ανοχή
στις συμβάσεις της αμερικανικής δημοκρατίας και την ελευθερία του Τύπου. 2) Στη θέση
της Αμερικής στον κόσμο, δηλαδή, στο ποια εξωτερική πολιτική θα ακολουθήσει η νέα
αμερικανική διοίκηση».
Ο κ. Αρβανιτόπουλος υπογράμμισε ότι η ανησυχία σχετικά με τις διαθέσεις της
κυβέρνησης Trump έγκειται στο γεγονός ότι η Εκτελεστική εξουσία ελέγχει και ένα
κομμάτι της Νομοθετικής, ενώ επιτείνεται και από τον έμμεσο έλεγχο που προσπαθεί να
ασκήσει και στη Δικαστική εξουσία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός
Παιδείας, «υπήρξαν Πρόεδροι οι οποίοι παραβίασαν Νόμους και εξέπεσαν του αξιώματός
τους» – σαφής υπαινιγμός στους πρώτους ελέγχους που έχουν ασκήσει οι άλλες δύο
εξουσίες με τις αποφάσεις δικαστηρίων που ανέστειλαν προεδρικά διατάγματα για την
απαγόρευση εισόδου πολιτών από επτά χώρες και στις περιπτώσεις μελών του
Ρεπουμπλικανικού κόμματος οι οποίοι αντιτίθενται σε αρκετές πολιτικές που προωθεί ο
Πρόεδρος Trump. Ο κ. Αρβανιτόπουλος υπογράμμισε πως το σίγουρο είναι ότι η πολιτική
της Προεδρίας Trump θα βρίσκεται στον αντίποδα της Προεδρίας Obama. Και από
απόψεως πολιτικής και από απόψεως αισθητικής.
Από την πλευρά του ο Στρατηγός Charles Wald, μιλώντας για τις προτεραιότητες της
νέας αμερικανικής διοίκησης, υπογράμμισε ότι αυτές θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν
στην περιφερειακή ασφάλεια στην ανατολική μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, η οποία
μπορεί να συνδυαστεί με την εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών, την κλιματική αλλαγή
αλλά και την πιθανή αποσταθεροποίηση, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες
στην προσφορά και ζήτηση υδρογονανθράκων.
Σύνοψη ομιλιών: Βασίλης Δαλιάνης
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ
Deborah Wince-Smith αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του Προέδρου Trump σχετικά με την
αύξηση των αμυντικών δαπανών, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ακριβώς η αύξηση δεν θα
πρέπει να είναι σε βάρος άλλων σημαντικών επενδύσεων που πρέπει να γίνουν, όπως σε
τομείς κυβερνοασφάλειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μην
αποθαρρυνθούν υποψήφιοι επενδυτές.
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στο πάνελ αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο η νέα
αμερικανική διοίκηση να μην επιλέξει τη συνεργασία και τις πολυμερείς συμφωνίες σε
διεθνές επίπεδο, αλλά τις διμερείς εμπορικές ή και αμυντικές συμφωνίες και τον εμπορικό
ανταγωνισμό, τον δρόμο του παρεμβατισμού στην οικονομία και του γεωπολιτικού
«νεο-απομονωτισμού», που θα επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές ή
στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη, όπως η ΕΕ, η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και άλλες από το
‘μπλοκ’ των λεγόμενων αναδυόμενων οικονομιών. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Αρβανιτόπουλος, «η πολιτική Trump είναι ένα δόγμα οικονομικού προστατευτισμού και
επιλεκτικού παρεμβατισμού, με μία εκφορά αντισυστημικού λαϊκισμού. Και μας ξενίζει
διότι έρχεται μετά τη διακυβέρνηση Obama».
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Ξενοδοχείο Αμαλία Δελφών

20.30-21.30 Συνεδρία VIIΙ
Συνομιλητές

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος Νέας
Δημοκρατίας
Niall Ferguson, Διευθυντής Έδρας Ιστορίας Laurence A. Tisch, Πανεπιστήμιο Harvard
(ΗΠΑ)
Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον διάσημο ιστορικό και Καθηγητή Ιστορίας στο
Harvard, Niall Ferguson, έδωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τι θα κάνει τις πρώτες 200 μέρες του ως
πρωθυπουργός. Όπως είπε, το πρώτο νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή θα είναι η
φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία χαρακτήρισε ως θέμα «απόλυτης προτεραιότητας».
Πρόσθεσε ότι, με το που θα εκλεγεί πρωθυπουργός, θα προχωρήσει άμεσα στη μείωση
της φορολογίας των επιχειρήσεων, καθώς και στη ρύθμιση των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Το δεύτερο νομοσχέδιο θα αφορά στη βελτίωση της νομοθεσίας για ταχύτερη δημιουργία
επιχειρήσεων και το τρίτο στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Όπως χαρακτηριστικά
είπε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, «είμαστε μία χώρα που δεν αξιολογεί τους
δημοσίους υπαλλήλους».
Στις προτεραιότητες των πρώτων 200 ημερών τοποθέτησε και τη μεταρρύθμιση της
Παιδείας, που θα περιέχει σημαντικές θεσμικές αλλαγές και θα δίνει περισσότερη
αυτονομία στα Πανεπιστήμια.
Το πέμπτο βήμα θα είναι η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το
Σύνταγμα της χώρας μας είναι αδύναμο και πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για τη
μεταρρύθμισή του και τον εκσυγχρονισμό του.
Ο Niall Ferguson προσφώνησε τον κ. Μητσοτάκη ως τον επόμενο πρωθυπουργό της
Ελλάδας και τον ρώτησε πότε θα γίνουν εκλογές. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
απάντησε, «όσο πιο γρήγορα γίνουν τόσο το καλύτερο». Παρότι τάχθηκε υπέρ ενός
σταθερού εκλογικού κύκλου στη χώρα, υπογράμμισε ότι οι τωρινές συνθήκες επιβάλλουν
την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς «η τωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει τη
χώρα από την κρίση». Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να υπογράψει
μέτρα για το 2018, τα οποία χαρακτήρισε ως το «τέταρτο μνημόνιο», ο κ. Μητσοτάκης
τόνισε: «Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τις
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την
αδυναμία του, όπως είπε, να προχωρήσει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα
φέρουν ανάπτυξη στη χώρα. Χαρακτήρισε το ελληνικό χρέος «μη βιώσιμο», αλλά είπε ότι
έχει χειροτερέψει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Είπε επίσης ότι έχουν υπάρξει
σημαντικές καθυστερήσεις και στις ιδιωτικοποιήσεις και η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο
που θα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους ξένους επενδυτές. Υποστήριξε ότι,
αυτή τη στιγμή, οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 10% του ΑΕΠ και το ποσοστό αυτό
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πρέπει να αυξηθεί στο 20%. Κάποιες θα πρέπει να προέλθουν από κεφάλαια από το
εσωτερικό και άλλες από το εξωτερικό. Όμως για να αυξηθούν οι επενδύσεις, θα πρέπει
να λυθούν πολλές εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων και το θέμα των κόκκινων δανείων.
«Μία αλλαγή κυβέρνησης θα έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις
επενδύσεις», τόνισε ο Πρόεδρος της ΝΔ.
Όταν ερωτήθηκε για τα μνημόνια, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ήταν εν μέρει σωστή η
εκτίμηση του Καθηγητή του Harvard ότι το πρώτο πρόγραμμα έγινε για να σώσει τις
ευρωπαϊκές τράπεζες, πρόσθεσε όμως ότι στο δεύτερο επιχειρήθηκαν βελτιώσεις, ενώ το
τωρινό δεν είναι βιώσιμο.
Δήλωσε ότι η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι απόλυτη
προτεραιότητά του και χαρακτήρισε «λάθος» τα τεράστια πλεονάσματα που αποδέχτηκε
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις θυσίες των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια και, όταν
ερωτήθηκε για το όραμά του για τα επόμενα χρόνια, απάντησε ότι θα ήθελε η Ελλάδα να
βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι
διαφορετικό», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει την «ιδιοκτησία» του
προγράμματος και ως εκ τούτου ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες για
την αναγκαιότητα να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλά συγκριτικά
πλεονεκτήματα και πρέπει να βρούμε πώς θα τα εκμεταλλευτούμε, πώς θα
απελευθερώσουμε την οικονομία. Επανέλαβε ότι θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία και
να επιτελεστούν μεταρρυθμίσεις και, « αν γίνουν όλα αυτά που πρέπει», είπε στον
κ. Ferguson, τότε «η ελληνική οικονομία θα σας εκπλήξει».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πλέον το θέμα της Ελλάδας είναι η αξιοπιστία, η
οποία έχει χαθεί τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς έχουν γίνει τραγικά λάθη στη
διαπραγμάτευση. Ξεκαθάρισε ότι όταν εκλεγεί θα φτιάξει την καλύτερη δυνατή
κυβέρνηση και ότι θα καλέσει ανθρώπους που δεν βρίσκονται στο κόμμα, με στόχο η
Ελλάδα να επανακτήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη.
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(Οι συνεδρίες αναμεταδόθηκαν ζωντανά μέσω διαδικτύου)

10.15-13.00 Συνεδρία IX
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αναγκαίες πολιτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας και της
δημιουργίας μιας αναπτυξιακής στρατηγικής.
Εναρκτήριες Ομιλίες

Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2006-2009)
Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Deborah L. Wince-Smith, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ
Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΜΙΝ Βωξίτες· Πρόεδρος ΔΣ,
MATRIX PACK ΑΕ
Εισηγήσεις

Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην Υπουργός Οικονομικών (2014-2015)
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, πρώην Υπουργός Οικονομικών (2009-2011)
Γιώργος Ζανιάς, πρώην Υπουργός Οικονομικών (Μάιος – Ιούλιος 2012)
Νικόλαος Θεοχαράκης, Πρόεδρος ΔΣ & Επιστημονικός Διευθυντής, Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(IOBE)· Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νίκος Ευθυμιάδης, Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος·
Πρόεδρος, REDESTOS - Efthymiadis Agrotechnology Group
Γεώργιος Λόγγος, Διευθύνων Εταίρος, Alantra
Γιάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, Προεδρεύων της
Ένωσης Ελληνοευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων
Συντονιστής: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Economia
Η συζήτηση του συγκεκριμένου πάνελ επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των στρατηγικών
που θα μπορούσε να υιοθετήσει η Ελλάδα προκειμένου να ανακτήσει υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.
Δεδομένου ότι μία ανταγωνιστική δομή απαρτίζεται από τέσσερις συνιστώσες –την
τεχνολογία, τις επενδύσεις, τα κίνητρα και την υποδομή– η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει
έμφαση στους εξής άξονες:
- Στην αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και τον περιορισμό του ελλείμματος
εμπιστοσύνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για τους επενδυτές.
- Στην πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που εντάσσονται σε συμφωνίες που έχει
υπογράψει η ελληνική Πολιτεία.
- Στην πάταξη της γραφειοκρατίας που αποτελεί πρόσκομμα για την ομαλή υλοποίηση
μεγάλων επενδυτικών έργων.
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- Στον περιορισμό της υπερφορολόγησης, η οποία πλήττει την ανταγωνιστικότητα, με την
Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην εταιρική φορολόγηση χωρίς να
διαθέτει ειδική κλίμακα για επιχειρήσεις καινοτομίας και ευρεσιτεχνίας.
- Στην παροχή φορολογικών κινήτρων τα οποία να ενθαρρύνουν την παραγωγική
διαδικασία, χωρίς να υπακούν στη λογική των επιδοτήσεων.
- Στη συνεργασία του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα με στόχο τον περιορισμό της
κρατικής παρεμβατικότητας.
- Στην υλοποίηση τομών στη Δικαιοσύνη, την Παιδεία και τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να
καταστεί φιλικός προς τις επενδύσεις προορισμός η Ελλάδα.
- Στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σε τομείς και υποδομές με σημαντικές
προοπτικές, όπως οι λιμένες, τα αεροδρόμια, τα υδατοδρόμια, το δίκτυο οπτικών ινών, τα
πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας και η παραθεριστική οικονομία. Στο σημείο αυτό
αναφέρθηκε επίσης ότι απαιτείται η σύσταση μίας task force με στόχο την άμεση
προώθηση των σημαντικών επενδυτικών έργων.
- Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας που θα επιτρέψει την αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες
αποτελούν βασική παράμετρο της ανταγωνιστικότητας. Καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση
της εξαγωγικής δυναμικής της Ελλάδας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η νανοτεχνολογία, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και οι νεοφυείς εταιρείες, που θα
επέτρεπαν, έως ένα βαθμό, την αναχαίτιση του φαινομένου brain drain αποτελούν
ορισμένους από τους κλάδους στους οποίους αναφέρθηκε ότι θα μπορούσε να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ελλάδα.
Επιπλέον τονίστηκε ότι η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες τόσο
λόγω της υποχώρησης της αξίας των παγίων και των στοιχείων ενεργητικού ως
αποτέλεσμα της κρίσης, όσο και εξαιτίας της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της χώρας.
Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούν οι μεγάλες επενδύσεις είναι αναγκαίες όχι μόνον
επειδή θα δώσουν πόρους στην ελληνική οικονομία, αλλά και επειδή θα προσφερθεί
πραγματική απασχόληση σε μεγάλο αριθμό νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας,
γεγονός που επιτρέπει τον περιορισμό της εικονικής απασχόλησης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η χώρα και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να
ποσοτικοποιήσουν τους τιθέμενους στόχους, ώστε να είναι εφικτή η χάραξη σαφούς
σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών τομέων, όπως, επί παραδείγματι, η
βιομηχανική παραγωγή.
Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, ενδεχομένως να ήταν απαραίτητη η εφαρμογή ενός
κεϋνσιανού τύπου επενδυτικού μοντέλου, ενώ η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
(αλλά όχι των φόρων κατανάλωσης) θα προσέφερε οφέλη, συμβάλλοντας στον
μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας.
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13.00-13.25 Συνεδρία X
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ)
Σε συνομιλία με τον Γιάννη Πολίτη, Δημοσιογράφο
Τον οδικό χάρτη για το αύριο του ελληνικού τουρισμού παρουσίασε ο Πρόεδρος του
ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος εξέθεσε τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, με
την προϋπόθεση να γίνουν κάποια πολύ απλά βήματα.
Όπως είπε ο κ. Ανδρεάδης, «ο ΣΕΤΕ έχει καταθέσει τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του
2021 σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε ο αριθμός των επισκεπτών στη χώρα μας να
προσεγγίσει τα 35 εκατομμύρια και ο τζίρος τα 19 με 20 δισ. ευρώ». Ο στόχος, όπως
σημείωσε, είναι η Ελλάδα να βρεθεί στους δέκα σημαντικότερους τουριστικούς
προορισμούς του πλανήτη.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα αυξάνονταν οι τουρίστες σε περίπτωση εξόδου
από το ευρώ, ο κ. Ανδρεάδης χαρακτήρισε καταστροφή μια ενδεχόμενη επιστροφή της
χώρας στη δραχμή. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη θέση αυτή «ανοησία». Όπως είπε: «Αν η
Ελλάδα διολισθήσει στη δραχμή, θα έχουμε εκατομμύρια τουρίστες, αλλά οι Έλληνες θα
βρίσκονται σε γκέτο, με φράχτη να τους χωρίζει από τις τουριστικές περιοχές, στη λογική
της Καραϊβικής. Θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Σκοπός μας είναι οι επισκέπτες και οι
ντόπιοι να βιώνουν καλά μαζί».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε ότι από την Ελλάδα λείπει το πλάνο, λείπει το όραμα,
λείπει η ματιά προς το τέλος του ταξιδιού. Όπως είπε, «αυταπατάται όποιος νομίζει ότι τα
μνημόνια φταίνε για την κατάσταση που βρισκόμαστε. Τα μνημόνια πρέπει να
υλοποιηθούν για να μπει τάξη». Τόνισε ότι η ανάπτυξη και η ευημερία θα έρθουν όταν οι
Έλληνες αποκτήσουν όραμα για το αύριο και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επιτυχής
υλοποίηση του οράματος βρίσκεται στο DNA μας.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ τοποθέτησε τον τουρισμό στους πυλώνες της ανάπτυξης στη χώρα
μας, η οποία, όπως εκτιμά, θα προέλθει από τον τομέα των υπηρεσιών. Χαρακτήρισε τον
τουρισμό μοχλό ανάπτυξης που θα συμπαρασύρει και άλλες υπηρεσίες, όπως το real
estate, η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, η ενέργεια κ.ά. «Η Ελλάδα δεν θα σωθεί ούτε
με το τρίτο, το τέταρτο ή το δέκατο μνημόνιο. Θα σωθεί με όραμα», τόνισε ο κ. Ανδρεάδης.
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13.30-13.55 Συνεδρία XI
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι
Σε συνομιλία με την Έμη Λιβανίου, Επικεφαλής Ειδικών Εκδόσεων, Huffingtonpost.gr

Η εθνική ανασυγκρότηση της Ελλάδας με βιώσιμο ορίζοντα και η αναπτυξιακή δυναμική
κάθε έθνους εξαρτάται άμεσα από την εθνική φιλοδοξία, που ενεργοποιεί κάθε μέλος του
εθνικού σώματος.
Όπως τόνισε η κ. Παναγοπούλου, η ανασυγκρότηση της Ελλάδας αποτελεί συνάρτηση
των τιθέμενων εθνικών στόχων, της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
χώρας και της θέσης στην οποία αυτή επιλέγει να τοποθετηθεί στο παγκόσμιο
ανταγωνιστικό πεδίο. Πρόκειται, δηλαδή, για το εθνικό branding που συνίσταται στην
‘ιστορία’ που αφηγείται κάθε έθνος για να προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, να
κερδίσει το μερίδιο που του αντιστοιχεί από την παραγωγή και διακίνηση του
παγκόσμιου πλούτου, να διαφοροποιήσει και να προσδώσει υπεραξία στο εθνικό του
προϊόν, να προσελκύσει επενδύσεις, να αποκτήσει σταθερούς φίλους και συμμάχους σε
όλο τον κόσμο, να αφήσει με ξεκάθαρο τρόπο το αποτύπωμά του στην παγκοσμιότητα
και τον ραγδαίο ρυθμό της παγκόσμιας αλλαγής.
«Η κρίση που βιώνει η Ελλάδα είναι πρωτίστως κρίση Αξιών, που ως αποτέλεσμα –και όχι
ως αιτία– έχει την οικονομική κατάρρευση. Ως αφετηρία της έχει την απουσία μίας
εξωστρεφούς αποστολής για το τι θέλει και το τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα, σε έναν
κόσμο όπου τα εθνικά σύνορα χάνουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία που είχαν
στον 20ό αιώνα», σημείωσε. Η ελληνική κρίση αποτελεί απόρροια της αδυναμίας
προσαρμογής της δομής του κράτους και της λειτουργίας των θεσμών στα δεδομένα της
παγκόσμιας οικονομίας και της αποκοπής της ζωτικής σύνδεσης της Ελλάδας με τον
Οικουμενικό Ελληνισμό.
«Επιτρέψαμε στον λαϊκισμό και τη μικροπολιτική να διχάσουν και να
αποπροσανατολίσουν τους Έλληνες πολίτες, τη στιγμή που τα καθοριστικά
διακυβεύματα ήταν άλλα, τη στιγμή που η εθνική ενότητα ήταν περισσότερο από ποτέ
αναγκαία. Αναμασήσαμε και ανακυκλώσαμε τα δόγματα περί ανάδελφου έθνους,
στρέφοντας, με αυτό τον τρόπο, την προσοχή του έθνους στις πληγές του παρελθόντος
και όχι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Εγκαταλείψαμε τον ελληνικό λαό στη δίνη της
εσωστρέφειας και της χαμηλής εθνικής αυτοπεποίθησης», τόνισε.
Ως εκ τούτου, για την έξοδο από την κρίση απαιτείται η Ελλάδα να αποκτήσει το δικό της
αφήγημα σε μια συγκυρία όπου η επανάσταση της πληροφορίας βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη και ετοιμάζεται το έδαφος για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.
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15.00-16.25 Συνεδρία XII
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η σχέση ανάμεσα στην ταχύρρυθμη εμπορική και οικονομική παγκοσμιοποίηση και στην αύξηση της
εισοδηματικής ανισότητας που παρατηρείται στις περισσότερες χώρες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Εναρκτήριες Ομιλίες

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2000–2001),
Αναπληρωτής Υπουργός (2001-2004) και Υπουργός Εξωτερικών (2004), Υπουργός
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (2011–2012)· Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Dr. Arup Banerji, Περιφερειακός Διευθυντής για τις χώρες της ΕΕ, την Ευρώπη και την
Κεντρική Ασία, Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας
Εισηγήσεις

Dr. Noureddine Bardad-Daidj, Πρέσβης της Αλγερίας στην Ελλάδα
Δρ Γεώργιος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Έρευνας, διαΝΕΟσις
Συντονιστής: Γιάννης Μαστρογεωργίου, TO DIKTIO Δίκτυο για Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Το θέμα των ανισοτήτων και το πώς θα μειωθεί η ακραία φτώχεια απασχόλησε το πάνελ,
με τους ομιλητές να προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, πώς η
παγκοσμιοποίηση επηρέασε τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών σε διάφορες χώρες.
Ο πρώην Υπουργός Τάσος Γιαννίτσης εξήγησε ότι παλαιότερα οι φτωχοί στην Ελλάδα
ήταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πλέον όμως είναι τα νοικοκυριά με ανέργους, σε κάποια από
τα οποία δεν μπαίνει κανένας μισθός, και πρόσθεσε ότι το στοίχημα της χώρας μας είναι
να πιάσει τη φοροδιαφυγή.
Ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος δήλωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
επικεντρωθούν στο πώς να μειωθούν οι ανισότητες και η φτώχεια. Σε αυτό το σημείο
υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις, εξήγησε, καθώς υπάρχουν χώρες που έχουν ανεχτεί
σημαντικές ανισότητες στο εσωτερικό τους και άλλες όχι, όπως οι σκανδιναβικές χώρες ή
η Σιγκαπούρη. Αναφέρθηκε σε κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, όπως οι έλεγχοι σε
φορολογικούς παραδείσους, η επιβολή περιβαλλοντικών περιορισμών στην
παγκοσμιοποίηση, εργατικές πολιτικές ώστε να μη χάνονται θέσεις εργασίας, ρύθμιση
του χρηματοοικονομικού τομέα κ.ά., ενώ έθιξε και το θέμα της ανισότητας στην
εκπαίδευση.
Ο Dr. Arup Banerji από την Παγκόσμια Τράπεζα ανέλυσε το πώς έχει εξελιχθεί η
παγκόσμια ανισότητα τα τελευταία χρόνια. Παρουσίασε την κατανομή του παγκόσμιου
πλούτου τις τελευταίες δεκαετίες, με σχεδιαγράμματα που δείχνουν τη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των ασιατικών χωρών και τη στασιμότητα στις ανεπτυγμένες χώρες,
με μία τάση οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι.
Στη δική του εισήγηση ο κ. Γιαννίτσης αναφέρθηκε στη σχέση παγκοσμιοποίησης και
ανισοτήτων, με το ερώτημα αν σημειώνεται σύγκλιση στις ανισότητες μεταξύ χωρών και
επιδείνωση στις ανισότητες στο εσωτερικό πολλών χωρών. Πιο συγκεκριμένα,
επικεντρώθηκε σε τρεις θέσεις:
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1. Η σχέση παγκοσμιοποίησης και ανισότητας είναι πολύπλοκη, ασύμμετρη και
ανομοιογενής, και δεν επιτρέπει εύκολες γενικεύσεις. Ωστόσο, είναι πρώτη φορά εδώ και
αιώνες που η παγκόσμια ανισότητα και η ανισότητα μεταξύ χωρών μειώθηκαν στην
περίοδο 1980-2015.
2. Αντίθετα, στο εσωτερικό των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών οι ανισότητες
αυξήθηκαν. Κεντρικό ρόλο στην αύξηση των εσωτερικών ανισοτήτων σε πολλές
αναπτυγμένες χώρες έπαιξε η αρρύθμιστη χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση, αλλά
και, κυρίως, εθνικές πολιτικές, π.χ. η σημαντική μείωση των φορολογικών συντελεστών
στα υψηλά εισοδήματα, η απορρύθμιση των αγορών εργασίας, ο αδύναμος ρόλος της
τεχνολογίας/καινοτομίας ως μοχλός ανάπτυξης ή η ενδυνάμωση του δανεισμού ως
εργαλείου πρόσκαιρης βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου μεγάλων τμημάτων του
πληθυσμού. Παρά ταύτα, σε διάφορες χώρες η εθνική πολιτική περιόρισε τις επιδράσεις
αυτές.
3. Συνολικά, στις χώρες της Δύσης σημειώνονται δύο κεντρικά ρήγματα στη
γραμμικότητα της αναπτυξιακής δυναμικής. Το πρώτο έρχεται ‘απ’ έξω’ και δείχνει ότι οι
παλιοί ‘υπανάπτυκτοι’ έχουν πλέον ικανότητες ανοδικής εξέλιξης και οι αναπτυγμένες
χώρες καλούνται να αποδεχθούν μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή
επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό από την παγκοσμιοποίηση, όμως εκφράζει μια ποιοτική
ανατροπή που θα συντελούνταν σε κάθε περίπτωση. Το δεύτερο ρήγμα έρχεται ‘από
μέσα’ και δείχνει ότι βασικά εργαλεία της ανάπτυξης, που στήριξαν για τέσσερις
δεκαετίες την πορεία των αναπτυγμένων κοινωνιών, έχουν χάσει τη δυναμική τους και
οδηγούν σε στάσιμα εισοδήματα και αύξηση των ανισοτήτων, με σοβαρές κοινωνικές,
μακροοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα στοιχεία που παρουσίασε και ο Διευθυντής Έρευνας της
διαΝΕΟσις, Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως είπε, πριν την κρίση η ακραία φτώχεια στη
χώρα μας δεν ξεπερνούσε το 2%, ενώ το 2015 έφτασε το 15%. Σε έρευνα του οργανισμού,
το 25% των Ελλήνων απάντησε ότι δεν μπορεί να βρει 400 ευρώ για μία άμεση ανάγκη. Ο
κ. Πιερρακάκης κατέληξε λέγοντας ότι «τα παραδοσιακά εργαλεία που είχαμε στη
διάθεσή μας για τη μείωση των ανισοτήτων πλέον δεν λειτουργούν. Θα πρέπει σύντομα
να αναζητηθούν νέα».
Την εμπειρία από τη χώρα του παρουσίασε ο Πρέσβης της Αλγερίας στην Ελλάδα
Dr. Noureddine Bardad-Daidj. Η Αλγερία χρειάστηκε μετά τη μεγάλη κρίση του ’86 να
προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η χώρα ακολούθησε τρία προγράμματα, το
τελευταίο από τα οποία ξεκίνησε το 2015 με δύο βασικούς πυλώνες: την οικονομική
ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις.
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16.30-17.30 Συνεδρία XIII
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε θεσμικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες να συμβάλλουν
στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού, εύρωστου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις;
Ομιλητές

Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Χρήστος Μπγιάλας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ· Οικονομολόγος
Πέτρος Δούκας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών (2007-2009)· πρώην Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007)
Joachim Köchling, Μέτοχος, EGerLink GmbH (Γερμανία)
Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο
Αθηνών
Νότης Μηταράκης, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (20122015)· CFA, FCMI
Σεραφείμ Τσόκας, Γενικός Γραμματέας, Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου
Γεράσιμος Θωμάς, Πρόεδρος ΔΣ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Διονύσης Ρηγόπουλος, Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης
Συντονιστής: Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Action 24 Radio

Σύμφωνα με το πάνελ των ομιλητών, το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού,
εύρωστου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για ξένες επενδύσεις συνίσταται στη
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για να επιτευχθεί
αυτό απαιτείται να τεθούν σαφείς στόχοι, ενώ αυτό που θα πρέπει να κεντρίσει τη
δημόσια συζήτηση σχετίζεται με την κατεύθυνση προς την οποία θα επιθυμούσαν,
πραγματικά, οι Έλληνες πολίτες να κινηθεί η χώρα. Χρειάζεται επίσης να καταστεί σαφές
και σταθερό το επενδυτικό πλαίσιο και να σταθεροποιηθεί το φορολογικό καθεστώς
προκειμένου το εγχείρημα της προσέλκυσης επενδυτών να στεφθεί με επιτυχία.
Στο πάνελ επισημάνθηκαν επίσης τα οφέλη που θα μπορούσε να επιφέρει συνολικά για
την Ελλάδα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της χώρας, σε επίπεδο
Περιφερειακών Ενοτήτων. Παράλληλα, η ενίσχυση της προσβασιμότητας στις ψηφιακές
τεχνολογίες και η βελτίωση των ψηφιακών δικτύων – δύο από τους βασικούς στόχους
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – συμβάλλουν σε
σημαντικό βαθμό στη μετατροπή της χώρας σε φιλικό για τον ξένο επενδυτή προορισμό.
Εκτός από το Σχέδιο Γιούνκερ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, η
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου αποτελεί αρωγό της ελληνικής
οικονομίας, συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του
ομίλου ΟΤΕ, αλλά και σε μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, όπως τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια.
Βέβαια, όπως επισημάνθηκε, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος είναι συνάρτηση
της τόνωσης της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της
προβολής, διεθνώς, των ευκαιριών που διαθέτει η Ελλάδα.
Η διαμόρφωση ενός μείγματος πολιτικής με κυρίαρχες τις μεταρρυθμίσεις, όπου η
εμφάνιση προόδου θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική δύναμη της χώρας έναντι των
πιστωτών, θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό για την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας.
Σύνοψη ομιλιών: Δημήτρης Δελεβέγκος
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17.50-19.10 Συνεδρία XIV
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επισκόπηση της δραματικής μείωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς και
ανάλυση των αιτίων και των επιπτώσεων του ελλείμματος εμπιστοσύνης σε όλη την Ευρώπη.
Εναρκτήριες Ομιλίες

Mario Monti, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2011-2013)
Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρώην Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2003-2013)
Dr. Werner Patzelt, Καθηγητής–Ιδρυτής Έδρας Πολιτικών Συστημάτων και Συγκρίσεως
Συστημάτων, Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών Δρέσδης (Γερμανία)
Εισηγήσεις

Pierpaolo Barbieri, Εκτελεστικός Διευθυντής, Greenmantle (ΗΠΑ)
Δρ Δάφνη Χαλικιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Reading (Ηνωμένο Βασίλειο)
Τάκης Σ. Παππάς, Επισκέπτης Καθηγητής, Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
(Βουδαπέστη)
Συντονιστής: Πάσχος Μανδραβέλης, Αρθρογράφος, Καθημερινή

Τι είναι ο λαϊκισμός; Ποιες οι μορφές του, ποιες οι γενεσιουργές του αιτίες και τι μπορεί να
γίνει για να αντιμετωπιστεί; Αυτά ήταν ορισμένα από τα καίρια ερωτήματα στα οποία
επιχείρησαν να απαντήσουν οι ομιλητές του πάνελ.
Το φαινόμενο του λαϊκισμού στις μέρες μας παρουσιάζει πολλαπλές όψεις. Στο επίπεδο δε
της πολιτικής πρακτικής υλοποιείται είτε με την επιβολή ενός «χαρισματικού ηγέτη» στις
μάζες, όπως στην περίπτωση του Donald Trump, είτε με την τυπική αναγνώριση της
εξουσίας του λαού ενώ στην πραγματικότητα αυτή χρησιμοποιείται στο όνομα του
προσωπικού συμφέροντος, όπως στην περίπτωση του David Cameron. Ο Cameron
κατάφερε να οδηγήσει τη Βρετανία εκτός Ευρώπης ενεργώντας προς ίδιον όφελος, όπως
επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Mario Monti στην προσπάθειά του να
ορίσει το φαινόμενο του λαϊκισμού.
Σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συντελούν στην άνοδο του
φαινομένου, οι ομιλητές υπέδειξαν τη μεταβατική φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα
η οποία χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση πέντε παραγόντων: την κλιματική αλλαγή, την
ύπαρξη μεγάλων ενόπλων συγκρούσεων, την τεχνολογική επανάσταση, τις μεγάλες
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και, φυσικά, τη δημογραφική κατάπτωση της
Ευρώπης.
Όλα τα παραπάνω συντελούν στην αβεβαιότητα, η οποία με την σειρά της οδηγεί σε
μετατόπιση πληθυσμών, απογοήτευση, θυμό, υπαρξιακή ανασφάλεια και, εντέλει, στο
φαινόμενο του λαϊκισμού.
Γενεσιουργός αιτία του λαϊκισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί και η υπεραπλούστευση των
σοβαρών προβλημάτων, η έλλειψη ευθύνης, δηλαδή η αδιαφορία για τις συνέπειες των
πράξεών μας και, φυσικά, το λεγόμενο «χάσμα εκπροσώπησης» των εκλογέων που
διαπιστώνεται στις μέρες μας.
Σημαντικό ρόλο παίζει και η εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη χρηματοπιστωτική κρίση,
δεδομένου ότι το φαινόμενο παρουσιάζεται πιο έντονο στις κοινωνίες που δεν
εκπαίδευσαν σωστά τους πολίτες και εφάρμοσαν για καιρό δημοκρατίες χαμηλής
έντασης με πολλά μέτρα λιτότητας.
Σύνοψη ομιλιών: Νίκη Παπάζογλου
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Δεδομένων των συνθηκών, η αντίδρασή μας στον λαϊκισμό, ο οποίος ανά περιπτώσεις
ενσαρκώνεται και με τη μορφή της ακροδεξιάς, κρίνεται απαραίτητη. Γι’ αυτό και θα
πρέπει να αναζητηθούν πέρα από τις αιτίες και οι λύσεις.
Μία εξ αυτών, στην περίπτωση της Ευρώπης, θα ήταν η γειτνίαση της πολιτικής ζωής της
ΕΕ με την πολιτική ζωή κάθε κράτους-μέλους που την απαρτίζει καθώς και η
ενεργοποίηση των πολιτών με τρόπο τέτοιο που να εμπλακούν περισσότερο και να
γίνουν πιο συμμετοχικοί στην Ένωση.
Αναγκαία κρίνεται και η διεθνής κινητοποίηση δυνάμεων μεταξύ των χωρών η οποία θα
οδηγήσει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της πολιτικής και των αγορών.
Σε προσωπικό επίπεδο ισχυρό όπλο μπορεί να αποτελέσει και η εκπαίδευση, ενώ από
πλευράς της Πολιτείας θα πρέπει οι δημοκρατίες να πάψουν να εκπροσωπούν τα
συμφέροντα της ελίτ και να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τη διαφθορά.
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19.15-20.15 Συνεδρία XV
ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ: ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προγραμματικός συνεργάτης: διαΝΕΟσις
Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με έδρα στην
Αθήνα. Στόχος της είναι να προάγει κάθε μορφής τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο και να διατυπώνει
συγκεκριμένες προτάσεις που συνεισφέρουν στην επίλυση των κρίσιμων οικονομικών και
κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα.
Ομιλητές

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2000–2001),
Αναπληρωτής Υπουργός (2001-2004) και Υπουργός Εξωτερικών (2004), Υπουργός
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (2011–2012)· Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής Δημογραφίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γεώργιος Πρεβελάκης, Καθηγητής Γεωπολιτικής, Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne –
Paris 1
Πλάτων Τήνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Συντονιστής: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης, διαΝΕΟσις

Στο πάνελ εξετάστηκαν οι συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος σε κάθε τομέα,
αλλά κυρίως στο ασφαλιστικό. Ο Διευθυντής Σύνταξης της διαΝΕΟσις, Θοδωρής
Γεωργακόπουλος επισήμανε καταρχήν τις οριζόντιες συνέπειες του δημογραφικού
ζητήματος σε όλα τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ο καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης,
παρουσίασε έρευνα της διαΝΕΟσις για το δημογραφικό και επισήμανε ότι το καλύτερο
σενάριο κάνει λόγο για 10 εκατ. Έλληνες το 2050 και το χειρότερο για 8 εκατομμύρια.
Μάλιστα, όχι μόνο το ένα τρίτο του πληθυσμού θα είναι άνω των 65, αλλά οι άνω των 85
αποτελούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό και του γενικού πληθυσμού και της ομάδας άνω
των 65, δηλαδή έχουμε «γήρανση μέσα στη γήρανση».
Ανεξαρτήτως σεναρίων, ο πληθυσμός σε εργάσιμη ηλικία θα μειωθεί, πράγμα που
σημαίνει ότι θα υπάρχει επίπτωση και στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Επίσης, θα
υπάρξουν σημαντικές διακυμάνσεις τις επόμενες δεκαετίες στον πληθυσμό ανάλογα με τη
βαθμίδα εκπαίδευσης.
Αναλύοντας τα μεσοπρόθεσμα σενάρια, δηλαδή μέχρι το 2035, και τα μακροπρόθεσμα,
δηλαδή μέχρι το 2050, ο κ. Κοτζαμάνης εξήγησε ότι οι προβολές μέχρι το 2035 είναι πιο
ασφαλείς και ουσιαστικά δεν ενδέχεται να ανατραπούν. Σύμφωνα με τον κ. Κοτζαμάνη, η
μόνη δυνατή παρέμβαση είναι η μετανάστευση, καθώς ό,τι και να κάνουμε η θνησιμότητα
και η γονιμότητα δεν θα αλλάξουν για 20 χρόνια.
Ο πρώην Υπουργός Τάσος Γιαννίτσης αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις που δείχνουν ότι η
συνταξιοδοτική δαπάνη από 16,2% του ΑΕΠ το 2015 θα κινηθεί στο 14,3% το 2060. Η
δημογραφική επιδείνωση θα συμβάλει σημαντικά αυξητικά στο ασφαλιστικό έλλειμμα
(+10,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ). Ανέφερε ότι ο αριθμός του ενεργού πληθυσμού σε
σχέση με το σύνολο του πληθυσμού είναι 3 προς 1 σήμερα, αναλογία που βαίνει προς το
1,5 προς 1. Σημείωσε ότι ο ενεργός πληθυσμός έχει να στηρίξει όχι μόνο τους
ηλικιωμένους αλλά και τους ανήλικους, όπου η σχέση από 1 προς 8 σήμερα πέφτει στο 1
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προς 2 το 2060. Εξήγησε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα μπορούσε να στηριχθεί εάν
δεχτούμε ότι ο εργαζόμενος θα παίρνει λιγότερα από τον συνταξιούχο ή ο συνταξιούχος
θα πάρει μικρότερη σύνταξη. Ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι σήμερα
που παίρνουν παραπάνω χρήματα από αυτούς που εργάζονται.
«H συνεχής μείωση του πληθυσμού σημαίνει ένα πράγμα: ότι κάθε γενιά θα παίρνει
χαμηλότερες συντάξεις ή θα βγαίνει αργότερα στη σύνταξη ή και τα δύο», τόνισε ο
κ. Γιαννίτσης και δήλωσε: «Αλληλεγγύη γενεών με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να
υπάρξει και σίγουρα όχι με αυτό το σύστημα». Ανέφερε επίσης ότι μελέτη που έκανε
πρόσφατα δείχνει ότι το ασφαλιστικό ήταν παράγοντας της κρίσης, όχι αποτέλεσμα της
κρίσης. «Άρα, εάν δεν λύσεις το ασφαλιστικό, δεν μπορείς να λύσεις την κρίση». Τόνισε δε
ότι «πάντως δεν μπορεί να λυθεί με τις πολιτικές που ακολουθούμε σήμερα».
O κ. Γιαννίτσης αναφέρθηκε επίσης στις πιθανές επιδράσεις του δημογραφικού στην
ανάπτυξη και στο ασφαλιστικό:
- Μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα παράγει και μείωση της ικανότητας για
ανάπτυξη.
- Μειωμένη ικανότητα αξιοποίησης της νέας γνώσης, προώθησης καινοτομιών και
τεχνολογικών αλλαγών λόγω της διαφορετικής ικανότητας προσαρμογής των
μεγαλύτερων ηλικιών στις εξελίξεις.
- Μείωση της διάθεσης για ανάληψη επενδυτικών ρίσκων από έναν γερασμένο πληθυσμό.
- Αυξανόμενες μεταφορές εισοδήματος μέσω εισφορών και φόρων από τους
απασχολούμενους που παράγουν προς τα κοινωνικά στρώματα που δεν παράγουν και
μέσω της μείωσης δημόσιων δαπανών (για εκπαίδευση, υγεία κλπ) που θα
υποκαθίστανται από ιδιωτικές, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του
διαθέσιμου εισοδήματος.
- Αύξηση των ανισοτήτων και του βαθμού φτώχειας.
- Αποδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας.
Ο καθηγητής Γεωπολιτικής Γιώργος Πρεβελάκης σημείωσε ότι, καθώς επιστρέφουμε
στις θρησκευτικές ταυτότητες διεθνώς, λύση είναι η προσέλκυση χριστιανών
μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, που μπορούν να ενταχθούν και να
ελληνοποιηθούν. «Οι Έλληνες δεν είναι φυλή. Δεν είμαστε Έλληνες λόγω αίματος. Είναι
θέμα πολιτισμικής ένταξης. Από αυτόν τον τόπο έχουν περάσει όλοι οι λαοί και έχουμε
ελληνικό πληθυσμό», είπε.
Επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ζώνες: ανάμεσα στην Ευρώπη, που
βρίσκεται στην ίδια κατάσταση «δημογραφικού χειμώνα» και στην Αφρική και τη Μέση
Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα θέλει να προσελκύσει μετανάστες για να
«διορθώσει το δημογραφικό της» και θα ψάχνει «καλούς» μετανάστες, δηλαδή
μετανάστες που να εντάσσονται ομαλά, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα είναι ιδανικοί για
μετανάστευση προς την Ευρώπη, η οποία θα συνεχιστεί. Από την άλλη, θα εντείνονται οι
μεταναστευτικές πιέσεις από την Αφρική προς την Ελλάδα. Ο κ. Πρεβελάκης πρότεινε,
λοιπόν, την προσέλκυση μεταναστών που να μπορούν να ενταχθούν, ώστε «να
παράγουμε και να εξάγουμε Έλληνες», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της Διασποράς
σήμερα.
Ο καθηγητής Πλάτων Τήνιος ανέφερε ότι, σύμφωνα με έρευνα στις ΗΠΑ, οι πλούσιοι
άντρες ζουν περισσότερο και οι φτωχές γυναίκες λιγότερο. «Άρα υπάρχει μεγάλη
ταξικότητα, όπως θα έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, στο δημογραφικό», σχολίασε, σημειώνοντας
πάντως ότι δεν ξέρουμε εάν αυτό ισχύει και στην Ευρώπη ή 50 χρόνια κοινωνικού
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κράτους είχαν διαφορετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο ο κ. Τήνιος εκτίμησε ότι η μακροβιότητα
μπορεί να είναι ευλογία και όχι κατάρα για τη χώρα, εάν προσαρμοστούμε εγκαίρως.
Πρότεινε ειδικότερα «αντίστροφα στεγαστικά δάνεια» για να έχουν ροή εισοδήματος οι
συνταξιούχοι με ακίνητη περιουσία και «αργυρή ανάπτυξη» στα πρότυπα της Ισπανίας (η
οποία έχει γεμίσει γήπεδα γκολφ), δηλαδή να φτιάξει η Ελλάδα μία «ευρωπαϊκή
Φλόριντα».
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11.00-11.55 Συνεδρία XVΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα διαρκούς καινοτομίας που διαθέτει τους πόρους
για να επιταχύνει και να διατηρήσει ένα μομέντουμ οργανικής ανάπτυξης;
Ομιλητές

Mark Minevich, Ιδρυτής, Going Global Ventures (Νέα Υόρκη)· Επιχειρησιακός Εταίρος,
GVA Capital (Silicon Valley)
Eric Parks, Συνιδρυτής startup gipht.me (Silicon Valley), Σύμβουλος Επενδύσεων
Τεχνολογίας
Χάρης Παστίδης, Πρόεδρος, University of South Carolina (ΗΠΑ)
Δρ Λάμπης Τασάκος, Ιδρυτής, Inos Automation Software (Γερμανία)
Συντονιστής: Λουκάς Πηλίτσης, Συνεταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

Anchorstone Partners
Η ανάκτηση της πολυπόθητης ανάπτυξης με όχημα την καινοτομία απασχόλησε τους
ομιλητές του πάνελ, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δυνατότητες της χώρας καθώς και στο
μεγάλο της πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Παράλληλα υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει εστίαση στον σωστό τύπο καινοτομίας,
προσδιορίζοντας εκ των προτέρων το πού ακριβώς η χώρα θέλει να τοποθετηθεί. Για
παράδειγμα, παρότι οι σύγχρονες τάσεις του επιχειρείν υποδεικνύουν ως μοντέλα
ανάπτυξης του μέλλοντος τους λεγόμενους μονόκερους (unicorns) –εταιρείες που έχουν
καταφέρει να δημιουργήσουν πλούτο 126 δισ. δολαρίων επί αμερικανικού εδάφους–
αυτές δεν είναι πιθανότατα το μοντέλο που θα μπορούσε να ακολουθηθεί στη χώρα μας.
Πέρα, όμως, από τη σωστή στόχευση, κινητήρια δύναμη είναι η ύπαρξη οράματος.
Επικουρικά θα μπορούσε να βοηθήσει και η εκμετάλλευση των αρνητικών δεδομένων της
κρίσης όπως το brain drain. Η φυγή των νέων της χώρας στο εξωτερικό θα μπορούσε να
δημιουργήσει μελλοντικά ένα επιχειρηματικό δίκτυο εκτός Ελλάδος το οποίο θα
επικοινωνεί και θα συνδιαλλάσσεται με όσους έχουν παραμείνει στη χώρα.
Η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των ώριμων αγορών του εξωτερικού και αυτών της Ελλάδας,
καθώς και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, θα
μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια τόσο στην κατανόηση των δυνατοτήτων
της χώρας όσο και στη σωστή εκτίμηση των αγορών, με ό,τι πλεονεκτήματα αυτό
συνεπάγεται. Τον δρόμο δείχνουν άλλωστε τα παραδείγματα άλλων μη αναπτυγμένων
χωρών οι οποίες κατάφεραν να καταγράψουν μεγάλη πρόοδο. Ανάμεσά τους η Ινδία, το
Ισραήλ και η Ιρλανδία, χώρες που δεν μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο αλλά έχουν
σημειώσει, παρά τα προβλήματά τους, αναπτυξιακή πορεία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε ως επιτακτική ανάγκη των ημερών η
αλλαγή της κρατικοδίαιτης ελληνικής νοοτροπίας, με τους ομιλητές να τονίζουν πως
πρέπει να πάψουμε να στηριζόμαστε τόσο στο κράτος και να αναζητήσουμε εναλλακτικές
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μορφές χρηματοδότησης, όπως η αξιοποίηση κεφαλαίων από την κοινότητα του
εξωτερικού.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση αναφέρθηκαν επίσης στις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για να αποκτήσει η Ελλάδα ένα οικοσύστημα ‘μαγνήτη’ για τον σύγχρονο
επιχειρηματικό κόσμο. Σε αυτές συγκαταλέγονται η έμφαση στην επιστήμη, την
τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), η εποικοδομητική συνεργασία
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ειδικά στην περίπτωση των πανεπιστημίων ώστε να
μειωθούν και τα ποσοστά ανεργίας της χώρας), η δημιουργία ενός αποτελεσματικού
δικαστικού συστήματος και, φυσικά, η δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση
επενδύσεων, όπως η σταθερή φορολογία και η μείωση της γραφειοκρατίας.
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12.00-12.55 Συνεδρία ΧVII
«ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2017»
Παρουσίαση νέας έρευνας διαΝΕΟσις
Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Έρευνας, διαΝΕΟσις
Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης, διαΝΕΟσις
Συνομιλητές

Αριστείδης Χατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Χούκλη, Δημοσιογράφος
Στάθης Ν. Καλύβας, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής Έδρας Arnold
Wolfers, Διευθυντής του Προγράμματος για την Τάξη, τη Σύγκρουση και τη Βία,
Πανεπιστήμιο Yale (ΗΠΑ)
Ποιες είναι οι αξιακές, πολιτικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις των Ελλήνων σήμερα, μετά
από 7 χρόνια κρίσης; Πόση εμπιστοσύνη δείχνουν οι πολίτες απέναντι στους θεσμούς; Τι
γνώμη έχουν για το κοινό νόμισμα, το ευρώ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά
είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που έθεσε ο ερευνητικός οργανισμός διαΝΕΟσις σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Μια αντιφατική έρευνα που αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική
κοινωνία μετά από επτά χρόνια έκθεσής της στην οικονομική κρίση, με στοιχεία που
μπορούν να ερμηνευθούν με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Τα βέβαια συμπεράσματα
είναι ότι ο αντιευρωπαϊσμός σημειώνει αισθητή άνοδο στην ελληνική κοινωνία, χωρίς
όμως να είναι πλειοψηφική γνώμη, ενώ αίσθηση προκαλεί η συνολική απαξίωση των
θεσμών. Οι Έλληνες εμφανίζονται να υιοθετούν φιλελεύθερες οικονομικές αντιλήψεις,
υποστηρίζοντας τη μείωση του δημόσιου τομέα και την ελευθερία των αγορών, αλλά
παράλληλα η ελληνική κοινωνία παραμένει βαθιά συντηρητική.
Όπως ανέφεραν οι κύριοι Κυριάκος Πιερρακάκης και Θοδωρής Γεωργακόπουλος, οι
οποίοι παρουσίασαν την έρευνα, έξι στους δέκα Έλληνες πιστεύουν ότι από τη συμμετοχή
της χώρας μας στην ΕΕ επωφελήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Ελλάδα, ενώ
περισσότεροι από επτά στους δέκα δεν πιστεύουν πως δεν είναι εφικτή η σύγκλιση της
χώρας μας με τις άλλες χώρες της Ένωσης.
Οι ομιλητές εστίασαν στα αντιφατικά ευρήματα της έρευνας, καθώς οι Έλληνες φαίνεται
να επιλέγουν φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές και συντηρητικές κοινωνικές απόψεις.
Συγκρατημένα αισιόδοξοι έως πλήρως αισιόδοξοι εμφανίστηκαν οι περισσότεροι εκ των
συμμετεχόντων στο πάνελ, καθώς τόσο ο καθηγητής Αριστείδης Χατζής όσο και ο
καθηγητής Στάθης Καλύβας επισήμαναν ότι ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα φαίνεται να
έχει μέλλον. «Οι Έλληνες ζητούν μικρότερο δημόσιο, άρση της μονιμότητας των δημοσίων
υπαλλήλων, αλλά παράλληλα δεν επιθυμούν να συνταξιοδοτούνται μετά τα 65 έτη».
Σύμφωνα με τον κ. Χατζή η κοινωνία κατανοεί ότι η κρίση είναι θεσμική και ότι
υπεύθυνες για αυτήν ήταν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα
δείχνει «μια χώρα με πολλές αντιφάσεις, που κινείται όμως στη σωστή κατεύθυνση».
Παρόμοια άποψη εξέφρασε ο καθηγητής Στάθης Καλύβας, υποστηρίζοντας ότι η
αντιπαλότητα στο ευρώ και την ΕΕ εντοπίζεται στα δύο άκρα του πολιτικού συστήματος
και είναι δύσκολο αυτά τα δύο άκρα να εκφραστούν πολιτικά. Για να συμβεί κάτι τέτοιο
θα χρειαζόταν ένα γεγονός που θα καταφέρει να ενώσει αυτά τα άκρα. Όπως ένα
δημοψήφισμα. Ο ίδιος εξέφρασε μάλιστα την έκπληξή του για το γεγονός ότι μετά από
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επτά χρόνια κρίσης δεν καταγράφονται ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά κατά του κοινού
νομίσματος.
Παρά ταύτα, η έρευνα της διαΝΕΟσις καταγράφει τη βαθιά απαισιοδοξία της κοινωνίας
για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της ΕΕ, καθώς 6 στους 10 Έλληνες δεν
πιστεύουν ότι η χώρα θα βγει από την κρίση σε μια δεκαετία, ενώ το ίδιο ποσοστό
πιστεύει ότι δεν θα αρθούν τα capital controls. Άλλοι τόσοι πιστεύουν ότι η ΕΕ θα
διασπαστεί τα επόμενα 10 χρόνια, 3 στους 10 ότι θα διαλυθεί, ενώ μόλις ένας στους δέκα
πιστεύει ότι η ΕΕ θα εξελιχθεί σε μια πιο ισχυρή Ένωση.
«Επτά χρόνια έκθεσης σε μια τέτοια κρίση είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην
αλλάξουν οι αντιλήψεις μας, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους άλλους»,
υπογράμμισε η δημοσιογράφος Μαρία Χούκλη. Σύμφωνα με την ίδια, η ελληνική
κοινωνία έγινε συντηρητική, αυτό που ήταν δηλαδή πριν από την κρίση. «Οι Έλληνες που
πιστεύουν ότι υπάρχει μια διεθνής συνωμοσία που κινεί τα νήματα ανέρχονται σε 8 στους
10 και εντοπίζονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ.
Χούκλη. Όπως υποστήριξε, η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα το προφίλ του ‘μέσου’ Έλληνα.
«Πρόκειται για άνθρωπο υπερήφανο για την εθνική του καταγωγή, με θρησκευτική
πίστη, ο οποίος ενημερώνεται από το διαδίκτυο, ενώ διαβάζει μόλις πέντε βιβλία τον
χρόνο και πηγαίνει σπανίως σε θέατρα και μουσεία».
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13.00-14.30 Συνεδρία XVIII
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Προγραμματικός συνεργάτης: People’s Trust
Το The People’s Trust, μια ελληνοαγγλική πρωτοβουλία, είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων
των κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότησης
Ομιλητές

Adrien Gizon, Επικεφαλής Διαχείρισης Έργων, Adie International
Shkelzen Marku, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Yunus Social Business Balkans
Δρ Λάζαρος Πανουργιάς, Επικεφαλής Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤαΕ)
Χρήστος Πούρης, Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Εργαλείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Paul Kidner, Γενικός Διευθυντής, The People’s Trust
Συντονίστρια: Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια,

Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη· Μέλος ΔΣ, The People’s Trust

Στο πάνελ εξετάστηκε το πώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιδρά στην κοινωνία. Οι
ομιλητές αναφέρθηκαν με παραδείγματα στο πώς η απουσία πρόσβασης σε
χρηματοδότηση εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομία και περιέγραψαν το πώς εντείνει
τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης.
Ωστόσο, δεν περιοριστήκαν στο να περιγράψουν το πρόβλημα, αλλά υπέδειξαν και τις
λύσεις. Όπως ξεκαθάρισαν, χρήματα υπάρχουν. Η μόνη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν
είναι πως δεν είναι διαθέσιμα πλέον με τη μορφή των επιδοτήσεων, αλλά με αυτή των
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και των εργαλείων χρηματοδότησης υψηλού
κινδύνου, τα οποία μπορεί να λάβει κάνεις με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).
Όπως διευκρίνισαν οι εκπρόσωποι των ΕΤΕπ και ΕΤαΕ, από τότε που ξεκίνησαν οι
πρωτοβουλίες μικροχρηματοδότησης της ΕΕ, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100
συμφωνίες με παρόχους μικροχρηματοδότησης για τη στήριξη πάνω από 100.000
μικροεπιχειρηματιών σε 23 κράτη-μέλη της ΕΕ. Διαθέτοντας δική του ισχυρή κεφαλαιακή
βάση και έχοντας τη δυνατότητα συγκέντρωσης περαιτέρω κονδυλίων, το ΕΤαΕ
δανείζεται χρήματα από τις κεφαλαιαγορές, τα οποία διαθέτει με τη μορφή δανείων υπό
ευνοϊκούς όρους σε σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ.
Στο σημείο αυτό υποδείχτηκε πως, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη βάση της εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας, υπάρχει ανάγκη να οριστεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να
πληθύνουν οι δυνατότητες μικροχρηματοδότησης δίνοντας μια ανάσα στην ελληνική
αγορά.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων επί ελληνικού
εδάφους –το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ– την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται στην
τελευταία θέση μεταξύ των 27 όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε μια
σύγκριση μεγεθών, οι μικροί επιχειρηματίες αποτελούν το 76% του ιδιωτικού τομέα της
χώρας δημιουργώντας το 70% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στη Γερμανία φτάνει το 50%. Με την αρωγή του ΕΤαΕ, όλες αυτές οι
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν πληρούν τα κριτήρια δανεισμού των μεγάλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούν να βοηθηθούν.
Το πρόβλημα που ανακύπτει όμως είναι η απουσία θεσμικού πλαισίου, το οποίο
συζητείται εδώ και πέντε χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί. Με το κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΤΕπ θα γίνουν από δυσπρόσιτα προσβάσιμα,
ενώ θα αξιοποιηθούν και όλες οι δυνατότητες των διαμεσολαβητικών ιδρυμάτων που
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η συνεργασία μεταξύ του ΕΤαΕ,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των παρόχων μικροχρηματοδότησης επιδιώκει να δώσει
πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση σε μικροδανειολήπτες στο πλαίσιο του μηχανισμού
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και
την κοινωνική καινοτομία (EaSI). Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανέργους
μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους νεαρής ηλικίας, μειονότητες, γυναίκες και
αγροτικές κοινότητες, όπου η μικροχρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην
επαγγελματική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική στέγαση και την
εκπαίδευση. Εκτός από την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο η μικροχρηματοδότηση
βελτιώνει και τα οικονομικά αποτελέσματα της χώρας, αφού μετατρέπει τους άνεργους
σε ενεργούς πολίτες που αποδίδουν φόρους αντί να εισπράττουν επιδόματα.
Ως απαραίτητη για τη βελτίωση των κοινωνικών δομών κρίθηκε από τους συνομιλητές
και η αλλαγή των πολιτικών του ΟΑΕΔ, ώστε να επιτευχθεί η εποικοδομητική συνεργασία
του με τις εταιρείες με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, η δημιουργία «γέφυρας»
μεταξύ ανεργίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και η αλλαγή του τραπεζικού νόμου
ώστε να μπορούν οι οργανισμοί διαμεσολάβησης να λαμβάνουν και να παρέχουν
απευθείας χρηματοδότηση.
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08.30-10.50 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Γ΄
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τη βιομηχανική πολιτική της χώρας ως στρατηγική για την
πρόκριση μιας ανταγωνιστικότητας προστιθέμενης αξίας (high-road competitiveness) βασισμένης σε
προηγμένη τεχνογνωσία, καινοτομία, οικολογικές φιλοδοξίες και ενεργή κοινωνική πολιτική;
Εναρκτήριες Ομιλίες

Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(2013-2015), Βουλευτής (Δημοκρατική Συμπαράταξη)· Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Πειραιά
Γεράσιμος Θωμάς, Πρόεδρος ΔΣ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Γεώργιος Μίχος, Διευθύνων Σύμβουλος, Τσιμέντα Ηρακλής, LafargeHolcim Greece
Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Εισηγήσεις

Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΕ
Sabina Dziurman, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)
Νίκος Καραγεωργίου, Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων
Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ)
Δέσποινα Αναστασίου, Περιφερειακή Διευθύντρια, Dow Central Europe· Πρόεδρος, Dow
Hellas
Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος, ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ· Αναπληρωτής Πρόεδρος,
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)
Συντονιστής: Σταμάτης Ζαχαρός, Σύμβουλος Έκδοσης, 24MEDIA Group·

Δημοσιογράφος, Αθήνα 9.84
Το ζήτημα που εξετάστηκε κατά τη συζήτηση σχετίζεται με την επαναχάραξη της
βιομηχανικής πολιτικής της χώρας, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική προστιθέμενη
αξία.
Σήμερα, η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, που αποτελεί τον «σκελετό» της
οικονομίας, δεν υπερβαίνει το 10%, με τον εν λόγω κλάδο να είναι αντιμέτωπος με
χρηματοδοτικά και χωροταξικά ζητήματα. Υπολογίζεται ότι αν η βιομηχανική παραγωγή
επέστρεφε στα επίπεδα του 1995, οι θέσεις απασχόλησης θα αυξάνονταν κατά μισό
εκατομμύριο, το ΑΕΠ θα ενισχυόταν κατά 23 δισ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά σε φόρους θα
αυξανόταν κατά περίπου 4 δισ. ευρώ.
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Ως εκ τούτου, απαιτείται η χάραξη βιομηχανικής πολιτικής με στόχο τη δημιουργία
ισχυρής μεταποιητικής βάσης και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, αλλά
και η διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και την πραγματική
οικονομία.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η διαμόρφωση φορολογικού καθεστώτος
προσαρμοσμένου στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και η γεφύρωση
του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, με δεδομένο ότι το 40% των
εργοδοτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δε διαθέτει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται στη δημιουργία από το επιχειρείν
επιπρόσθετης αξίας και οικολογικού αποτυπώματος στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό,
απαιτούνται να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στοχευμένες στην αλλαγή του κράτους, το
οποίο θα διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες εποπτείας του ιδιωτικού τομέα.
Ακόμη, οι μεταρρυθμίσεις που αποτελούν πηγή ανάπτυξης θα μπορούσαν να
συνοδεύονται από συγκεκριμένα κριτήρια. Εκτός, δηλαδή, από το κριτήριο του
μεγαλύτερου προσφερόμενου τιμήματος, οι αποκρατικοποιήσεις θα πρέπει να
στηρίζονται στους εξής πυλώνες–κριτήρια:
- την ενίσχυση της απασχόλησης,
- τη δημιουργία οφέλους στις τοπικές κοινωνίες όπου λαμβάνει χώρα ένα επενδυτικό
σχέδιο πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων,
- τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη και
- τη δημιουργία ενός ταμείου για τη στήριξη της νέας γενιάς και επιχειρήσεων
τεχνολογίας και καινοτομίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται η δημιουργία αγοράς χωρίς δασμούς, αλλά με
συγκεκριμένους κανόνες και διακυβέρνηση, καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών που δεν
θα ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μορφών ενέργειας.
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Ξενοδοχείο Αμαλία Δελφών
Αίθουσα Ερμής

08.30-10.45 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Δ΄
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θεωρείται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δημοκρατίες,
όμως πόσο αποτελεσματικά είναι στην επιτέλεση αυτής της λειτουργίας;
Εναρκτήριες Ομιλίες

Μαριέττα Γιαννάκου, πρώην Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων (2004-2007)
Ροδόλφος Μορώνης, Αντιπρόεδρος, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
Νίκος Ξυδάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών (2015–2016), πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού (2015)
Θεόδωρος Ρουσόπουλος, πρώην Υπουργός Επικρατείας (2004-2008)· Επισκέπτης
Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου· Λέκτορας, Pepperdine University (ΗΠΑ)
Δημήτρης Μάρης, Πρόεδρος Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου· Πρόεδρος ομίλου 24MEDIA
Group
Εισηγήσεις

Πάνος Πολυζωίδης, Σύμβουλος Διοίκηση, Όμιλος ΣΚΑΪ
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Αττικών
Εκδόσεων
Αχιλλέας Τσάλτας, Αντιπρόεδρος, Διεθνή Συνέδρια, The New York Times
Δημήτρης Ξενάκης, Ιδρυτής, Inside Story
Συντονίστρια: Νόνη Καραγιάννη, Γενική Διευθύντρια, Αθήνα 9.84

Η κατάσταση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σήμερα μοιάζει «χαοτική». Τα
παραδοσιακά μοντέλα καταρρέουν και η ανάγκη για αναζήτηση νέων γίνεται πλέον
επιτακτική. Το φαινόμενο της μιντιακής υπερέκτασης είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό
που σμιλεύει το σημερινό πρόσωπο του Τύπου, την ώρα που τα ψηφιακά μέσα αλλάζουν
ραγδαία τόσο τον ρόλο όσο και τη λειτουργία της Tέταρτης Eξουσίας, μιας εξουσίας που
καλείται πλέον να διαφυλάξει, πέρα από τη δημοκρατία, και την ίδια την αξιοπιστία της.
Εν έτει 2017, η Τέταρτη Εξουσία μοιάζει να πληρώνει το γεγονός ότι ‘κατάπιε’ τις άλλες
τρεις, είτε γιατί τις υπονόμευε ακούσια ή εκούσια είτε γιατί εκείνες στάθηκαν ανίκανες να
αντιδράσουν.
Τα στοιχεία που συνθέτουν τη νέα εικόνα, σύμφωνα με τους ομιλητές, είναι η έλλειψη
υπευθυνότητας που παρατηρείται συχνά κατά τη διάχυση της πληροφορίας, η ισχνή
πρωτογενής έρευνα και μια παρακμή που δεν διασφαλίζει ούτε την εγκυρότητα των
μέσων ούτε όμως και την επιβίωσή τους.
Με πιο μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος έκανε λόγο για φαινόμενα διαρκούς κατάρρευσης
και μιντιακής υπερέκτασης και εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με τη σημερινή εικόνα
τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Οι συμμετέχοντες υπέδειξαν ως αιτία της παρακμής τη «δημοσιογραφία του
κουτσομπολιού», άλλοι στάθηκαν στην εξάρτηση των μέσων ενημέρωσης από τις
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επιχειρήσεις και τις αγορές, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο για ενημερωτικά μέσα που
λειτουργούσαν για χρόνια με κρατική διαφήμιση και δάνεια αλλά χωρίς επιχειρηματική
δομή με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην κατάρρευση.
Η αλλαγή του σκηνικού βέβαια δεν συντελείται αποκλειστικά στον παραδοσιακό Τύπο
αλλά και στον ηλεκτρονικό, γι’ αυτό και η ανάγκη για ενημερωτικά μέσα οικονομικά και
λειτουργικά, αυτοτελή και ανεξάρτητα, μοντέρνα και προσαρμοσμένα στο σήμερα,
γίνεται επιτακτικότερη.
Κοινή διαπίστωση ήταν πως το τοπίο αλλάζει άρδην και εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου
των social media, τα οποία συγκεντρώνουν το 1/3 της σημερινής διαφημιστικής δαπάνης
γεγονός που απειλεί τη βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης.
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το μέλλον είναι τόσο η υπερβολική ισχύς των μέσων που
λειτουργούν χωρίς κώδικα δεοντολογίας όσο και τα ολιγοπώλια που τείνουν να
δημιουργηθούν.
Στο στόχαστρο των ομιλητών μπήκαν και ορισμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως ο
πρόσφατος αποτυχημένος διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών, οι οποίες επικρίθηκαν
κυρίως γιατί θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία αυτών των ολιγοπωλίων στον
κλάδο της ενημέρωσης.
Παράλληλα επιχειρήθηκε και μια σύγκριση της ελληνικής μιντιακής σκηνής με τον ξένο
Τύπο. Ο εκπρόσωπος των New York Times, Αχιλλέας Τσάλτας, ανέλυσε τα αξιώματα με
βάση τα οποία λειτουργούν τα ξένα ενημερωτικά μέσα εφιστώντας την προσοχή στη
διασφάλιση της ποιότητας και της ουδετερότητας, στην επιλογή του σωστού
επιχειρηματικού μοντέλου καθώς και στην ανεξάρτητη λειτουργία των δημοσιογραφικών
οργανισμών από τους επιχειρηματίες εκδότες τους.
Οι λύσεις, πέρα από το να αφουγκραστούμε τη νέα εποχή, είναι να αγκαλιάσουμε αντί να
δαιμονοποιήσουμε τα νέα μέσα και τα social media και να σφυρηλατήσουμε εκ νέου την
εμπιστοσύνη μεταξύ δημοσιογράφων και κοινού.
Ενδιαφέρον παρουσίασε και το σχετικά νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο καταργεί
την εξάρτηση των μέσων από τον διαφημιζόμενο και τη μεταθέτει στον αναγνώστη,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και τους δεσμούς μαζί του.
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11.00-12.00 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ε΄
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πώς μπορούμε να χαράξουμε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και των
τροφίμων και ταυτόχρονα να εισέλθουμε και να παραμείνουμε με ανταγωνιστικούς όρους στις
παγκόσμιες αγορές;
Εναρκτήριες Ομιλίες

Ευάγγελος Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αθανάσιος Τσαυτάρης, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (20122014)
Νίκος Ευθυμιάδης, Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος·
Πρόεδρος, REDESTOS - Efthymiadis Agrotechnology Group
Εισηγητές

Δέσποινα Αργυρίου, Ιδιοκτήτρια, Οινοποιείο Αργυρίου
Νικόλαος Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, CHB Group (Αφοί Χριστοδούλου ΑΕ &
Vitom ΑΕ)
Ζωούλλης Μηνά, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ
Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, Συνιδρυτής FnB Daily

Το στοίχημα της ανάταξης του αγροτικού τομέα και της πρωτογενούς παραγωγής
συζητήθηκε στο πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν πολιτικοί και άνθρωποι της αγοράς.
Κοινός τόπος όλων ήταν ότι ο σφυγμός της ανάπτυξης χτυπά στον πρωτογενή τομέα και
τονίστηκε ότι «η αγροτική οικονομία είναι ο καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να μας
βγάλει από την κρίση».
Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μικρής κλίμακας
προϊόντα, δεδομένου ότι γεωγραφικά η χώρα μας δεν προσφέρεται για τεράστιες
καλλιέργειες ενός προϊόντος. Αντίθετα, το ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με τον τουρισμό, θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να είναι και
εξαγώγιμα σε ευρωπαϊκές αγορές, στις ΗΠΑ, αλλά και στην Κίνα.
Στόχος, όπως είπαν, θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων. Μάλιστα,
πέραν της αγροτικής παραγωγής, αναφέρθηκε και το παράδειγμα της κτηνοτροφίας.
Όπως εξήγησε ένας από τους ομιλητές, στην Ελλάδα έχουμε τα βοσκοτόπια, το πιο
βιολογικό κρέας, το οποίο «θα έπρεπε να το είχαμε κάνει σημαία», καθώς πρόκειται για
ένα γιγάντιο φυσικό πλούτο.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου είπε ότι στόχος είναι η αύξηση
της απασχόλησης και η ανανέωση στο επάγγελμα του αγρότη, ο οποίος θα πρέπει να είναι
μορφωμένος και καταρτισμένος στον τομέα του.
Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης υποστήριξε ότι η
γεωργία είναι ο τομέας που μπορεί σήμερα να οδηγήσει σε μία γρήγορη ανάπτυξη και
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παρουσίασε πρωτοποριακές ιδέες που θα μπορούσαν να δώσουν λύση σε πολλά
προβλήματα της γεωργίας, όπως η χρήση drones και η γεωθερμία.
Ο Πρόεδρος της REDESTOS - Efthymiadis Agrotechnology Group, Νίκος Ευθυμιάδης,
τόνισε ότι, εδώ και 5 με 6 χρόνια, η ελληνική γεωργία έχει πάψει να βασίζεται στις
επιδοτήσεις και ανέφερε ότι στόχος των Ελλήνων αγροτών και της Πολιτείας θα πρέπει
να είναι η διεθνής αγορά και οι απαιτήσεις της, με προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Η ιδιοκτήτρια της οινοποιίας Αργυρίου, Δέσποινα Αργυρίου, υποστήριξε ότι η ποιότητα
είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι των άλλων χωρών, όμως υπάρχουν
μεγάλες παθογένειες, όπως το ότι «η γη πολυτεμαχίζεται».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου CHB Group Νικόλαος Χριστοδούλου τόνισε ότι στη
χώρα μας αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι η καινοτομία, ενώ ο Πρόεδρος ΔΣ
και Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Ζωούλλης Μηνά υπογράμμισε ότι η
επιτυχία της εταιρείας του βασίζεται στη μελέτη και στις επενδύσεις.
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12.00-13.00 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤ΄
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με ποιον τρόπο μεταμορφώνουν οι επιχειρηματίες τις οικονομίες, τονώνουν τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και εμπνέουν τις μελλοντικές γενιές ηγετών;

Προγραμματικός συνεργάτης: Endeavor Ελλάς
Η Endeavor είναι ένας διεθνής μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος επιλέγει και χρηματοδοτεί τις
πλέον υποσχόμενες εταιρείες σε όλον τον κόσμο, με τη βοήθεια των πιο επιφανών ηγετών στον τομέα
των επιχειρήσεων και των επενδύσεων παγκοσμίως.
Ομιλητές

Melih Ödemiş, Συνιδρυτής & CIO, Yemeksepeti.com
Νικόλαος Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, CHB Group (Αφοί Χριστοδούλου ΑΕ &
Vitom ΑΕ)
Κωνσταντίνος (Conno) Χρίστου, Συνιδρυτής, Avocarrot
Αιμίλιος Μάρκου, Συνιδρυτής, Hellas Direct
Πάνος Παλαιολόγος, Ιδρυτής και Πρόεδρος, Hotelbrain
Αλέξης Πανταζής, Συνιδρυτής, Hellas Direct
Περικλής Βενιέρης, Ιδρυτής, Green Cola Company
Συντονιστής: Χάρης Μακρυνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Endeavor Ελλάς

Το πάνελ απασχόλησαν οι τρόποι με τους οποίους μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε
επιτυχημένη επιχείρηση. Οι ομιλητές ανέφεραν πως πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση
μιας ιδέας και στην εξέλιξή της παίζει η ομάδα που θα τη στελεχώσει. Ωστόσο
ξεκαθάρισαν πως για την εξεύρεση επενδυτών, πέρα από την ίδια την ιδέα ή το προϊόν,
καθοριστικοί παράγοντες είναι το ανθρώπινο δυναμικό μιας χώρας, το σταθερό
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, καθώς και ο τρόπος που θα επικοινωνήσει κάποιος
την ιδέα του, γεγονός που προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία.
Στο σημείο αυτό υπενθύμισαν και τον βασικό κανόνα των επιχειρήσεων : «χωρίς ρίσκο
δεν υπάρχουν κέρδη».
Το δικό του παράδειγμα επιχειρηματικότητας παρέθεσε ο Melih Ödemiş, συνιδρυτής και
CIO του Yemeksepeti.com, μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διαδικτυακής
παραγγελίας φαγητού παγκοσμίως. Ο Τούρκος επιχειρηματίας έκανε μια αναδρομή στη
δεκαπεντάχρονη πορεία της εταιρείας του εφιστώντας την προσοχή στο πώς κατάφερε
να μετατρέψει μια απλή ιδέα σε πολυεθνική που έχει λάβει πολλές φορές χρηματοδότηση
και πλέον δραστηριοποιείται σε έξι διαφορετικές χώρες.
Εξειδικεύοντας περαιτέρω τη συζήτηση, οι μετέχοντες σε αυτήν τόνισαν πως, στην
περίπτωση της χώρας μας, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το
κόστος του όχι απλά υπάρχει αλλά αποτελεί και ισχυρό, αν όχι το μοναδικό, πλεονέκτημα
της Ελλάδας.
Στην εξίσωση της επιτυχίας πρέπει φυσικά να προστεθεί και η εξωστρέφεια. Για να
μπορέσει κανείς να επεκταθεί σε αγορές του εξωτερικού θα πρέπει να θέσει ως στόχο και
σκοπό του την ποιότητα καθώς και να πρεσβεύει συγκεκριμένες αξίες όπως ήθος,
υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα και φιλότιμο.
Όσο για τους κατάλληλους προς στόχευση τομείς των νέων επιχειρήσεων αναφέρθηκε
πως θα πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις δυνατότητες της
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χώρας και τα περιθώρια βελτίωσης κάθε κλάδου. Ακόμα και στην περίπτωση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας, για παράδειγμα, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος
φυσικών πλεονεκτημάτων, μιας και η χώρα αποτελεί το καλύτερο resort της Ευρώπης,
υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν.
Μετά την υλοποίηση, το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός
ισχυρού brand, το οποίο χτίζεται μέσω της καινοτομίας, της ιδέας, της σωστής
προώθησης και της εξωστρέφειας.
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13.05-14.30 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ζ΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ & ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη μελλοντική ευημερία της Ελλάδας. Όσο δύσκολη και αν είναι η
τρέχουσα οικονομική κρίση, είναι σημαντικό να μην πάψουμε να εστιάζουμε στη σημασία της
εκπαίδευσης και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που μαστίζουν εδώ και πολύν καιρό το σύστημα
της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.
Εναρκτήριες Ομιλίες

Γιάννης Πανούσης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη (2015)·
Καθηγητής Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χάρης Παστίδης, Πρόεδρος, University of South Carolina (ΗΠΑ)
Εισηγήσεις

Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Ακτινοφυσικής,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Τμήματος
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής, Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νέα
Δημοκρατία
Περικλής Μήτκας, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Συντονιστής: Πέτρος Ευθυμίου, πρώην Υπουργός Παιδείας (2000-2004)·

Επιτελικός Σύμβουλος Ομίλου 24MEDIA Group
Το ακανθώδες ζήτημα της κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου στα πανεπιστημιακά
ιδρύματα αλλά και ο εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης με παράλληλη
διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο πάνελ.
Η κρατική υποχρηματοδότηση, η έλλειψη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, οι
προβληματικές ερευνητικές υποδομές των πανεπιστημίων αλλά και η αδυναμία σύνδεσης
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας –το 20% των πτυχιούχων δεν έχει δουλειά–
αποτελούν τα βασικά «αγκάθια» του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος.
Για τους παραπάνω λόγους τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να
μεταλλαχθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και να προσφέρουν
σπουδές προσανατολισμένες στην αγορά εργασίας. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να γίνουν
πολυμορφικά, διασυνδεδεμένα, ερευνητικά, πολυγλωσσικά, αλλά και πολυδομικά.
Οι τομείς όπου απαιτούνται αλλαγές είναι κυρίως οι εξής τέσσερις: υποχρεωτική
παρουσία στην εκπαίδευση, εθνικό απολυτήριο, τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία.
Εξίσου απαραίτητο κρίνεται βέβαια και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης και λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, το οποίο θα διαμορφωθεί
με τη συναίνεση όλων των συναρμόδιων φορέων, καθώς και η υιοθέτηση ενός κοινού
κώδικα δεοντολογίας.
Σημαντική βελτίωση θα επιφέρει, σύμφωνα με τους ομιλητές, η χρηματοδότηση των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την ιδιωτική πρωτοβουλία, σύμφωνα με το
παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου το πανεπιστήμιο
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χρηματοδοτείται κατά 10% από το κράτος και κατά 90% από συμβόλαια
χρηματοδότησης, δωρεές και άλλες μορφές ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Καθοριστική, τόσο για την απορρόφηση φοιτητών όσο και για την προώθηση της
έρευνας, θα μπορούσε να αποδειχτεί η συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με τις
επιχειρήσεις, καθώς και η αυτονομία αλλά και πλήρης διαφάνεια στο σύστημα
χρηματοδότησης.
Μερικές ακόμα προτάσεις για την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων που
κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πάνελ ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους
αλλά και οι συνέργειες με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Εξίσου ουσιώδης είναι
βέβαια και η τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των καθηγητών και των
ιδρυμάτων.
Οι συμμετέχοντες στάθηκαν επίσης στην ανάγκη ύπαρξης ξενόγλωσσων επί πληρωμή
προγραμμάτων σπουδών και συνέχισης, αν όχι εμπλουτισμού, των υπαρχόντων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία αποδεικνύεται πως λειτουργούν και παράγουν
καταρτισμένους φοιτητές.
Για να συντελεστούν όλα τα παραπάνω και να περάσει η εκπαίδευση σε φάση
δημιουργικής αναμόρφωσης θα πρέπει, βέβαια, να ξεπεραστούν και όλες οι
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της ελληνικής Πολιτείας, οι οποίες δυσχεραίνουν την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ανάγοντάς τη σε πρόβλημα.
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10.00-11.55 Συνεδρία I
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μια γκάμα πρωτοβουλιών πολιτικής – στην
παραγωγή, την εργασία και τις οικονομικές αγορές, καθώς και στα φορολογικά συστήματα και τα
συστήματα παροχών, μεταξύ άλλων – ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική ικανότητα των οικονομιών
μας. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε κατάλληλες πολιτικές ώστε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και να
την καταστήσουμε ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη στο χρόνο;

Προγραμματικός συνεργάτης: TO DIKTIO - Δίκτυο για Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
και την Ευρώπη
Το Diktio είναι ένα ελληνικό think tank με ευρωπαϊκό προσανατολισμό που ιδρύθηκε το 2013.
Ομιλητές

Dr. Pedro Sánchez, πρώην Γενικός Γραμματέας Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος &
Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Ισπανίας (2014-2016)
Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, TO DIKTIO - Δίκτυο για Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
και την Ευρώπη
Sandro Gozi, Υφυπουργός παρά τη Προεδρία της Κυβέρνησης της Ιταλίας επί
Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, Καθηγητής Regius, London School of Economics (LSE)·
Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου· Κάτοχος Βραβείου Νόμπελ
Giles Merritt, Ιδρυτής και Πρόεδρος, Φίλοι της Ευρώπης (Friends of Europe)· πρώην
Ανταποκριτής των Financial Times στις Βρυξέλλες
Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συντονίστρια: Μαρία Χούκλη, Δημοσιογράφος

Ποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να φέρουν ανάπτυξη για το κοινωνικό
σύνολο; Πώς μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία και ποιες κυβερνήσεις
μπορούν να τις εφαρμόσουν; Στα ερωτήματα αυτά επιχείρησαν να απαντήσουν οι
συμμετέχοντες στο πάνελ, στο τέλος του οποίου παρενέβη με σχόλιό του και ο πρώην
Πρωθυπουργός της Ιταλίας Mario Monti.
Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ισπανίας Pedro
Sánchez επισήμανε καταρχήν πως, όταν οι άνθρωποι και ιδίως η μεσαία τάξη ακούν έναν
πολιτικό να μιλά για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αισθάνονται πως είναι κακά τα νέα.
Πρότεινε λοιπόν «να αναθεωρήσουμε την ορολογία και τις εκφράσεις που
χρησιμοποιούμε» γιατί πολλοί άνθρωποι «μας βλέπουν ως μέρος ενός μοντέλου που τους
αποκλείει». Ο κ. Sánchez εκτίμησε ότι για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, που οδηγεί
στην ανάπτυξη, καταρχήν πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Έφερε ως
παράδειγμα ότι η Δανία και άλλες χώρες του βορρά προχώρησαν σε μεταρρύθμιση του
φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με το συνταξιοδοτικό, με συγκεκριμένους
φόρους που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση. Τόνισε ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει να
αντιμετωπίσει τις νέες μορφές φτώχειας και ότι μπορούν να υιοθετηθούν νέες πολιτικές
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όπως ο «αρνητικός φόρος εισοδήματος» ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε
αυτές. Ο κ. Sánchez τόνισε επίσης ότι, καθώς θέλουμε μεταρρυθμίσεις διαρκείας, πρέπει
να οικοδομηθούν συμμαχίες, όχι όμως μόνο με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή μεταξύ
κομμάτων που συνεργάζονται, αλλά και μεταξύ κοινωνικών ομάδων, δηλαδή μεταξύ
πόλεων, επιχειρήσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, περιφερειών.
Η Πρόεδρος του Δικτύου Άννα Διαμαντοπούλου πρότεινε «μία μεταρρύθμιση, στην
οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν συναινέσεις και η οποία να αφορά στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση», επισημαίνοντας ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα ονόμαζε αριστερό ή δεξιό,
χωρίς να είναι βέβαια ουδέτερο. Επισήμανε ότι έχουμε μπει στην εποχή των κυβερνήσεων
συνεργασίας, χαρακτήρισε όμως τη σημερινή κυβέρνηση «ένα πολιτικό τέρας, που έχει
ενώσει τα δύο άκρα» και το οποίο δεν έχει προγραμματική συμφωνία. Η
κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι πρέπει να αναπτυχθεί μία κουλτούρα συνεργασίας που
δεν θα ενοχοποιεί τα κόμματα, αλλά εκτίμησε ότι αυτό θα συμβεί μόνο εάν υπάρχει ένα
πρόγραμμα κοινό των συνεργαζόμενων κομμάτων που θα γνωρίζουν οι πολίτες. Επίσης,
εξέφρασε την άποψη ότι οι δύο πόλοι στην πολιτική δεν έχουν πια τα χαρακτηριστικά του
παρελθόντος, αλλά είναι οι πόλοι του λαϊκισμού από τη μια και του ευρωπαϊσμού από την
άλλη.
Σε ερώτημα για τον χώρο της ελληνικής κεντροαριστεράς, η κ. Διαμαντοπούλου
υποστήριξε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως το γνωρίσαμε, έκλεισε τον κύκλο του. Χρειάζεται
σεβασμός και αναγνώριση της ιστορίας, αλλά χρειάζεται και η δημιουργία ενός νέου
χώρου από το μηδέν». Πρόσθεσε ότι πρέπει να μπει μία νέα βάση για επαναδημιουργία
αυτού του χώρου και όχι απλή ένωση προσωπικοτήτων.
Ο Ιταλός Υφυπουργός επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων Sandro Gozi απάντησε στο ερώτημα
εάν μπορεί να επωφεληθεί η Ιταλία εκτός ευρώ, κοφτά: «Όχι. Τελεία.» Τόνισε όμως ότι,
εάν αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν σήμερα, θα επωφεληθεί το Κίνημα Πέντε Αστέρων
και η Λέγκα του Βορρά και αυτό θα σημαίνει κακά νέα όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά για
ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κ. Gozi εκτίμησε ότι επείγουσα ανάγκη για την Ευρώπη δεν
είναι να παράγουμε πλεονάσματα, αλλά να επενδύσουμε. Είπε επίσης ότι είναι αληθές
πως όταν μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η μεσαία τάξη της Ιταλίας αντιδρά
αρνητικά. Εκτίμησε ότι, καθώς οι σοβαρές μεταρρυθμίσεις βραχυπρόθεσμα είναι
επώδυνες, εάν δεν συνοδεύονται από πολιτικές που θα φέρουν κοινωνική ισορροπία θα
υπάρχει αντίσταση στην εφαρμογή.
Ο κ. Gozi τόνισε ακόμα ότι οι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα
της Ιταλίας επί Monti το καθιστούν σήμερα το πιο βιώσιμο στην Ευρώπη. Εκτίμησε όμως
ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας της Ιταλίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε
συνδυασμό με τη διαφθορά σε ορισμένες περιοχές της χώρας, βρίσκονται στη ρίζα του
αντιμεταρρυθμιστικού κινήματος στην Ιταλία και των πολιτικών δυνάμεων που
επιθυμούν την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Συμφώνησε ότι οι νέες διαχωριστικές
γραμμές είναι μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών, ευρωπαϊστών και
αντιευρωπαϊστών, ανοιχτής και κλειστής κοινωνίας και, τέλος, τόνισε ότι πρέπει να
διορθωθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα λάθη που έχει διαπράξει η ΕΕ κατά την
αντιμετώπιση της κρίσης.
Από την πλευρά του ο νομπελίστας καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης επισήμανε ότι
το μεγάλο λάθος που έκαναν οι μεταρρυθμιστές στην Ελλάδα ήταν ότι επέμειναν στην
αγορά εργασίας και όχι στην αγορά προϊόντων, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν
περιορισμοί και μονοπώλια. Εξέφρασε την άποψη ότι το κλειδί της επιτυχίας δεν έγκειται
στο αν έχει κανείς ένα κόμμα στην εξουσία ή έναν συνασπισμό κομμάτων, αλλά στο να
έχεις την ‘ιδιοκτησία’ των μεταρρυθμίσεων. «Οι μεταρρυθμίσεις επιτυγχάνουν σε μία
χώρα όταν υπάρχει μία ισχυρή ομάδα στον πληθυσμό, που πιστεύει ότι θα είναι σε
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καλύτερη θέση μετά τις μεταρρυθμίσεις. Στην Ελλάδα κανείς δεν το πιστεύει αυτό», είπε
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Πισσαρίδης εξέφρασε την άποψη ότι στις σκανδιναβικές χώρες δεν υπάρχει φτώχεια
και στη Γερμανία η ανεργία είναι μικρότερη από ποτέ, λόγω του ελεύθερου χαρακτήρα
της αγοράς. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πάνω απ’ όλα περισσότερες
επενδύσεις, όμως οι επιχειρηματίες για να επενδύσουν θέλουν διαφάνεια και παραγωγική
αγορά.
Όσον αφορά το κλίμα ευρωσκεπτικισμού, ο κ. Πισσαρίδης σχολίασε: «Κινητήρια δύναμη
της Ευρώπης και της Ευρωζώνης ήταν η Γαλλία και η Γερμανία. Τώρα η Γαλλία που είναι;
Η Γερμανία κάνει αυτό που τη συμφέρει ως χώρα. Τη Γαλλία κατακρίνω περισσότερο για
την κατάσταση και ελπίζω μετά τις εκλογές να υπάρχει ένας πρόεδρος με περισσότερο
ευρωπαϊκό όραμα».
Ο ιδρυτής και πρόεδρος του think tank Friends of Europe, Giles Merritt, από την πλευρά
του, σχολίασε: «Οι συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις μου θυμίζουν 28 ανθρώπους σε μία
βάρκα, που έχει μία μεγάλη τρύπα. Ο καθένας προσπαθεί να βγάλει με έναν κουβά το νερό
από τη βάρκα. Το πρόβλημα είναι ότι η τρύπα μεγαλώνει. Ίσως με μεταρρυθμίσεις
μπορούν να βγάλουν το νερό πιο γρήγορα, αλλά ουσιαστικά η βάρκα βυθίζεται. Φοβούμαι
ότι η συζήτηση για μεταρρυθμίσεις μεταμφιέζει το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα: τη
βάρκα που βυθίζεται, που είναι η γήρανση και σμίκρυνση της Ευρώπης».
Ο κ. Merritt επισήμανε ότι στην ΕΕ μέχρι το 2050 θα αντιστοιχούν δύο εργαζόμενοι ανά
συνταξιούχο. «Με άλλα λόγια, καθώς μικραίνει και γερνά η Ευρώπη, πρόκειται
αναπόφευκτα να πάμε σε χαμηλότερη ανάπτυξη και πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό.
Χρειάζεται μία επαναστατική αλλαγή νοοτροπίας, να αρχίσουμε να εξηγούμε στον κόσμο
ότι το επίπεδο διαβίωσης το δικό τους και των παιδιών τους εξαρτάται από τη θέαση της
μετανάστευσης με μακροχρόνιο ορίζοντα», ανέφερε.
Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου ανέφερε
έρευνες οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι οικονομίες που αναπτύσσονται ταχύτερα και
μακροχρόνια είναι αυτές που έχουν θεσμούς οι οποίοι προωθούν ευέλικτες
ανταγωνιστικές αγορές. «Χρειαζόμαστε, λοιπόν, πρώτα μεταρρυθμίσεις που
απελευθερώνουν τις αγορές», επεσήμανε ως προς το ότι οι νότιες χώρες είναι λιγότερο
ανταγωνιστικές από τις βόρειες. Ο κ. Τσακλόγλου συμφώνησε με τον κ. Πισσαρίδη ότι
στην Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, αλλά πρέπει
να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και στο δημόσιο. Επίσης τόνισε ότι
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που δημιουργούνται. Πρότεινε να ξεχωρίσει η
κοινωνική ασφάλιση από την κοινωνική πρόνοια και επισήμανε ότι στα προνοιακά δεν
μπορεί παρά να επικεντρωθούν οι περιορισμένοι πόροι που υπάρχουν στο κάτω κομμάτι
της κοινωνίας.
Κανένας φόρος δεν είναι καλός για την ανάπτυξη, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, όμως ο ΟΟΣΑ
έχει κάποιες προτάσεις για το μείγμα φόρων με τα καλύτερα αποτελέσματα: «Εάν θέλεις
ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να μειώσεις τη φορολογία κερδών και τους
περιβαλλοντικούς φόρους στην παραγωγή, καθώς και τη διαφορά ανάμεσα στο τι
πληρώνει ο εργοδότης και τι παίρνει ο εργαζόμενος. Πρέπει να αυξήσεις τον φόρο
περιουσίας και τον περιβαλλοντικό φόρο στην κατανάλωση». Εκτίμησε ότι η υλοποίηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι δύσκολη, πρώτον λόγω timing (το κόστος σήμερα,
τα οφέλη αργότερα) και, δεύτερον, γιατί θίγονται λίγοι πολύ και ωφελούνται πολλοί λίγο.
Στο τέλος της συζήτησης παρενέβη ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Mario Monti, ο
οποίος έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ, στο οποίο κυριάρχησαν τρεις
όροι: Μεταρρυθμίσεις, κυβερνήσεις συνασπισμού και ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Ο
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κ. Monti ανέφερε ένα άλλο είδος κυβερνήσεων συνεργασίας, των συνασπισμών
κομμάτων, ως εργαλεία για την εξισορρόπηση των θυσιών που κάνουν τα κόμματα και οι
εκλογείς τους. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος το 2011, όταν οι αγορές έδιναν 40% πιθανότητες
χρεοκοπίας της Ιταλίας και χρειαζόταν μεταρρυθμίσεις αλλά δεν ήθελε κανείς να φέρει
την τρόικα, αναζητώντας την πλειοψηφία εξέδωσε ένα κείμενο προς όλα τα κόμματα που
το υπέγραψαν πλην της άκρας δεξιάς και αριστεράς. Τέλος, ως προς το θέμα της
‘ιδιοκτησίας’ των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Monti σχολίασε ότι υπάρχει και η ‘ξεχασμένη
ιδιοκτησία’. Υπενθύμισε ότι στην Ιταλία είχαν εγκριθεί μεταρρυθμίσεις με ποσοστό 78%
στο κοινοβούλιο, όταν όμως πλησίαζαν εκλογές πολλοί ‘ξέχασαν’ ότι είχαν υπερψηφίσει
αυτά τα μέτρα.
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12.00-13.55 Συνεδρία IΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου έχουν ανακαλυφθεί στην ανατολική λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου. Μπορούν αυτές οι ανακαλύψεις να μεταμορφώσουν τις ενεργειακές προοπτικές των
χωρών όπου εντοπίζονται και να προάγουν την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία;
Εισηγήσεις

Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεράσιμος Θωμάς, Πρόεδρος ΔΣ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Θεόδωρος Κιτσάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
Γρηγόρης Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ
Θεόδωρος Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής & Οικονομικών του
Πετρελαίου, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Στρατηγός Charles F. Wald, Αντιπρόεδρος – Ανώτατος Σύμβουλος Ομοσπονδιακής
Πρακτικής, Deloitte Services (ΗΠΑ)· πρώην Υποδιοικητής Δυνάμεων ΗΠΑ στην Ευρώπη
Σχολιασμός

Δρ Ζέφη Δημαδάμα, Περιφερειολόγος - Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος
Αικατερίνη Φλώρου, Νομική Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων, Γενική Διεύθυνση Ενεργείας,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συντονίστρια: Αλεξία Τασούλη, Δημοσιογράφος

Οι προκλήσεις ενεργειακής ασφάλειας στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και η
προαγωγή της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή βρέθηκαν στο
επίκεντρο του συγκεκριμένου πάνελ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ως κορυφαία προτεραιότητά της την ολοκλήρωση
των υποδομών ενέργειας, με στόχο την απεξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών από
τον άνθρακα έως το 2050 και τον προσανατολισμό στο φυσικό αέριο.
Ωστόσο, απαιτούνται μεγάλα βήματα τόσο για την καταπολέμηση της ενεργειακής
φτώχειας όσο και για να πάψει η Ευρώπη να είναι ευάλωτη σε πιθανές ενεργειακές
κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα εισάγει το 53% της ενέργειας που καταναλώνει και
εξαρτάται ενεργειακά από το αργό πετρέλαιο (σχεδόν κατά 90%), το φυσικό αέριο
(66%), τα στερεά καύσιμα (42%) και τα πυρηνικά καύσιμα (40%).
Οι εξωτερικές ενεργειακές δαπάνες των κρατών-μελών υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ
ημερησίως και τα 400 δισ. ευρώ ετησίως. Ειδικότερα στην εισαγωγή πετρελαίου και
προϊόντων πετρελαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά άνω των 300 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.
Ταυτόχρονα, η ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 27% έως το 2030.
Ειδικότερα η Ελλάδα εργάζεται εντατικά για το άνοιγμα του νότιου διαδρόμου φυσικού
αερίου με τον αγωγό TAP, ενώ κομβικής σημασίας είναι η υλοποίηση του
υποθαλάσσιου/χερσαίου αγωγού, μήκους 1.900 χιλιομέτρων, που θα μεταφέρει το αέριο
της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, ακολουθώντας τη διαδρομή Κύπρος–Κρήτη–
Πελοπόνησσος–Δυτική Ελλάδα–Ιταλία.
Από τα τέλη του Ιουλίου 2014, η περαιτέρω ανάπτυξη του EastMed πέρασε στη
δικαιοδοσία της εταιρείας ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ, στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ
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και η Edison, με το έργο να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της
Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.
Ένα ακόμη σημαντικό έργο ενεργειακής υποδομής είναι ο αγωγός φυσικού αερίου (IGI
Poseidon) για τη διασύνδεση Τουρκίας, Ελλάδας και Ιταλίας, που προβλέπεται να
διασυνδέσει την Ελλάδα με την Ιταλία μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 207
χιλιομέτρων, από τις ακτές της Θεσπρωτίας μέχρι την ακτή του Οτράντο της Ιταλίας.
Κορυφαίας προτεραιότητας είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και η αξιοποίηση των
αποθεμάτων υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η
εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προχωράει είτε αυτόνομα είτε με διεθνείς συνεργασίες στον
εντοπισμό κοιτασμάτων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στην
ενεργειακή της θωράκιση. Το γεγονός αυτό, ταυτόχρονα με τις ανακαλύψεις σημαντικών
κοιτασμάτων στη Λεκάνη της Λεβαντίνης στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μεταβάλει τις
ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας και, σε συνδυασμό με την κατασκευή αγωγών
φυσικού αερίου και τη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων LNG, θα την αναδείξει σε
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο στρατηγικής σημασίας.
Εκτός από την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειακών υποδομών, είναι επιτακτική
ανάγκη η χάραξη μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Χάρτη και η έναρξη λειτουργίας
ενός Χρηματιστηρίου Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστούν η ορθολογική κατανομή
επενδυτικών πόρων και η βελτιστοποίηση του προσφερόμενου ενεργειακού προϊόντος,
προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
Άλλωστε, η διαθεσιμότητα και η ελεύθερη ροή ενέργειας, παγκοσμίως, είναι αλληλένδετη
με την ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα.
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13.55 – 14.10 Συνεδρία IΙa
Ρίκαρντ Σκούφιας, Γενικός Διευθυντής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)
στην Ελλάδα
Σε συνομιλία με τον: Άγγελο Αθανασόπουλο, Δημοσιογράφο, Το Βήμα
Η επιλογή του ΤΑΡ ως της βέλτιστης διαδρομής για το ευρωπαϊκό σκέλος του Νοτίου
Διαδρόμου Φυσικού Αερίου υπήρξε προϊόν σκληρής συλλογικής δουλειάς, σύμφωνα με
τον κ. Σκούφια, σε συνδυασμό, βέβαια, με τη σημαντική υποστήριξη από τις ελληνικές
αρχές και την εκτενή προσπάθεια του ΤΑΡ να επικοινωνήσει και να συμβουλευτεί τις
τοπικές κοινωνίες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Για τον σκοπό αυτό,
πραγματοποιήθηκαν στις επηρεαζόμενες κοινότητες περί τις 1.000 ομαδικές συναντήσεις
και περισσότερες από 45.000 ατομικές, στις οποίες δόθηκαν στους κατοίκους αναλυτικές
πληροφορίες για κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.
Ο νότιος διάδρομος του TAP στην Ελλάδα θέτει τη χώρα σε πρωταγωνιστική θέση σε ένα
από τα μεγαλύτερα στρατηγικά ενεργειακά έργα στην καρδιά την ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την πίστη των βασικών μετόχων του
TAP στις προοπτικές της Ελλάδας ως σημαντικού εταίρου και εκπέμπει το μήνυμα ότι η
Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό προορισμό.
Αδιαμφισβήτητη είναι και η συμβολή του έργου στην εθνική οικονομία αφού: προσφέρει
άμεση απασχόληση σε σχεδόν 2.000 άτομα, δημιουργεί ακόμη περισσότερες έμμεσες
θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους, επενδύει εκατομμύρια στην προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών και συμβάλλει στα φορολογικά έσοδα.
Ακόμα, ωφελεί τις τοπικές κοινότητες, με την κοινοπραξία να βρίσκεται σε αγαστή
συνεργασία μαζί τους για την υλοποίηση ενός εθελοντικού προγράμματος Κοινωνικών
και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων ύψους 32 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε
να εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες.
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14.15-14.40 Συνεδρία IΙI
Κεντρική Ομιλία

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος

Τη μείωση του στόχου των πλεονασμάτων από το 3,5% στο 2% για το διάστημα μετά το
2021 πρότεινε στην ομιλία του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως εξήγησε, μία
τέτοια εξέλιξη θα προσέφερε τον δημοσιονομικό χώρο για μείωση της φορολογίας, η
οποία θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα αλλάξει προς το καλύτερο την ανάλυση της
βιωσιμότητας του χρέους.
Ο κ. Στουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπό προϋποθέσεις, για τις μεσοπρόθεσμες
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Υπογράμμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί
πως το δημοσιονομικό μείγμα πρέπει να αλλάξει και «να μην είμαστε πλέον μία
φοροκεντρική οικονομία», κάτι το οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο».
Πρότεινε στο πλαίσιο αυτό και μία εκδοχή για ελάφρυνση του χρέους της ελληνικής
οικονομίας μέσω μίας «ήπιας άσκησης» εξομάλυνσης τόκων και επιμηκύνσεων δανείων.
Παρότρυνε την κυβέρνηση να προχωρήσει ταχύτερα σε ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και να
ψηφίσει τους νόμους για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, την απαλλαγή των τραπεζικών
στελεχών από ποινικές ευθύνες για την αναδιάρθρωση δανείων και την εφαρμογή των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι η ελληνική οικονομία έχει τις προϋποθέσεις να επιτύχει
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Επισήμανε δε ότι η ελληνική κυβέρνηση
φαίνεται ότι έχει μάθει να ελέγχει αποτελεσματικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και
ότι το 2016 βρέθηκε πολύ κοντά στους στόχους που είχαν τεθεί.
Παράλληλα, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε ότι στη ζώνη του ευρώ έχει
αρχίσει να σταθεροποιείται η ανάπτυξη, όμως επισήμανε τις απειλές λόγω της
γενικότερης αβεβαιότητας. Μεταξύ αυτών ανέφερε τους πολιτικούς κινδύνους λόγω των
εκλογών σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία), την άνοδο του λαϊκισμού, την
ενίσχυση του προστατευτισμού, την αδυναμία φορολόγησης των κερδισμένων της
παγκοσμιοποίησης, την έξαρση του προσφυγικού, το Brexit και τη ρευστότητα λόγω της
νέας πολιτικής κατάστασης στις ΗΠΑ.
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15.30-16.10 Συνεδρία IV
Κεντρική Ομιλία:

«Η τυραννία της αμάθειας»
Γιώργος Β. Δερτιλής, Διευθυντής Σπουδών, École des Hautes Études en Science Sociales
(Παρίσι)
Τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες μέσω των οποίων η ημιμάθεια και η αμάθεια
διαβρώνουν τη λειτουργία της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και διεθνώς περιέγραψε στη
διάλεξή του με τίτλο «Η τυραννία της αμάθειας» ο καθηγητής Γιώργος Δερτιλής.
Αναφέρθηκε ειδικώς στη διαρκή και σταδιακή υποβάθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος κατά την 30ετία 1980–2010 και είπε ότι, σήμερα πλέον, η κατάσταση είναι
απλώς χειρότερη. Κατά τον κ. Δερτιλή, από τα Πανεπιστήμια αποφοιτούν ημιμαθείς σε
ποσοστό περίπου 50%–75% και, με δεδομένο το διάστημα της υποβάθμισης, «μπορεί να
φανταστεί κανείς πόσες γενιές θα χρειαστούν για την αποκατάσταση της ζημιάς».
«Αυτό το πλήθος είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή εκλογέων. Αν προσθέσουμε τους
αναπόφευκτους βλάκες, αυτό είναι το εκλογικό σώμα που επιβραβεύει τους
δημαγωγούς», σημείωσε ο κ. Δερτιλής.
«Δίχως κριτική σκέψη ελάχιστα μπορεί να συνεισφέρει κάποιος στη δίκαιη και εύρυθμη
λειτουργία της κοινωνίας και της δημοκρατίας», συνέχισε και πρόσθεσε ότι με την κριτική
σκέψη διακρίνουμε το σημαντικό από το ασήμαντο, το ωραίο από το άσχημο, το καλό από
το κακό, το δίκαιο από το άδικο.
Όπως επισήμανε, ημιμαθείς και ανόητοι αποτελούν ένα τεράστιο και συμπαγές κοινωνικό
σώμα. «Ο αμαθής βλαξ είναι κοινός και γνώριμος τύπος ανθρώπου. Εύκολα θα δεχθεί να
υπηρετήσει έναν δημαγωγό και θα υποδουλωθεί σε έναν δημαγωγό μεγάλο»,
υπογράμμισε.
«Η δικτατορία των αμαθών πλησιάζει», προειδοποίησε ο κ. Δερτιλής και αναρωτήθηκε,
μεταξύ άλλων: «Ποιος Καποδίστριας θα δολοφονηθεί ή θα κυλιστεί στη λάσπη της
αμάθειας;»
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16.15-17.10 Συνεδρία V
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ποιες είναι τα γενεσιουργά αίτια για την παρούσα κατάσταση υποανάπτυξης στην Ελλάδα και ποιες
οι άμεσες και έμμεσες αιτίες της κρίσης δημοσίου χρέους;
Ομιλητές

Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πολιτισμού & Επικοινωνίας, Τμήμα Επικοινωνίας &
Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννα Τσιβάκου, Ομότιμη Καθηγήτρια Οργανωσιακής Θεωρίας & Διοίκησης, Τμήμα
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(IOBE)· Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συντονίστρια: Βίκυ Φλέσσα, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ

Επισκοπώντας την οικονομική παρακμή της χώρας τα τελευταία χρόνια ανακύπτουν
ερμηνείες τόσο για την ίδια την κρίση όσο και για το ποιον βαραίνει η ευθύνη. Κάνοντας
την αντίστροφη μηχανική, κατανοεί κανείς και τις πολιτισμικές και πολιτιστικές
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη συνολική βελτίωση της
κοινωνίας. Αυτά ακριβώς τα αίτια και αιτιατά της κρίσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν
οι ομιλητές του πάνελ.
Από τη μια, η ευθύνη για την κρίση βαραίνει τους θεσμούς και, από την άλλη, βαραίνει το
ίδιο το ελληνικό υποκείμενο, ο χαρακτήρας του οποίου εμφανίζει μια διόγκωση του
εγωκεντρισμού, οξύνοντας με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα. Ο ‘μέσος’ Έλληνας
παρουσιάζει ένα πολύ εξατομικευμένο υποκείμενο, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα
την αυτοπραγμάτωση, σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές που έδιναν προτεραιότητα
στην οικογενειακή συγκρότηση ή στην οικονομική τους ευημερία.
Μια άλλη βασική αιτία της κρίσης είναι και η απουσία του μοχθείν σε συνδυασμό με ένα
πρόβλημα «υπακοής» που παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία, για το οποίο δεν
ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια. Οι ιθύνοντες νόες της Πολιτείας δυσκολεύονται να
«περάσουν» αυτό που κρίνεται ως αναγκαίο στον λαό. Ακόμα και στην περίπτωση της
ύφεσης, οι φορείς υπαγορεύουν τη μία ή την άλλη «εντολή» με σχετική αοριστία,
καθιστώντας έτσι ύποπτο τον ίδιο τον λόγο και ξυπνώντας έναν αυτόματο αναρχισμό και
μια προσπάθεια ακύρωσης της εντολής.
Μερίδιο ευθύνης φέρει και η ξένη κουλτούρα η οποία έχει υποσκελίσει την ελληνική, με
αποτέλεσμα η παγκοσμιοποίηση να αντιμετωπίζεται από τους πολίτες ως ευκαιρία για να
γνωρίσουν καλύτερα την οικουμένη την ίδια στιγμή που φοβούνται τη γνωριμία αυτή.
Οι παραπάνω αιτίες δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, με
αποτέλεσμα η κρίση να συνεχίζει και να διογκώνεται.
Ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται στη χώρα είναι πως η συσσωρευμένη
ύφεση δεν είναι άμεσα ορατή σε ‘πρώτη ανάγνωση’ και σε αυτό συντελούν πολλοί
παράγοντες. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικογένεια, η μαύρη οικονομία αλλά και
το γεγονός πως η Ελλάδα διαθέτει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης που
συναντά κανείς, αποτελούν τους τρεις κυριότερους.
Συνυπολογίζοντας τα δεδομένα, οι ομιλητές κατέληξαν πως οι ηγεσίες που έχουν στα
χέρια τους το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαχείριση του πολιτισμού θα πρέπει αρχικά

Σύνοψη ομιλιών: Νίκη Παπάζογλου
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
να λάβουν κάποια μέτρα τα οποία θα στοχεύουν στη βελτίωση του ελληνικού
υποκειμένου.
Σε συνθήκες κρίσεων, όπως οι σημερινές, υπάρχει ανάγκη για εσωτερική πειθαρχία,
ενεργοποίηση, επιμονή και μεθόδευση. Για τον λόγο αυτό, θα συνέβαλε δραστικά αν η
παραγωγή πλούτου στηριζόταν σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο ώστε να διασφαλιστεί μια
δημοσιονομική πειθαρχία που θα βελτιώσει αισθητά και τα οικονομικά.

Σύνοψη ομιλιών: Νίκη Παπάζογλου
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

17.15-17.45 Συνεδρία VI
Κεντρική Ομιλία:

«Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι χρήσιμο για το παρόν από το παρελθόν της σύγχρονης
Ελλάδας; Και αν ναι, τι;»
Στάθης Ν. Καλύβας, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής Έδρας Arnold
Wolfers, Διευθυντής του Προγράμματος για την Τάξη, τη Σύγκρουση και τη Βία,
Πανεπιστήμιο Yale (ΗΠΑ)
Πώς πετυχαίνει η Ελλάδα αποτυγχάνοντας; Το ερώτημα αυτό πρότεινε ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Yale Στάθης Καλύβας, ως έναυσμα προβληματισμού για την ερμηνεία της
πορείας της χώρας και ως αφορμή για την εξήγηση της σημερινής της κρίσης.
Η Ελλάδα έχει σημαντικά επιτεύγματα, είπε ο κ. Καλύβας και ανέφερε μεταξύ αυτών τη
δημιουργία του σύγχρονου κράτους κάτω από δύσκολες συνθήκες, μεταρρυθμίσεις όπως
η αγροτική που αλλού δεν πέτυχε ενώ εδώ ήταν επιτυχής, την ύπαρξη μακράς ιστορίας
κοινοβουλευτικών θεσμών και το «ελληνικό θαύμα» μετά το τέλος του εμφυλίου και τη
μετάβαση στη δημοκρατία, με αποτέλεσμα να είναι η Ελλάδα σήμερα στα 45 πιο
ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου. «Αυτό δεν είναι απολογισμός πλήρους αποτυχίας»,
ανέφερε.
Μεταξύ των άλλων επισήμανε ότι τα κοινά χαρακτηριστικά προηγούμενων περιόδων με
τη σημερινή της κρίσης είναι ότι σχεδόν πάντοτε έχει προηγηθεί ένας μεγάλος δανεισμός,
μία μεγάλη χρεοκοπία και μία μεγάλη διάσωση.
«Για να καταλάβουμε την τάση μεγάλου δανεισμού, πρέπει να δούμε την παρουσία
μεγάλων οραμάτων, που ήταν τόσο φιλόδοξα ώστε να οδηγούν σε αποτυχίες», σημείωσε
ο κ. Καλύβας και συμπλήρωσε –με την επισήμανση ότι αυτό δεν συνιστά πρόβλεψη για το
μέλλον– ότι «αυτό που ακολουθεί συνήθως είναι οι μεγάλες ανακάμψεις».
Κατά τον κ. Καλύβα, η πορεία της χώρας χαρακτηρίζεται από έναν ημιτελή, αρνητικό
εκσυγχρονισμό, πάντα σε σχέση με την ξένη εξάρτηση.
Σημείωσε συμπερασματικά: α) ότι, όταν είσαι στο μέσο μίας επίπονης και δραματικής
διαδικασίας, αδυνατείς να φανταστείς ότι το μέλλον σου θα είναι διαφορετικό και, β) ότι
η Ελλάδα πέρασε μέσα από μία επταετία πολύ βαθιάς κρίσης, που έχει παρομοιαστεί με
την κρίση του ’30, όμως οι θεσμοί της δεν έχουν υποστεί την κατάρρευση που πολλοί
προέβλεπαν. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ψεύτικοι οι θεσμοί, αλλά ότι έχουν μία πραγματική
εθνική διάσταση, έχουν ρίζες στον τόπο.
«Χρειαζόμαστε ένα αφήγημα στο οποίο, αν καταφέρουμε να τονίζουμε τα πραγματικά
επιτεύγματα, π.χ. όχι μόνο τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά και την αποκατάσταση
ενός εκατομμυρίου προσφύγων, θα είμαστε πιο ρεαλιστές για το τι μπορούμε να
πετύχουμε», κατέληξε ο κ. Καλύβας.

Σύνοψη ομιλίας: Άγγελος Κωβαίος
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

18.00-18.25 Συνεδρία VΙΙ
Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μαργαρίτης Σχοινάς, Εκπρόσωπος Tύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σε συνομιλία με την: Εύα Αντωνοπούλου, Παρουσιάστρια, Τηλεόραση ΣΚΑΪ

Τις τρεις προϋποθέσεις προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει στον σκληρό πυρήνα της
Ευρώπης και της Ευρωζώνης ανέλυσε ο κ. Σχοινάς, ο οποίος εξήγησε τα επόμενα βήματα
μετά την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου από τον πρόεδρο της Κομισιόν κ. Juncker.
«Η Ελλάδα είναι στην πρώτη ταχύτητα και στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης διότι
ακόμη αντηχεί στις αίθουσες των ευρωπαϊκών συνεδριάσεων η φράση του Giscard
d'Estaing ότι “Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την Ευρώπη τη χώρα του Πλάτωνα”
και γιατί, τη δραματική Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2015, ο Jean-Claude Juncker αναφώνησε
“Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Ελλάδα”. Γι’ αυτό είμαστε στην πρώτη
ταχύτητα», τόνισε ο κ. Σχοινάς. «Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει για να μείνουμε ή εάν
θέλουμε να μείνουμε. Στη Λευκή Βίβλο και τα δύο ερωτήματα είναι παραδεκτά και ο
δημόσιος διάλογος στην Ευρώπη μπορεί να καλύψει και τα δύο πεδία».
Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, τρία είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για να παραμείνει η
Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης:
Πρώτον, η Ελλάδα πρέπει να ξαναφτιάξει το κράτος της. «Η Ελλάδα έχει κράτος
εργοδότη, όχι πάροχο υπηρεσιών, με πολλές στρεβλώσεις, κράτος που έχει φθηνύνει αλλά
δεν έχει μικρύνει. Πολλοί στην Ευρώπη βλέπουν ότι έχουμε την ευκαιρία να το
ξαναφτιάξουμε», ανέφερε.
Δεύτερον και κυριότερο, εκτίμησε, είναι η κοινωνία. «Στην Ελλάδα η κοινωνία δέχεται ως
λογικό να υπάρχουν γενιές Ελλήνων που μπορούν να λύσουν το δικό τους πρόβλημα σε
βάρος των παιδιών και των εγγονιών τους. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αλληλεγγύης
γενεών. Τα δυσθεώρητα χρέη είναι συνέπεια της λογικής “ας δανειστούμε και ας
προχωρήσουμε κι έχει ο Θεός”. Το να αφήνουμε ευκαιρίες και όχι χρέη στις νέες γενιές δεν
είναι μία κουβέντα που αφορά τους δανειστές, αλλά εμάς», τόνισε.
Τρίτος παράγοντας, επισήμανε ο κ. Σχοινάς, είναι ότι κανείς δεν εύχεται να αποτύχει η
Ελλάδα και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να πετύχουμε. «Πώς; Κάνοντας ό,τι
έκαναν κι οι άλλοι. Πέρα από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, ας δούμε την
Κύπρο. Πέτυχε γιατί υπήρχε πολιτική αντιστήριξη. Επικεντρώθηκαν όλοι στο πρακτέο.
Καταδικάστηκαν μεσσιανικές, εύκολες και άκοπες λύσεις», επισήμανε ο κ. Σχοινάς.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν κάλεσε άπαντες να δουν ψύχραιμα τι αντιπροσωπεύει η
Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι το μέλλον της Ευρώπης θα κριθεί από τη διαχείριση των
κρίσεών της: το μεταναστευτικό, την άνοδο του εθνικισμού, την τρομοκρατία, την
ανασφάλεια της κοινωνίας που νιώθει ότι ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας της ευμάρειας
δεν είναι πια δεδομένος.
Αναφερόμενος στη Σύνοδο της Ρώμης, ο κ. Σχοινάς εξήγησε πως η λογική της Λευκής
Βίβλου είναι να αναλάβει η ευρωπαϊκή ηγεσία να αποφασίσει ποιον από τους
εναλλακτικούς δρόμους που προτείνονται θα ακολουθήσει ή να διαμορφώσει μία
σύνθεση από αυτούς, αρκεί να υπάρξει γνήσιος διάλογος επί του πρακτέου. Ωστόσο
άφησε αιχμές κατά των κρατών-μελών που αποφεύγουν τις ευθύνες τους όσον αφορά
στην αλληλεγγύη για το προσφυγικό και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Σύνοψη συνομιλίας: Βίκυ Σαμαρά

Ημέρα 3
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

18.30-18.55 Συνεδρία VΙΙΙ
Σταύρος Θεοδωράκης, Επικεφαλής πολιτικού κόμματος «Το Ποτάμι»
Σε συνομιλία με τον: Πάσχο Μανδραβέλη, Αρθρογράφο, Καθημερινή

Τις ρίζες του λαϊκισμού στην πολιτική και κοινωνική ζωή, τις αιτίες που τον τροφοδοτούν
και τους λόγους που τέτοια κινήματα έχουν απήχηση σε μερίδα του πληθυσμού
προσπάθησαν να εντοπίσουν ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, σε
συνομιλία με τον αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή Πάσχο Μανδραβέλη. Οι δύο
συμμετέχοντες του πάνελ συζήτησαν και για τις απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στον
λαϊκισμό, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ενώ ο κ. Θεοδωράκης
αναφέρθηκε και στην πορεία της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση
και τους δανειστές, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα απέχει πολύ λίγο από την καταστροφή
και πολύ λίγο από την αναγέννηση, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι
κυβερνάται από λαϊκιστές, δημαγωγούς και ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη
ζωή τους. «Βρισκόμαστε πάλι κοντά στον γκρεμό. Έχουμε στην ηγεσία ανθρώπους που
διατηρούν τα λάθη του παρελθόντος και προσθέτουν και δυο τρία καινούργια. Είναι
λαϊκιστές, δημαγωγοί και αργόμισθοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του
Ποταμιού.
Ο κ. Θεοδωράκης υποστήριξε ότι το έδαφος του λαϊκισμού στο οποίο πάτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι ΑΝΕΛ το είχαν στρώσει «ντεμί» λαϊκιστές του παρελθόντος από τη Νέα Δημοκρατία
και το κέντρο, ενώ ανέφερε ότι η συγκολλητική ουσία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
είναι η επιθυμία τους να παραμείνουν στην εξουσία. «Αν δεν έχουμε πολύ μεγάλες
οικονομικές ανατροπές, αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν ενωμένοι μέχρι το τέλος της
τετραετίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «αντιλαϊκισμός» δεν αρκεί
ως πολιτική πρόταση, καθώς απαιτείται πρώτα να αναγνωριστούν τα λάθη του
παρελθόντος και να βρεθεί μια καινούργια πλατφόρμα για την έξοδο από την κρίση,
καθώς όσο δεν γίνεται αυτό θα ωφελούνται οι λαϊκιστές.
Αναφορικά με τις πιθανότητες συνεργασίας με άλλες πολιτικές ομάδες από την
κεντροαριστερά ή την κεντροδεξιά για ένα κοινό σχέδιο εξόδου από την κρίση, ο κ.
Θεοδωράκης εμφανίστηκε απαισιόδοξος. «Εγώ λέω να ενωθούμε οι δυνάμεις της
κεντροαριστεράς και , γιατί όχι, και άλλοι ακόμα. Να ενωθούμε – αλλά να πάμε πού; Δε
συμφωνούμε όλοι με το πού θα πάμε. Ξέρετε, ειδικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
αποτυχημένα γλέντια γάμου. Μετά το γλέντι του γάμου αρχίζουν τα προβλήματα και το
ζήτημα είναι πότε θα έρθει το διαζύγιο.»
Ο επικεφαλής του Ποταμιού υποστήριξε ότι το κόμμα του θα πρέπει να επιδιώξει να
κερδίσει την πολιτική μάχη στα κοινωνικά δίκτυα και στα νέα μέσα ενημέρωσης, εκεί που,
σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Ο
κ. Θεοδωράκης αναφέρθηκε και στα χαμηλά ποσοστά του κόμματός του, λέγοντας ότι,
ενώ πάντοτε υποστήριζε την ανάγκη δημιουργίας μιας «συμμαχίας του καλού», δεν
κατάφερε ενδεχομένως να πείσει μεγάλη μερίδα των πολιτών, παρόλο που, σύμφωνα με
τον ίδιο, οι περισσότεροι ψηφοφόροι συμφωνούν με τις προγραμματικές δηλώσεις του
Ποταμιού. «Μας, ακούν, συμφωνούν μαζί μας, αλλά δεν μας ψηφίζουν», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωράκης, παραφράζοντας παλαιότερη δήλωση του Λεωνίδα
Κύρκου.

Σύνοψη συνομιλίας: Βασίλης Δαλιάνης
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

19.00-20.20 Συνεδρία ΙΧ
Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Επίλυση πολιτικών θεμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Γειτονικών Χωρών
Εναρκτήριες Ομιλίες

Γεώργιος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλευτής, Τομεάρχης Εξωτερικών, Νέα Δημοκρατία
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατικού Κόμματος Κύπρου
Εισηγήσεις

Dr. Zoran Ilievski, Σύμβουλος επί Πολιτικών Θεμάτων του Προέδρου της ΠΓΔΜ, Επίτιμο
Μέλος της Σερβικής Εθνικής Ομάδας, Τριμερής Επιτροπή
Jovan Kovacic, Συνιδρυτής και Πρόεδρος, East West Bridge· Πρόεδρος Σερβικής Εθνικής
Ομάδας, Τριμερής Επιτροπή
Μαριλένα Κοππά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής: Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο·

Επιστημονικός Σύμβουλος, Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»

Η εσωστρέφεια που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δομικών της
προβλημάτων, η απομάκρυνση της προοπτικής ένταξης σε αυτήν των κρατών των
δυτικών Βαλκανίων και η επακόλουθη μείωση της ευρωπαϊκής επιρροής στην ευρύτερη
περιοχή, αποτελούν τους βασικότερους λόγους για την αναβίωση ‘φαντασμάτων’ του
παρελθόντος στη Βαλκανική, σύμφωνα με τους ομιλητές του πάνελ. Οι περισσότεροι εξ
αυτών αναφέρθηκαν επιπλέον στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Κύπρο, στην
Τουρκία και τη Συρία, αλλά και στην επιθετική εξωτερική πολιτική της Κίνας που
αναζητεί έξοδο στη Μεσόγειο θάλασσα.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Γιώργος
Κατρούγκαλος, υπενθύμισε ότι η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ο πόλεμος που
ακολούθησε ήταν το τέλος της μεγαλύτερης περιόδου ειρήνης που γνώρισε η Ευρώπη και
κάλεσε την ΕΕ να προωθήσει εκ νέου την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων. Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τις
χώρες της ευρύτερης περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η ‘soft’ διπλωματία και η ενεργειακή
συνεργασία αποτελούν τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Αναφορικά με το
Κυπριακό, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις
βρίσκονται σε δύσκολο σημείο, όχι με ευθύνη της ελληνικής πλευράς, ενώ υπογράμμισε
ότι είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για μια λύση στο Κυπριακό, καθώς πρόκειται για την
τελευταία γενιά Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που διατηρεί ακόμα τις μνήμες της
συμβίωσης.
Ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, υποστήριξε
ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια τα προβλήματα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είχαν
«κρυφτεί κάτω από το χαλί» λόγω της προοπτικής ένταξης αυτών των κρατών στην ΕΕ,
και τώρα που η Ένωση αντιμετωπίζει τα εσωτερικά της προβλήματα επανέρχονται στην
επιφάνεια «οι δαίμονες του παρελθόντος». «Η ΕΕ δεν μπορεί να ασκήσει στα Βαλκάνια
την επιρροή που ασκούσε. Όταν η Ευρώπη φεύγει, οι εθνικισμοί έρχονται. Διανύουμε μια
τέτοια περίοδο. Και οι ΗΠΑ δεν φαίνονται πρόθυμες να καλύψουν το κενό που αφήνει η
ΕΕ. Και θα βρεθούν άλλες δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να το καλύψουν», δήλωσε ο κ.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Κουμουτσάκος. Αναφορικά με την Τουρκία, κάλεσε την κυβέρνηση να αποφύγει την
παγίδα της κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας παράλληλα τα δίκαιά
της στην περιοχή.
Ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε την Τουρκία ο
Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) στην Κύπρο Νικόλαος Παπαδόπουλος,
κατηγορώντας τον Πρόεδρο της χώρας Tayyip Erdoğan ως υπεύθυνο για τη στασιμότητα
στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. «Το 2003 ο Erdoğan δήλωσε ότι θα έχει μηδενικά
προβλήματα με τους γείτονές του. Σήμερα δεν υπάρχει γείτονας που να μην έχει
προβλήματα με την Τουρκία. Ο σκοπός του είναι να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα
ισλαμικό, θεοκρατικό κράτος». Ο κ. Παπαδόπουλος προειδοποίησε ότι μια Κύπρος που θα
μετατραπεί σε τουρκικό προτεκτοράτο θα δημιουργήσει προβλήματα σε ολόκληρη την
περιοχή, ενώ μια ελεύθερη Κύπρος θα αποτελέσει «παράδειγμα ειρήνης».
Τη μείωση της ευρωπαϊκής επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια και την απομάκρυνση της
προοπτικής ένταξης στην ΕΕ χαρακτήρισε ως βασική αιτία για την αναζωπύρωση των
εθνικισμών και ο πολιτικός σύμβουλος του Προέδρου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας Zoran Ilievski. «Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean-Claude Juncker παρουσίασε προσφάτως μια “λευκή βίβλο” για το μέλλον της ΕΕ. Σε
αυτήν, δεν αναφέρεται ούτε μια φορά η λέξη “διεύρυνση”. Μπλοκάροντας τον δρόμο προς
την ΕΕ των χωρών της περιοχής, προσφέρουμε μεγάλες ευκαιρίες σε όσους επιδιώκουν
την αποσταθεροποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ Ilievski.
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Jovan Kovacic, πρόεδρος της East West Bridge και
επικεφαλής της Σερβικής Εθνικής Ομάδας στην Τριμερή Επιτροπή. Ο κ. Kovacic
υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο σφάλμα της ΕΕ ήταν η δημόσια αναφορά πως δεν
πρόκειται να γίνει νέα διεύρυνση τα επόμενα χρόνια. «Οι εθνικιστές είναι σαν τους
καρχαρίες. Μυρίζουν το αίμα από μακριά και ορμάνε. Η ΕΕ έχει τα δικά της προβλήματα
και είναι κατανοητό, αλλά αυτό γίνεται αισθητό άμεσα στα Βαλκάνια», δήλωσε ο κ.
Kovacic, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία επεκτείνουν την
επιρροή τους στην περιοχή.
Ως μία μόνο αιτία της ανόδου του εθνικισμού στα Βαλκάνια χαρακτήρισε την
απομάκρυνση της ΕΕ από την περιοχή η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαριλένα Κοππά.
Σύμφωνα με την ίδια, οι άλλες δυο αιτίες που «ξυπνούν τους δαίμονες του παρελθόντος»
είναι η επιστροφή των γεωπολιτικών συγκρούσεων, καθώς τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν
ξαναγίνει πεδίο αντιπαράθεσης από πολλές δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Τουρκία, και η
προσφυγική κρίση. «Στο συγκεκριμένο ζήτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει αστάθεια. Η
προσφυγική και μεταναστευτική κρίση επανέφερε παλιές συγκρούσεις. Πρότυπο για ένα
μεγάλο μέρος των λαών στα Βαλκάνια δεν είναι πλέον η ΕΕ, αλλά ο Erdoğan και ο Putin.»
Η κ. Κοππά ανέφερε τέλος και μια τέταρτη, ξεχωριστή αιτία, για την αστάθεια στα Δυτικά
Βαλκάνια. Την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση των
ελληνικών επενδύσεων στην περιοχή, ενώ και η κατακόρυφη πτώση του
κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η
απορρόφηση χιλιάδων εργαζόμενων από χώρες των Βαλκανίων.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος
(Οι συνεδρίες αναμεταδόθηκαν ζωντανά μέσω διαδικτύου)

10.30-10.55 Συνεδρία Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κεντρική Ομιλία

Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(ΕΟΤ)
«Το 2017 θα ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια αφίξεις», εκτίμησε ο γενικός γραμματέας
του ΕΟΤ.
«Το μοντέλο “ήλιος– θάλασσα” είναι η βάση, αλλά υπάρχει η ανάπτυξη του yachting και
του πολιτιστικού τουρισμού, ενώ η γαστρονομία είναι ο δεύτερος πυλώνας
προσέλκυσης», τόνισε ο κ. Τρυφωνόπουλος και εκτίμησε ότι ο τουριστικός κλάδος μπορεί
να μετατραπεί σε δούρειο ίππο για την εξαγωγή ποιοτικών προϊόντων.
«Ο τουρισμός είναι ένα εξαιρετικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς.
Έχουμε τον τουρισμό στο DNA μας και, έως το 2020, η Ελλάδα μπορεί να είναι στην
κορυφαία δεκάδα των τουριστικών προορισμών», είπε, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η
άνοδος της τουριστικής κίνησης στη χώρα δεν πρέπει να αποδίδεται στη γενικευμένη
αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.
«Είναι μία παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε. Τα προβλήματα στην Τουρκία δεν
είναι θετικό στοιχείο. Κάποιοι σκέφτονται “όσο πιο δυτικά, τόσο πιο καλά”. Το να είσαι
τόσο κοντά στο πρόβλημα λειτουργεί αποτρεπτικά», είπε ο κ. Τρυφωνόπουλος και
συμπλήρωσε: «Η ομαλότητα στην περιοχή θα λειτουργήσει ακόμα θετικότερα για την
Ελλάδα. Κάθε πελάτης κερδίζεται, δεν χαρίζεται».
Ως στοιχεία που προμηνύουν την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου ανέφερε τη
διασυνδεσιμότητα μέσω αεροπορικών γραμμών, η οποία έχει φτάσει στο καλύτερο
σημείο που ήταν ποτέ, τη δυναμική των προκρατήσεων σε παραδοσιακές και νέες
τουριστικές αγορές, τα νέα περιφερειακά αεροδρόμια, τις μαρίνες και την άνοδο του
θεματικού τουρισμού.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος

11.00-12.25 Συνεδρία XΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η μεταναστευτική κρίση πυροδότησε μία ασυντόνιστη απόκριση εκ μέρους μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης
που βρισκόταν ήδη σε πολιτικά τεταμένη κατάσταση. Πολλοί φοβούνται ότι η αποτυχία της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας είναι ζήτημα χρόνου, ωστόσο τα κράτη-μέλη δε φαίνονται να συμφωνούν σε
μια κοινή γραμμή. Επιπλέον, οι διαμορφωτές πολιτικής οφείλουν να μεριμνήσουν και για την
ανάπτυξη στρατηγικών ενσωμάτωσης.

Προγραμματικός συνεργάτης: Konrad-Adenauer-Stiftung
Το Konrad-Adenauer-Stiftung είναι ένα γερμανικό πολιτικό ίδρυμα. Με τα προγράμματα και τα έργα
του, συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη διεθνούς συνεργασίας και επικοινωνίας.
Ομιλητές

Gerald Knaus, Ιδρυτής και Πρόεδρος European Stability Initiative (Πρωτοβουλία για τη
Σταθερότητα στην Ευρώπη)
Philippe Leclerc, Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα
Werner Patzelt, Καθηγητής-Ιδρυτής Έδρας Πολιτικών Συστημάτων και Συγκρίσεως
Συστημάτων, Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών Δρέσδης (Γερμανία)
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου (2013-2015)·
Βουλευτής, Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νέα Δημοκρατία
Συντονίστρια: Susanna Vogt, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του

Konrad-Adenauer-Stiftung στην Ελλάδα

Οι δυνατότητες συντονισμού της ευρωπαϊκής απάντησης στη μεταναστευτική κρίση ήταν
το θέμα της συζήτησης, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για την κατάρρευση της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Επιχειρήθηκε μία απάντηση στα ζητήματα ενσωμάτωσης και
εξεύρεσης μίας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής.
O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας για τη Σταθερότητα στην Ευρώπη Gerald
Knaus τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας κεντρικός παίκτης στο θέμα της μετανάστευσης και
των προσφύγων και ότι η κατάσταση στα ελληνικά hotspots είναι ντροπιαστική για την
Ευρώπη. «Οι περισσότεροι στην Ευρώπη θεωρούν ότι είναι ελληνικό πρόβλημα· αυτό
είναι επικίνδυνο», είπε ο κ. Knaus και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα από κοινού με την Ιταλία
πρέπει να απαιτήσουν από την ΕΕ μία αποστολή που να ελέγχει τα εξωτερικά σύνορα της
Ευρώπης και να ζητήσουν αποκατάσταση του Δουβλίνου II.
Η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Konrad-Adenauer-Stiftung στην Ελλάδα Susanna
Vogt εξέφρασε την εκτίμηση ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Είναι κεντρικό σημείο των προκλήσεων στην ΕΕ και αφορά
άμεσα την Ελλάδα», είπε η κ. Vogt και υπογράμμισε ότι η συμφωνία ΕΕ–Τουρκίας έχει
μεγάλη σχέση με τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών ασύλου στην Ελλάδα.
Ο Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) στην Ελλάδα Philippe Leclerc σημείωσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει
υποστήριξη στις χώρες πρώτης εισόδου και ότι απαιτείται αποτελεσματικότητα στις
υπηρεσίες ασύλου.
Ο Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης πρότεινε την επαναλειτουργία των κέντρων κράτησης στα νησιά.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος
«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη: δεν είναι
ένας ανοιχτός χώρος, δεν έχουμε εντολή για πολιτική ανοιχτών συνόρων», είπε ο
κ. Βαρβιτσιώτης.
Ο καθηγητής του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών της Δρέσδης Werner Patzelt
υπογράμμισε ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων θα βλάψει τη δημοκρατία στην Ευρώπη.
«Αν θέλουμε να μειώσουμε τον λαϊκισμό θα πρέπει να μειώσουμε τη μετανάστευση»,
σημείωσε και είπε ότι πρέπει να εξευρεθεί απάντηση στο δίλημμα «πώς να την
αποτρέψεις χωρίς να γίνεσαι βάρβαρος ή κτηνώδης».
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Αίθουσα Διόνυσος

12.30-12.55 Συνεδρία XIΙ
Γεώργιος Προβόπουλος, πρώην Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος (2008-2014)·
Πρόεδρος της Postbank (Βουλγαρία)
Σε συνομιλία με τον Γιάννη Παπαδογιάννη, Δημοσιογράφο, Καθημερινή

Ο κ. Προβόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραπεζικό τομέα της χώρας και
διατύπωσε την ευχή να μην υπάρξει τραπεζική κρίση. Εκτίμησε, όμως, ότι με τα
καινούργια stress tests τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες, αν η
οικονομία δεν ξεφύγει από το τέλμα.
Κατά τον κ. Προβόπουλο, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης προόδου
στο ελληνικό πρόγραμμα έχει επίπτωση στη δυνατότητα της χώρας να βγει δοκιμαστικά
στις αγορές προς το τέλος του έτους. «Αν πάμε προς τα πίσω, η χώρα δεν θα μπορεί να
χρηματοδοτηθεί», τόνισε συμπληρώνοντας πως, σε μία τέτοια περίπτωση, δεν θα έχουμε
‘μνημόνιο’ με την κλασική έννοια του όρου, επειδή θα είναι πολύ δύσκολο να εγκριθεί από
τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.
Σε τέτοιες συνθήκες, ο κ. Προβόπουλος εκτίμησε ότι οι ανάγκες της χώρας θα μπορούσαν
να καλυφθούν μέσω διευκολύνσεων στο χρονοδιάγραμμα λήξεων του χρέους και
ενδεχομένως μέσω αξιοποίησης ενός μέρους από το 3ο μνημόνιο που δεν έχει
χρησιμοποιηθεί: τα ποσά από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέδειξε ως μείζον πρόβλημα της
οικονομίας το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ, που βρίσκεται μόλις στο 11%,
ενώ στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης αγγίζει το 20%. «Χρειάζεται να το
υπερδιπλασιάσουμε με εισροή ξένων επενδύσεων της τάξης των 20 δισ. ευρώ ετησίως»,
είπε ο κ. Προβόπουλος, συμπληρώνοντας όμως ότι «δεν υπάρχει ευνοϊκό κλίμα για τις
επενδύσεις στη χώρα».
Ο κ. Προβόπουλος μίλησε και για το χαμηλό επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε σε σημείο διάλυσης».
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος

13.00-14.45 Συνεδρία XIIΙ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, οι προσδοκίες ενός ευρύτερου συνόλου
ενδιαφερομένων και οι πραγματικότητες ενός νέου οικονομικού και εμπορικού τοπίου
αναπροσδιορίζουν τον τραπεζικό κλάδο. Ποιες είναι οι μεσο-μακροπρόθεσμες προκλήσεις που έχει να
αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη;
Εναρκτήριες Τοποθετήσεις

Marek Belka, πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας (2004-2005)· πρώην Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας (2010-2016)· Καθηγητής Οικονομικών
Martin Hellwig, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Συλλογικών Αγαθών
Max Planck· Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Βόννης (Γερμανία)
Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος, Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Εισηγήσεις

Ελένη Αγγελοπούλου, Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων, Γενική Διεύθυνση
Μικροπροληπτικής Εποπτείας IV, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Γεώργιος Προβόπουλος, πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (2008-2014)·
Πρόεδρος, Postbank (Βουλγαρία)
Dejan Šoškić, Τακτικός Καθηγητής, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Βελιγραδίου· πρώην Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Σερβίας (2010-2012)
Άνθιμος Θωμόπουλος, Atlas Merchant Capital Partner, Διευθύνων Σύμβουλος, Credicom
Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
Δημήτρης Βαλάτσας, Διευθυντής Ευρώπης, Greenmantle
Χρυσός Καβουνίδης, Προϊστάμενος γραφείου Αθήνας, The Boston Consulting Group
Συντονιστής: Πλούταρχος Σακελλάρης, Καθηγητής Οικονομικών &

Χρηματοοικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών·
πρώην Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη ήταν το αντικείμενο του
πάνελ, με τους ομιλητές να επικεντρώνονται στην επιτυχία που είχε στην Ελλάδα η
προσπάθεια συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα σε 4 συστημικές τράπεζες από περίπου
25 μικρές τράπεζες πριν από την κρίση και την είσοδο της Ελλάδας σε προγράμματα
στήριξης.
Ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, τόνισε ότι «η
κρίση στην Ελλάδα δεν δημιουργήθηκε από τις τράπεζες, ήρθε στις τράπεζες» και αυτό
είχε ως αποτέλεσμα, όπως είπε, να χαθούν σχεδόν οι μισές καταθέσεις των τραπεζών,
δηλαδή περίπου 120 δισ. ευρώ.
Ο κ. Προβόπουλος εξήγησε ότι οι απώλειες των ελληνικών τραπεζών από το PSI άγγιξαν
τα 37 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Μετά ήρθε η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση και η τρίτη, αποδεικνύοντας ότι η κρίση ήρθε
στις τράπεζες λόγω της κατάστασης της οικονομίας και δεν προκλήθηκε από αυτές.
Σχετικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ο κ. Προβόπουλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι πλέον
είναι πιο ανθεκτικές, όμως ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η χαμηλή
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κερδοφορία. Αυτό οφείλεται, όπως είπε, στα χαμηλά επιτόκια και στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια.
Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Κεντρικός Τραπεζίτης της Πολωνίας Marek Belka
ανέλυσε την κατάσταση των τραπεζών της χώρας του μετά και την κρίση που πέρασαν
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και πώς κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους.
Εκτίμησε δε ότι η κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι διαφορετική από των
αμερικανικών, δεδομένου ότι στην ήπειρό μας δεν έχουμε πανευρωπαϊκές τράπεζες, όπως
στις ΗΠΑ. Έχουμε εθνικές τράπεζες με διεθνείς λειτουργίες.
Ο Καθηγητής Οικονομικών Martin Hellwig δήλωσε ότι στην Ευρώπη είχαμε πολλές
διασώσεις τραπεζών και παρέμεινε στη γερμανική γραμμή ότι δεν θα ήταν καταστροφικό
να υπήρχαν και διαλύσεις τραπεζών εάν ήταν ανάγκη. «Δεν είμαι σίγουρος ότι μία ‘bad
bank’ μπορεί να είναι καλύτερη από τον συνδυασμό της διάλυσης μίας τράπεζας και της
ανακεφαλαιοποίησης», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε διάφορες
περιπτώσεις διασώθηκαν τράπεζες για καθαρά πολιτικούς λόγους.
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Τάκης Θωμόπουλος, είπε ότι η οικονομική κρίση
στην Ευρώπη έφερε το τέλος μίας τραπεζικής πρακτικής που κράτησε 40 χρόνια. Και
παρότι, όπως είπε, οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, το ερώτημα είναι αν
μπορούν να πυροδοτήσουν μία νέα κρίση. Ο κ. Θωμόπουλος συνέδεσε το μέλλον της
τραπεζικής με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην
άνοδο του λαϊκισμού και τόνισε: «Ας ελπίσουμε στο καλύτερο σενάριο ώστε να μην
προκληθεί ζημιά στον οικονομικό και τραπεζικό τομέα». Τέλος, αναφέρθηκε και στον
ψηφιακό τομέα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων λέγοντας ότι αναπτύσσεται
ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλον και απασχολεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους.
Η υπεύθυνη του Τομέα Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΚΤ Ελένη Αγγελοπούλου
υπερασπίστηκε την πολιτική της ΕΚΤ για την εποπτεία των τραπεζών, τονίζοντας ότι
μπορεί να προστατέψει τους φορολογούμενους πολίτες. Τόνισε ότι η ΕΚΤ πήρε μαθήματα
από την κρίση και ότι, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε η ανάγκη να ενισχυθεί το τραπεζικό
σύστημα.
Ο καθηγητής Οικονομικών Dejan Šoškić εξέφρασε την εκτίμηση ότι, όταν ολοκληρωθεί η
μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα, τότε θα υπάρξει χώρος για την ανάπτυξη και
ενδυνάμωσή του, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Credicom Άνθιμος Θωμόπουλος
τόνισε ότι τα τελευταία επτά χρόνια μας έδειξαν ότι δεν είναι δυνατό να καταρρεύσει
συστημική τράπεζα χωρίς να υπάρξουν αλυσιδωτές συνέπειες στην οικονομία.
Στην παρέμβαση του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Eric Tourret εξήρε τον ρόλο του κ. Προβόπουλου
στην κρίση, λέγοντας ότι σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν είχαμε τόσο μεγάλη
συγκέντρωση του τομέα των τραπεζών όπως στην Ελλάδα –4 συστημικές τράπεζες από
25– και προέβλεψε σταθεροποίηση του τομέα τα επόμενα χρόνια.
Ο Διευθυντής Ευρώπης της Greenmantle Δημήτρης Βαλάτσας περιέγραψε το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα τα χρόνια της κρίσης, τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το κούρεμα, την
αγορά ομολόγων και το πέρασμα στη νέα τεχνολογική εποχή, ενώ ο Προϊστάμενος
γραφείου Αθήνας της The Boston Consulting Group Χρυσός Καβουνίδης ανέλυσε το
πόσο αναγκαίο είναι να αλλάξει η επιχειρηματικότητα των τραπεζών και να μειωθεί
περαιτέρω η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης
ρευστότητας (ELA).
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15.30-15.50 Συνεδρία XIV
Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας
Σε συνομιλία με τον Αντώνη Δελλατόλα, Εκδότη, Το Ποντίκι

Την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε αξίζει ούτε δικαιούται συναίνεση υποστήριξε ο
Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απαντώντας στις ερωτήσεις του εκδότη της
εφημερίδας Το Ποντίκι Αντώνη Δελλατόλα. «Όταν το καλοκαίρι του 2015 ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, με προσωπικό κόστος για τον ίδιο και πρόβλημα για τη ΝΔ –γιατί υπήρχαν
πολλές φωνές, ανάμεσα σε αυτές και εγώ, που λέγαμε να απέχουμε από την ψηφοφορία–
αποφάσισε ότι πρέπει να δώσει η ΝΔ στην Ελλάδα την ευκαιρία να γίνει εθνική ομάδα
διαπραγμάτευσης, αυτήν τη μεγαλόκαρδη πρόταση Μεϊμαράκη ο Τσίπρας την έκανε
εκλογές με σύνθημα “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”», ανέφερε και τόνισε: «Δεν
δικαιούνται ούτε αξίζουν συναίνεση».
Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας: «Κάποιος που πήρε την εξουσία με συνθήματα “κάτω
η χούντα του Σαμαρά” και έκανε πρόταση δυσπιστίας στον Γιάννη Στουρνάρα που είναι
στην αίθουσα –δεν τα θυμάται αυτά ο Γιάννης γιατί έχει χρυσή καρδιά– και έλεγε “ο
δολοφόνος Στουρνάρας”, είναι κοροϊδία να λέει γιατί η ΝΔ δεν συναινεί». Ως προς το γιατί
η ΝΔ δεν θα ψηφίσει τα αντίμετρα, ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
απάντησε: «Δεν έχουμε δει κανένα αντίμετρο, άρα συζητάμε αν θα ψηφίσουμε κάτι που
ουδείς γνωρίζει. “Κάτσε να δούμε”, είναι η πρώτη λογική απάντηση. Αλλά θα απαντήσω
ευθέως: αυτά τα αντίμετρα δεν έρχονται σκέτα, αλλά σε συνάρτηση δημοσιονομικών
μέτρων· άρα δεν ψηφίζεις μόνο αντίμετρα, αλλά και μέτρα».
Τόνισε ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα καταστραφεί, αλλά
υποστήριξε ότι και να κλείσει δεν θα πάει μπροστά η οικονομία «γιατί αυτή η κυβέρνηση
δεν καταλαβαίνει πώς βγαίνουν τα λεφτά». Ως προς τις επιθέσεις που δέχτηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε:
«Εάν αυξηθεί το ενδιαφέρον των αγοραστών, αυτό αυξάνει ή μειώνει τις τιμές; Αυτά,
παιδιά, στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο τα έχουν λύσει από την εποχή του Άνταμ Σμιθ,
μην πω και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας», είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η ΝΔ δεν ζητά εκλογές επειδή πιστεύει ότι η αξιολόγηση θα
κλείσει μεν, αλλά «θα είναι μία κακή συμφωνία λόγω της καθυστέρησης», και υποστήριξε
ότι τον πολιτικό λογαριασμό αυτής της αποτυχίας πρέπει να τον πληρώσουν ο κ. Τσίπρας
και ο κ. Καμμένος. Ωστόσο υποστήριξε επίσης πως, όταν φύγει ο κ. Τσίπρας από την
εξουσία, θα έχει κάνει και ένα καλό, γιατί «θα έχει ουσιαστικά πεθάνει η ιδεολογική
ηγεμονία της αριστεράς, στην οποία ήταν υποταγμένη πολλά χρόνια και η ΝΔ» και πως με
τον «ιδεολογικό θάνατο της αριστεράς» θα έχουμε μία χώρα «όπου το να λες πως είσαι
αριστερός θα είναι ντροπή».
Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι, ακόμα και με αυτοδυναμία, η ΝΔ θα πρέπει να τείνει χείρα
φιλίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης σε άλλους πολιτικούς χώρους με τους οποίους
συμφωνεί στα βασικά, δηλαδή στο να παραμείνει η Ελλάδα μία αστική δημοκρατία στον
πυρήνα της Ευρωζώνης. «Στην παρούσα Βουλή, αυτοί οι χώροι είναι το ΠΑΣΟΚ και Το
Ποτάμι. Όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη Βουλή».
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15.50-17.30 Συνεδρία XV
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να γίνουν επενδύσεις
και να επιταχυνθεί η ανταγωνιστικότητα, τονώνοντας την ανακατανομή των πόρων που είναι τόσο
κρίσιμη για το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;
Εναρκτήριες Ομιλίες

Marek Belka, πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας (2004-2005)· πρώην Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας (2010-2016)· Καθηγητής Οικονομικών
Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Natacha Valla, Επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνώμων
του Πρωθυπουργού της Γαλλίας
Dr. Philipp Steinberg, Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο
Οικονομικών και Ενέργειας, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Εισηγήσεις

Αντώνης Μπαρτζώκας, Διευθυντής Διοικητικού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Δημήτρης Δημητριάδης, Γενικός Διευθυντής, Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΕ
Dirk Reinermann, Διευθυντής Προγραμμάτων Νότιας Ευρώπης, Όμιλος Παγκόσμιας
Τράπεζας
Άρης Μ. Συγγρός, Γενικός Γραμματέας, Project Management Institute (PMI-Greece)
Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
Απαντήσεις στο δύσκολο ερώτημα ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να λάβουν
χώρα επενδύσεις και να επιταχυνθεί η ανταγωνιστικότητα επιχειρήθηκαν να
παρασχεθούν στο συγκεκριμένο πάνελ. Προκειμένου να αναχαιτιστεί η επιβράδυνση της
ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτείται τόνωση των επενδύσεων και ισχυροποίηση του ρόλου
που καλούνται να διαδραματίσουν τα κράτη.
Η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για τους επενδυτές, η προσήλωση στην
υλοποίηση των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η συνέχεια του
κράτους αποτελούν το ‘κλειδί’ για την επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό
σε μία εποχή κατά την οποία η συμβολή των μακροπρόθεσμων επενδυτών θεωρείται
ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι, κατά το παρελθόν, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις
αποτέλεσαν συνώνυμο της υλοποίησης μεγάλης κλίμακας έργων.
Στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης, καθοριστικός είναι ο ρόλος της
φορολογικής διοίκησης. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται διαφάνεια και σαφείς κανόνες
βάσει των οποίων προσδιορίζεται η φορολογική επιβάρυνση, όπως και το φορολογικό
πλαίσιο.
Για να ενισχυθεί η ανάπτυξη απαραίτητη είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της
Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, σε επίπεδο ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και στους τομείς της
παιδείας, της έρευνας, της ανάπτυξης και της πληροφορικής.
Ως μία από τις παθογένειες της Ελλάδας, η οποία έχει απολέσει τα τελευταία χρόνια το
25% του ΑΕΠ της, επισημάνθηκε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων
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προέρχεται από εσωτερική χρηματοδότηση, ενώ μόλις το 20% αντλείται από τις
τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια κινδύνου.
Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα μπορούσε να αλλάξει το εγχώριο παραγωγικό
μοντέλο και να επιταχύνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ο δρόμος που θα πρέπει να
διανυθεί είναι μακρύς, εάν ληφθεί υπόψη ότι σήμερα η συμβολή στο ΑΕΠ της εξορυκτικής
βιομηχανίας δεν ξεπερνάει το 4%, ενώ θα μπορούσε να ανέλθει στο 10%.
Συμπερασματικά, το πάνελ επισήμανε ότι, για να ανακτήσει η Ελλάδα την
ανταγωνιστικότητά της, απαιτούνται τομές με στόχο την απλούστευση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την πλήρη
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση της χώρας.
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17.30-17.45 Συνεδρία XVα
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Eurolife ERB
Ασφαλιστική
Σε συνομιλία με τον Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη, Γενικό Διευθυντή Ομίλου Economia

O κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι, διεθνώς και στην Ελλάδα, ο ασφαλιστικός κλάδος
αποτελεί τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή. Ωστόσο, στη χώρα μας οι ασφαλιστικές
εταιρείες, ως επί το πλείστον, διατηρούν το σύνολο των επενδύσεών τους σε ξένα
ομόλογα, ενώ ένα μικρό μέρος αυτών βρίσκεται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν τοποθετήσεις που αγγίζουν τα 13 δισ. ευρώ, τα οποία
θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη.
Η αντίληψη ότι η ιδιωτική ασφάλιση απευθύνεται στις εύπορες τάξεις του πληθυσμού
είναι στρεβλή, καθώς, εντέλει, οι πιο χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες καλούνται να
καταβάλουν τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Η υπαγωγή, από το 2016, του συνόλου των ασφαλιστικών εταιρειών στο πλαίσιο
λειτουργίας και εποπτείας Solvency II, σε συνδυασμό με τη σοβαρή εποπτεία που ασκεί η
Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν βελτιώσει την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος

18.00-19.10 Συνεδρία XVI
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας βιοεπιστημών στην Ελλάδα έχει να επιδείξει ισχυρή άνοδο. Πώς μπορεί
να προωθηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό του κλάδου ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και
επιχειρηματική ανάπτυξη;
Ομιλητές

Mary Harney, πρώην Υπουργός Υγείας και Παιδιών της Ιρλανδίας (2004-2011)
Πασχάλης Αποστολίδης, Γενικός Διευθυντής, AbbVie Pharmaceuticals ΑΕ· Πρόεδρος
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)
Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών·
Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
Χάρης Παστίδης, Πρόεδρος, University of South Carolina (ΗΠΑ)
Θεόδωρος Ελ. Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΕΛΠΕΝ· Πρόεδρος,
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(IOBE)· Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συντονιστής: Μπάμπης Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος, Τηλεόραση ΣΚΑΪ

Στο επίκεντρο του πάνελ βρέθηκαν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και οι
ευκαιρίες για οικονομική ανάκαμψη που αυτές δημιουργούν.
Επισκοπώντας το παράδειγμα εξόδου από την κρίση της Ιρλανδίας, η πρώην Υπουργός
Υγείας και Παιδιών Mary Harney στάθηκε στην προώθηση της έρευνας και της
ανάπτυξης (στην ιρλανδική περίπτωση τα 2/3 των σημερινών επενδύσεων αφορούν στην
έρευνα και την ανάπτυξη), στην αύξηση του όγκου εξαγωγών, στην προώθηση της
εγχώριας βιομηχανίας με παράλληλη στόχευση στην αγροτική οικονομία, καθώς και στη
διευκόλυνση των επενδύσεων με μέτρα όπως η υιοθέτηση των «επιχειρήσεων μιας
στάσης».
Σημαντική ώθηση, όπως ανέφερε, μπορούν να προσφέρουν και οι ερευνητικές υποδομές,
τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της τεχνολογίας, εφόσον αναπτυχθούν με
επαρκείς επιδοτήσεις, αλλά και τις κατάλληλες συνέργειες των πανεπιστημίων με τον
ιδιωτικό φορέα. Αναγκαία κρίνεται και η μείωση της φορολογίας καθώς έχει αποδειχθεί
πως μεσοπρόθεσμα αυξάνει αισθητά τα έσοδα της χώρας υπό την προϋπόθεση βέβαια
μιας σταθερής μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής, η οποία θα ακολουθείται
απαρέγκλιτα από όποια κυβέρνηση κι αν αναλάβει την εξουσία.
Εξειδικεύοντας τη στόχευση στον τομέα της υγείας, οι ομιλητές σημείωσαν πως η
στρατηγική που χαράχτηκε τα προηγούμενα χρόνια αποδείχτηκε αναποτελεσματική.
Παίρνοντας για παράδειγμα την πολιτική των γενοσήμων, διαπιστώνεται πως παρά τις
μειωμένες τους τιμές η χρήση τους φτάνει μόνο το 25%–30%, γεγονός που υποδεικνύει
την ανάγκη για αλλαγή.
Παρότι ο κλάδος εισφέρει σημαντικά στην οικονομία –εξάγει σε 141 χώρες και εισάγει
μόνο από 67 χώρες– μοιάζει να μην εξαντλεί τις δυνατότητές του. Την ίδια στιγμή, λόγω
απουσίας κινήτρων, στην Ελλάδα επενδύονται μόνο περί τα 80 εκατ. ευρώ στον κλάδο
της φαρμακοβιομηχανίας (το 0,2% από τα συνολικά 35 δισ. επενδύσεων στην Ευρώπη).
Εξίσου μεγάλη είναι και η συνεισφορά του κλάδου στον τομέα της εργασίας, όπου
υποστηρίζει 26.000 θέσεις εργασίας άμεσα και 86.000 έμμεσα.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος
Ο κλάδος της υγείας κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του στον καιρό της κρίσης και
αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο ανθρώπινο κεφάλαιό του. Για να συνεχίσει
όμως να παράγει θετικά πρόσημα, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα τρωτά του σημεία,
όπως ο τρόπος με τον οποίο θα εισάγονται τα νέα φάρμακα στο σύστημα ή η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση που, ενώ έχει συμβάλει αισθητά στη βελτίωση του δημόσιου
συστήματος υγείας, τα δεδομένα της δεν χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση μελετών και
για στατιστικές έρευνες.
Όσο για τις μεταρρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες για το χαρτοφυλάκιο της υγείας,
οι ομιλητές ανέφεραν τέσσερις τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί βαρύτητα: έρευνα,
εξειδίκευση, επενδύσεις και εξαγωγές. Τέλος, στάθηκαν και στην ανάγκη υιοθέτησης μιας
ενιαίας πολιτικής μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η οποία θα καταργήσει τον
αθέμιτο ανταγωνισμό που παρατηρείται σήμερα, αλλά και στην κεντρική διαχείριση των
κονδυλίων η οποία θα διασφαλίσει τη σωστή τοποθέτησή τους.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος

19.15-20.30 Συνεδρία XVII
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η ψηφιοποίηση έχει αναμορφώσει ριζικά τους κανόνες της ανταγωνιστικότητας, εκθέτοντας τις
επιχειρήσεις στον επιπρόσθετο κίνδυνο να μείνουν πίσω από την εποχή τους και, κατά συνέπεια,
πίσω από τον ανταγωνισμό. Ποιες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να πάρουν οι επιχειρήσεις ώστε να
αντεπεξέλθουν στη στρατηγική πρόκληση της ψηφιακής επανάστασης;
Εναρκτήρια Ομιλία

Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Εισηγήσεις

Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Microsoft
Σταύρος Δρακουλαράκος, Διευθύνων Σύμβουλος, 24MEDIA Group
Ξενοφών Λιαπάκης, CIO & Services, Όμιλος Interamerican· Πρόεδρος, Hellenic CIO
Forum
Mark Minevich, Ιδρυτής, Going Global Ventures (Νέα Υόρκη)· Επιχειρησιακός Εταίρος,
GVA Capital (Silicon Valley)
Σωτήρης Συρμακέζης, Γενικός Διευθυντής και Group Chief Digital & Technology Officer
(CDTO), Όμιλος Eurobank
Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Country Manager της Google για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα
Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
Συνομιλία: «Οι δημόσιες υπηρεσίες στην ψηφιακή εποχή»

Margus Rava, Πρέσβης της Εσθονίας στην Ελλάδα
Ανδρέας Δρυμιώτης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Συντονιστής: Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πώς το επιχειρείν θα ανταπεξέλθει στη στρατηγική πρόκληση της ψηφιακής
επανάστασης ήταν η θεματική που απασχόλησε το συγκεκριμένο πάνελ.
Η πλήρης μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα, που έχει
υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες με τρόπο αποσπασματικό, αποτελεί κορυφαίας
προτεραιότητας ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Την αποστολή αυτή
καλείται να ολοκληρώσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς η στρατηγική θέση
της Ελλάδας καθιστά απαραίτητη τη διεύρυνση της ευρυζωνικότητας και την ισότιμη
πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταβεί ένα
κράτος στην ψηφιακή εποχή είναι να υπάρχει βούληση από την πλευρά της
συντεταγμένης Πολιτείας.
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν την ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης την οποία θα πρέπει
να εγκαινιάσει η Ελλάδα, καθώς έχουν τη δυνατότητα, με τις κατάλληλες πολιτικές, να
καταστήσουν την κοινωνία και την οικονομία πιο ανοιχτή και δικαιότερη. Επιτρέπουν
την ενίσχυση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της παραοικονομίας και δημιουργούν το
συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Και αυτό καθώς έχει αποδειχθεί πως οι
εταιρικές οντότητες που είναι ‘digital masters’ εμφανίζουν σταθερά καλύτερες αποδόσεις
σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αίθουσα Διόνυσος
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης, οι εταιρείες
θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της γενιάς των ‘millennials’
που κάνει εκτεταμένη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.
Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ευκαιρία και απειλή,
καθώς οι εναλλακτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών θα μπορούσαν να
περιορίσουν τη «δημοφιλία» των ψηφιακών συστημάτων συναλλαγών των τραπεζών.
Ωστόσο, η ψηφιακή επανάσταση έχει διαβρωτικό χαρακτήρα σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, το εμπόριο, η διαφήμιση, με τους ειδικούς
να εκτιμούν ότι ο κόσμος θα είναι εντελώς διαφορετικός σε ορίζοντα τριετίας.
Ποια είναι, όμως, τα στάδια της πορείας προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό;
Καταρχάς, η χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, στη συνέχεια η διαμόρφωση
ψηφιακού σχεδίου, η ψηφιακή διακυβέρνηση και, εντέλει, το στάδιο της εφαρμογής.
Ταυτόχρονα, η κουλτούρα της ψηφιακής μεταμόρφωσης πρέπει να έρθει «από πάνω προς
τα κάτω», ένας οργανισμός θα πρέπει να ενστερνιστεί συνολικά τη σημασία της
μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, ενώ καταλυτικής σημασίας ρόλο διαδραματίζει η
εκπαίδευση των πολιτών στις νέες δεξιότητες.
Η Εσθονία αποτελεί πρότυπο στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τη
συγκεκριμένη χώρα να έχει επενδύσει μακροπρόθεσμα στη διάδοση και ενίσχυση των
νέων τεχνολογιών.
Πάντως, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή διευκολύνει το γεγονός ότι η πληροφορία έχει
εκδημοκρατιστεί: η τεχνολογία είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη, ενώ στο παρελθόν
αποτελούσε προνόμιο μιας μειοψηφίας.
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σελ. 90

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Βιβλιοθήκη

11.00-12.10 Συνεδρία XVIII
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΞΙΕΣ;
Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε αποτελεσματικές και ολιστικές αντιτρομοκρατικές στρατηγικές που
θα μας κρατούν ασφαλείς, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατικής
κοινωνίας μας;
Ομιλητές

Στρατηγός Charles F. Wald, Αντιπρόεδρος – Ανώτατος Σύμβουλος Ομοσπονδιακής
Πρακτικής, Deloitte Services (ΗΠΑ)· πρώην Υποδιοικητής Δυνάμεων ΗΠΑ στην Ευρώπη
James Henry Bergeron, Επικεφαλής Πολιτικός Σύμβουλος, Συμμαχική Ναυτική Διοίκηση
ΝΑΤΟ (Νόρθγουντ, Ηνωμένο Βασίλειο)
Μαριέττα Καραμανλή, Μέλος Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
Ευρωπαϊκών & Εξωτερικών Υποθέσεων (Γαλλία)
Dr. Nancy Okail, Εκτελεστική Διευθύντρια, Ινστιτούτο Tahrir για τη Μέση Ανατολή (ΗΠΑ)
Δρ Νίκος Πασσάς, Καθηγητής και Συν-Διευθύνων, Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και τη
Δημόσια Πολιτική, Σχολή Εγκληματολογίας και Ποινικού Δικαίου, Northeastern University
(ΗΠΑ)
Συντονίστρια: Δρ Μαρία Χρ. Αλβανού, Εγκληματολόγος, Μέλος της Ιταλικής Ομάδας για

την Ασφάλεια, Θέματα Τρομοκρατίας και Διαχείριση Επειγουσών Καταστάσεων
(ITSTIME)
Τους τρόπους με τους οποίους οι δυτικές κοινωνίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις
τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές ομάδες, τόσο σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και της
Βορείου Αφρικής όσο και εντός της ΕΕ και των ΗΠΑ, υπερασπίζοντας παράλληλα τα
ατομικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες, ανέπτυξαν οι ομιλητές του πάνελ.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο σύνθετο ζήτημα
απαιτείται ένα οργανωμένο σχέδιο που θα εστιάζει στην κατανόηση των αιτιών που
οδηγούν στον εξτρεμισμό συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, στην καταπολέμηση
των ίδιων των τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και στην αντιμετώπιση πιθανών νέων
τρομοκρατικών οργανώσεων οι οποίες ενδέχεται να δημιουργηθούν στο μέλλον. Όλοι οι
ομιλητές του πάνελ κατέληξαν ότι ο μοναδικός και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να
ισχύσουν όλα τα προηγούμενα είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και η
στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα κράτη.
Ο Στρατηγός Charles F. Wald, πρώην υποδιοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην
Ευρώπη, υπογράμμισε πως, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα μέρη της Ευρώπης,
υπήρχε τρομοκρατία και τα προηγούμενα χρόνια, όμως τώρα έχουμε το φαινόμενο της
παγκόσμιας τρομοκρατίας. Τρομοκράτες που οργανώνονται και εκπαιδεύονται σε
περιοχές οι οποίες δεν ελέγχονται από νόμιμες κυβερνήσεις. Στο παρελθόν ήταν εύκολο
να εντοπίσουμε τους τρομοκράτες, δύσκολο να τους εξουδετερώσουμε. Σήμερα ισχύει το
αντίθετο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημαντικότερο ζήτημα για να καταπολεμηθεί αυτό το
σύγχρονο φαινόμενο της παγκοσμιοποιημένης τρομοκρατίας είναι οι πληροφορίες. «Οι
τρομοκράτες σήμερα έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Δεν ακολουθούν τους Νόμους, ή
μάλλον φτιάχνουν δικούς τους Νόμους, και προπαγανδίζουν το μίσος τους για το
Σύνοψη ομιλιών: Βασίλης Δαλιάνης
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Βιβλιοθήκη
κατεστημένο υπό τον μανδύα μιας θρησκείας, κάτι που είναι άδικο για το Ισλάμ. Στις
ΗΠΑ, όπως και στην Ευρώπη, ο στρατός και η αστυνομία ακολουθούν τους Νόμους και το
Σύνταγμα. Δεν δρούμε ανεξέλεγκτα όπως οι τρομοκράτες. Η συλλογή και επεξεργασία
των πληροφοριών είναι το βασικότερο όπλο μας.»
Οι ομιλητές επανέλαβαν ότι η διαφαινόμενη ήττα του ISIS δεν πρόκειται να δώσει τέλος
στο φαινόμενο της παγκόσμιας τρομοκρατίας, καθώς νέες ομάδες θα καλύψουν το κενό
που θα αφήσει η εξάρθρωσή του και προέβλεψαν ότι η μάχη ενάντια στην παγκόσμια
τρομοκρατία θα είναι διαρκής. Από την πλευρά του ο κ. James Henry Bergeron,
επικεφαλής πολιτικός σύμβουλος στη Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε πως η
μάχη κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγει ατομικές
ελευθερίες και δικαιώματα, καθώς η προάσπισή τους αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία
όταν είναι επίπονη και ενδεχομένως επώδυνη. «Είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία
ανάμεσα στις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ένα φαινόμενο που
μοιάζει με δισεπίλυτη εξίσωση. Η ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ προσπαθεί να ελέγξει τις
πιθανές θαλάσσιες μεταφορές ατόμων που συνδέονται με την τρομοκρατία και
επικίνδυνου υλικού, αλλά και την πιθανή σύνδεση του διεθνούς εγκλήματος με
τρομοκρατικές οργανώσεις. Τα αποτελέσματα έως τώρα δεν ήταν εντυπωσιακά. Οι
τρομοκράτες έχουν βρει πιθανώς άλλες οδούς.»
Η Γαλλίδα Βουλευτής Μαριέττα Καραμανλή, υπερασπιζόμενη την απόφαση της
γαλλικής κυβέρνησης να επιβάλει καθεστώς έκτακτης ανάγκης μετά τις τρομοκρατικές
επιθέσεις στη χώρα, υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο οι αρχές έχουν καταφέρει να
αποτρέψουν 400 τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά υπογράμμισε ότι η κοινωνίες στην
Ευρώπη πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών, με σεβασμό πάντα στα
ατομικά δικαιώματα.
Το λάθος της στήριξης αυταρχικών καθεστώτων που υποθάλπουν την τρομοκρατία
εντόπισε η Dr. Nancy Okail, Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Ταχρίρ για τη Μέση Ανατολή με
έδρα τις ΗΠΑ. «Για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία πρέπει να δούμε τα
συμπτώματα, τις αιτίες, και να σκεφτούμε την επόμενη ημέρα. Δεν αρκεί να ηττηθεί μια
οργάνωση, καθώς κάποια άλλη θα καλύψει το κενό. Δεν γίνεται επίσης να έχεις
σταθερότητα και ασφάλεια χωρίς σεβασμό ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό το λάθος κάνει
η διεθνής κοινότητα. Στηρίζει δικτάτορες και αυταρχικά καθεστώτα, αρκεί να κρατούν τα
προβλήματα εντός των δικών τους συνόρων. Είναι λάθος, αλλά συμβαίνει, διότι οι
πολιτικοί πρέπει να λάβουν άμεσες αποφάσεις.»
Ο Δρ Νίκος Πασσάς, καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Northeastern
University, επανέλαβε ότι η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των πληροφοριών είναι
το μοναδικό όπλο που έχουν οι δυτικές κοινωνίες για την αντιμετώπιση εξτρεμιστικών
τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς να θίγονται τα ατομικά δικαιώματα. «Δεν γίνεται να
προστατεύουμε τη Δημοκρατία καταργώντας τη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πασσάς,
υποστηρίζοντας ότι πλέον μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολύ περισσότερα από την
απλή μεταφορά εμπορευμάτων. «Υπάρχει η τεχνολογία, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε
τι συμβαίνει υπογείως, αλλά να αξιοποιούμε και τις πληροφορίες ανοιχτού τύπου. Έχουμε
εμμονή με τις μυστικές πληροφορίες και χάνουμε αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας»,
δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ απέδωσε τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Παρίσι και
Βρυξέλλες στην αδυναμία και απροθυμία των κρατών-μελών της ΕΕ να μοιραστούν τις
πληροφορίες των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας. «Χρειάζεται σεβασμός στην αρχή της
νομιμότητας και συλλογή και διαχείριση της πληροφορίας για να προλάβουμε
μελλοντικές επιθέσεις», τόνισε ο κ. Πασσάς.
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12.15-13.10 Συνεδρία XIX
ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προγραμματικός συνεργάτης: Ι.ΔΙ.Σ.
Η ευρεία αποστολή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) είναι να διεξάγει και να προαγάγει την
έρευνα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όσον αφορά ποικίλα ζητήματα διεθνών σχέσεων,
με έμφαση στις διεθνείς διεργασίες που αφορούν στις οικονομικές, στρατηγικές και πολιτιστικές
σχέσεις της Ελλάδας. Επιπλέον πεδία έρευνας και διδασκαλίας του Ι.ΔΙ.Σ. είναι οι Ευρωατλαντικές
σχέσεις, η Ρωσία και ο μετασοβιετικός χώρος, καθώς και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής.
Εναρκτήρια Ομιλία

Magda Shahin, Πρέσβης, Καθηγήτρια & Διευθύντρια Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών
Prince Alwaleed, American University in Cairo (Αίγυπτος)
«Πόσο σταθερή είναι η Αίγυπτος;»
Εισηγήσεις

Δρ Μαρία Χρ. Αλβανού, Εγκληματολόγος, Μέλος της Ιταλικής Ομάδας για την Ασφάλεια,
Θέματα Τρομοκρατίας και Διαχείριση Επειγουσών Καταστάσεων (ITSTIME)
«Η απειλή από την τζιχαντική τρομοκρατία»
Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων, Ινστιτούτο Διεθνών
Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), Πάντειο Πανεπιστήμιο
«Ευρώπη και μεταναστευτικές ροές»
Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επικεφαλής Κέντρου Μεσογειακών,
Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
«Η αρχή του τέλους: Το Ισλαμικό Κράτος»
Arturo Varvelli, Επικεφαλής Ερευνητικού Προγράμματος για την Τρομοκρατία, Ιταλικό
Ινστιτούτο Διεθνών Πολιτικών Σπουδών (ISPI)
«Η άνοδος και η πτώση του Ντάες στη Λιβύη»
Συντονιστής: Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ,

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), Πάντειο Πανεπιστήμιο
Στην απουσία μιας κοινής και δραστήριας ευρωπαϊκής εξωτερικής και πολιτικής άμυνας
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής εντόπισαν οι περισσότεροι
ομιλητές του πάνελ μια βασική αιτία για τις τρομοκρατικές απειλές που δέχεται η
Ευρώπη, όπως και για την προβληματική αντιμετώπιση των προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών προς τη γηραιά ήπειρο. Οι εσφαλμένες πολιτικές των
αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν
υποστήριζαν φανατικούς ισλαμιστές, είτε για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα
στην περιοχή είτε για να περιορίσουν την εξάπλωση εξτρεμιστικών ομάδων στα
ευρωπαϊκά εδάφη, χαρακτηρίστηκε ως ένας από του κύριους παράγοντες που
ενθάρρυναν φωνές μισαλλοδοξίας και φανατισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Η Πρέσβης Magda Shahin υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να ξαναβρεί τον ρόλο της στην
ευρύτερη περιοχή και να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
και της Ρωσίας, προωθώντας, σε συνεργασία με τις πιο μετριοπαθείς κυβερνήσεις της
περιοχής, την ειρήνη και τις ανθρωπιστικές αξίες. «Αντίθετα με τις ΗΠΑ, η ΕΕ ήταν
πάντοτε συνεπής στις θέσεις της στην περιοχή και πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη
Ρωσία και τις ΗΠΑ», τόνισε η κ. Shahin. «Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η αρχή της
τζιχαντικής τρομοκρατίας εντοπίζεται στην Αραβική Άνοιξη. Η αλήθεια είναι ότι
εντοπίζεται στην εποχή της κυβέρνησης Reagan», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως
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εξήγησε, το φλερτ της κυβέρνησης των ΗΠΑ με τους ταλιμπάν του Αφγανιστάν, για να
αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση, ενθάρρυνε φανατικούς ισλαμιστές, ενώ ακόμα και
οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι της Αιγύπτου είναι ένα κίνημα που υπήρχε στη χώρα από τη
δεκαετία του 1940. «Οι ΗΠΑ και αρκετές χώρες της ΕΕ υποστήριξαν το πολιτικό Ισλάμ,
θεωρώντας πως έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Τώρα η ΕΕ φαίνεται να κατανοεί το
σφάλμα και πλέον έχει δύο δρόμους: είτε να ακολουθήσει την εκδοχή Trump είτε να δείξει
περισσότερο ενδιαφέρον για την περιοχή και να αναλάβει τον ρόλο της ως εγγυήτρια του
κράτους δικαίου και της νομιμότητας», υπογράμμισε η κ. Shahin.
Από την πλευρά της η εγκληματολόγος Δρ Μαρία Χρ. Αλβανού επανέλαβε ότι η
αντιμετώπιση ενός τόσο δύσκολου ζητήματος, όπως η τζιχαντική τρομοκρατία, είναι
εξαιρετικά δύσκολη, καθώς επιπλέον το φαινόμενο του τρομοκράτη που δρα ως
«μοναχικός λύκος» σε πόλεις της ΕΕ είναι κάτι που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά.
Στην κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κάποια κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με αφορμή την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών,
αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΔΙΣ Κωνσταντίνος Φίλης.
Υποστήριξε ότι η έκπτωση αξιών στον τρόπο μεταχείρισης προσφύγων και μεταναστών
διολίσθησε σε απάνθρωπες συνθήκες, κάτι το οποίο λειτουργεί ως αντικίνητρο για
πιθανούς επίδοξους μετανάστες, αλλά πλέον στην ΕΕ η ασφάλεια του κράτους βρίσκεται
στο όριο της παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα
κράτη-μέλη θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να προστατεύσει τα
εθνικά τους συμφέροντα και ζητούν ολοένα και πιο συχνά την εθνική περιχαράκωση, μια
πρακτική που ενθαρρύνει την ξενοφοβία. Τα βασικότερα ζητήματα που προκαλούν την
κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Κομισιόν και ορισμένα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τον
κ. Φίλη, είναι ο φόβος ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες θα επιδεινώνουν την οικονομική
κατάσταση σε χώρες που πλήττονται από υψηλή ανεργία, ο φόβος για δημογραφική
αλλοίωση και το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας.
Στην πιθανότητα μετά την ήττα του ISIS οι εναπομείναντες μαχητές του να οργανωθούν
σε άλλες τρομοκρατικές ομάδες, ή ακόμα να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους
εντός της ΕΕ, αναφέρθηκε ο καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος. «Υπολογίζουμε ότι το ISIS,
παρόλο που χάνει διαρκώς εδάφη, διατηρεί 30-35 χιλιάδες μαχητές. Οι απώλειές του δεν
πρόκειται να ξεπεράσουν τις 3-4 χιλιάδες.»
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13.15-14.30 Συνεδρία XX
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ
Είναι ακατόρθωτη η επίτευξη της ασφάλειας σε εποχές αναταραχής; Ποια βήματα είναι απαραίτητα
σήμερα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι επαπειλούμενοι κίνδυνοι, όσον αφορά
τη διασφάλιση των συνόρων, την τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο κλπ., που απειλούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την εσωτερική
ασφάλεια της Ελλάδας.

Προγραμματικός συνεργάτης: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A.)

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η
διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό
επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών,
γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.
Εναρκτήρια Ομιλία

Νικόλαος Τόσκας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Προστασίας του Πολίτη
Εισηγήσεις

Γρηγόρης Αποστόλου, Επικεφαλής Επιχειρησιακού Γραφείου Κλιμακίου Frontex στην
Ελλάδα
Dr. Luigi Rebuffi, Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στον
Κυβερνοχώρο (ECSO)
Dr. Lorenzo Vidino, Διευθυντής Προγράμματος για τον Εξτρεμισμό, Κέντρο Εθνικής
Ασφάλειας & Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, Πανεπιστήμιο George Washington (ΗΠΑ)
Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής Σπουδών Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου·
Πρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Maurice van der Velden, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας για την Υγεία και την Κοινωνική
Μέριμνα, Κέντρο Αριστείας του Δικτύου για την Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
Ριζοσπαστικοποίηση (RAN CoE)
Συντονιστής: Δρ. Βασίλειος Γκρίζης, Αντιστράτηγος ε.α., Ελληνική Αστυνομία·

Διευθυντής ΚE.ME.A.

Οι ομιλητές του πάνελ αναφέρθηκαν στην ανεπάρκεια των παραδοσιακών πρακτικών για
να διασφαλίσουν την ασφάλεια στα κράτη-μέλη της ΕΕ, λόγω των γενικότερων εξελίξεων
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας
των κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας. Η ενίσχυση των εθνικών σωμάτων
ασφάλειας, η περαιτέρω ενεργοποίηση ευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως η Frontex και η
Europol, και ο συντονισμός των εθνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της
κυβερνοασφάλειας, χαρακτηρίστηκαν ως τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν από
κοινού εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Τόσκας υπογράμμισε ότι η έννοια της
ασφάλειας όπως τη γνωρίζαμε κατά την ψυχροπολεμική εποχή έχει αλλάξει και πλέον δεν
υπάρχουν οι βεβαιότητες του παρελθόντος. Ο κ. Τόσκας αναφέρθηκε στις νέες απειλές
που αντιμετωπίζουν τα κράτη ως προς τον τομέα της ασφάλειας, τόσο εξωτερικές όσο και
εσωτερικές, όπως τη ριζοσπαστικοποίηση, την αύξηση του εξτρεμισμού και την άνοδο
ακροδεξιών δυνάμεων. «Αναφορικά με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και την
αντιμετώπιση παλαιών και νέων απειλών, τα προβλήματα για εμάς, που έχουμε σύνορα
δύσκολα να ελεγχθούν και κυρίως θαλάσσια σύνορα, είναι περισσότερα, παρόλο που η
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χώρα μας είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο κ. Τόσκας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει καταστεί ο πλέον
ευαίσθητος πυλώνας εθνικής ασφάλειας λόγω της διεύρυνσης των κινδύνων αλλά και
των υπηρεσιών που συντονίζει, όπως η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική και η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών. Στην αρμοδιότητά του εμπίπτει, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός ενεργειών
και η προετοιμασία προτάσεων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης
μετανάστευσης και της διακίνησης ναρκωτικών.
Ο Επικεφαλής Επιχειρησιακού Γραφείου Κλιμακίου Frontex στην Ελλάδα Γρηγόρης
Αποστόλου περιέγραψε τις νέες αρμοδιότητες της Frontex ως προς την ασφάλεια των
κρατών-μελών αλλά και της ΕΕ, οι οποίες ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2016. «Έχουμε
ενδυναμώσει τη συνεργασία με την Europol και πλέον ανταλλάσσουμε πληροφορίες και
στοιχεία που συλλέγουμε από συνεντεύξεις που παίρνουμε από φυσικά πρόσωπα στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ενώ η συνεργασία είναι πλέον και επιχειρησιακή». Όπως
αποκάλυψε ο κ. Αποστόλου, η ΕΕ έχει δώσει πλέον νέες αρμοδιότητες στην Europol, η
οποία δεν αρκείται μόνο σε αναλύσεις και εκθέσεις για πιθανούς κινδύνους, αλλά έχει
ενεργό επιχειρησιακό ρόλο, αναπτύσσοντας αξιωματικούς της σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
(ECSO) Dr. Luigi Rebuffi υπογράμμισε ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να
συμβαδίζει με την πολιτική άμυνας, καθώς το κόστος των εγκλημάτων που
διαπράττονται online υπολογίζεται στα 600 δισ. ευρώ τον χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο
μοναδικός τρόπος για να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές και
ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφάλειας είναι η πολιτική βούληση, κάτι το οποίο έλειπε στο
παρελθόν, όμως η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια. «Είναι η πρώτη
φορά που βλέπω τόσο μεγάλη συνεργασία στις Βρυξέλλες σε αυτό το επίπεδο από τα
κράτη-μέλη.» Ο κ. Rebuffi κάλεσε μάλιστα την Ελλάδα να επενδύσει σε αυτό ακριβώς το
πεδίο, καθώς οι νέοι Έλληνες έχουν υψηλή κατάρτιση και μπορούν να βρεθούν στην
πρώτη γραμμή στον τομέα και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου George Washington Dr. Lorenzo Vidino ανέφερε ότι
περίπου 6.000 Ευρωπαίοι έχουν βρεθεί στη Συρία για να πολεμήσουν και, την ώρα που το
Ισλαμικό Κράτος χάνει εδάφη, κάποιοι θα παραδώσουν τα όπλα, άλλοι όμως θα βρουν
άλλους τρόπους να επεκτείνουν το χαλιφάτο ή να εφαρμόσουν τις ιδέες του χαλιφάτου
ακόμα και σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να
βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, χωρίς να περιχαρακωθούμε πίσω από
ερμητικά κλειστά σύνορα.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Παναγιώτης Τσάκωνας πρόσθεσε ότι, εκτός
των παλαιών και νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, υπάρχουν και οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στους
ευρωατλαντικούς θεσμούς. «Η οικονομική κρίση έχει συνέπειες και στην ικανότητα της
χώρας να επηρεάζει το στρατηγικό της περιβάλλον, μετατρέποντάς τη σε καταναλωτή
παρά σε παραγωγό ασφάλειας», υπογράμμισε ο κ. Τσάκωνας.
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18.00-20.00 Συνεδρία XΧI
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας παίζει κομβικό ρόλο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
συμβάλλοντας σε μια έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική μορφή οικονομικής μεγέθυνσης. Πώς μπορούμε
να προωθήσουμε περαιτέρω την πολιτιστική κληρονομιά ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
χώρας;
Εναρκτήριες Ομιλίες

Λυδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α' Αθηνών, πρώην Υπουργός Τουρισμού, Δικηγόρος
Εισηγήσεις

Giorgia Abeltino, Διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής Google για Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα·
Διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής, Πολιτιστικό Ινστιτούτο Google
Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού (1996)· Πρόεδρος ΔΙΑΖΩΜΑ
Κώστας Καρράς, Αντιπρόεδρος Europa Nostra· Ιδρυτής & πρώην Πρόεδρος (1972-1975,
2001-2008), Ελληνική Εταιρεία για το Περιβάλλον και την Εθνική Κληρονομιά
Παναγιώτης Ροϊλός, Διευθυντής του Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών στην Έδρα
Γιώργος Σεφέρης, Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Συνεργάτης-Καθηγητής The
Weatherhead Center for International Affairs, Πανεπιστήμιο Harvard (ΗΠΑ)
Αθανασία Ψάλτη, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος
Συντονιστής: Γιάννης Θωμάτος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Φόρουμ Δελφών

Οι ομιλητές εστίασαν στο πώς θα μπορούσε ο Πολιτισμός να γίνει μοχλός για τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Από την κουβέντα δεν έλειψε η παρουσίαση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο πολιτισμός στην Ελλάδα, η συντήρηση και διαχείριση των μνημείων και
πολλά άλλα.
Η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου δήλωσε ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί
να αποτελέσει μοχλό για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς, όπως εξήγησε, σύμφωνα με μελέτες
του ΟΟΣΑ, ο πολιτισμός συμβάλει στην ευημερία των πολιτών με μετρήσιμα οφέλη.
Μίλησε για την εξέχουσα θέση που θα πρέπει να έχει ο πολιτισμός στο νέο αναπτυξιακό
μοντέλο στη χώρα μας και έθιξε το θέμα της σωστής ανάδειξης των μνημείων, ακόμη και
με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.
Η πρώην Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποστήριξε ότι η πολιτιστική
κληρονομιά, το χθες και το σήμερα της Ελλάδας, είναι το μεγαλύτερο αγαθό που διαθέτει
η χώρα μας και τόνισε ότι το ερώτημα είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε. Όπως είπε, θα
πρέπει πρώτα απ’ όλα να συνειδητοποιήσουμε την αξία της, στη συνέχεια να την
προστατέψουμε και, τρίτον, να βρούμε τον τρόπο να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την
αξιοποίησή της.
Η Διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής της Google για Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα Giorgia
Abeltino παρουσίασε το Ψηφιακό Πολιτιστικό Αρχείο της Google και εξήγησε ότι στόχος
της εταιρείας είναι να «δημοκρατικοποιηθεί» ο πολιτισμός, δηλαδή να έχουν όλοι
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πρόσβαση στα μεγαλύτερα μνημεία και τα σημαντικότερα έργα σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Όπως εξήγησε η κ. Abeltino, «η τεχνολογία πλέον μας επιτρέπει να δούμε
πράγματα τα οποία δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε. Με την εικονική
πραγματικότητα, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους».
Ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπένος έκανε έκκληση να γίνουν συνέργειες
και κάλεσε τα υπουργεία, τους αρμόδιους φορείς, τους ιδιώτες και όλους τους
ενδιαφερόμενους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να αναλάβουν δράση. Μεταξύ άλλων,
τόνισε τις ευθύνες της ελληνικής Πολιτείας εδώ και δεκαετίες: «Δε συνεργάζεται αυτό το
κράτος με κανέναν, ούτε με τις περιφέρειες, ούτε με τους πολίτες, ούτε με κανέναν. Έχει
ενοχοποιηθεί η επιχειρηματικότητα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας για το Περιβάλλον και την Εθνική Κληρονομιά και
Αντιπρόεδρος της Europa Nostra Κώστας Καρράς τόνισε ότι, εκτός από τα λάθη, θα
πρέπει να μιλάμε και γι’ αυτά που έχει πετύχει η Ελλάδα, καθώς, όπως είπε, από τη
δεκαετία του ’50 έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αρχαιολογικοί χώροι. Όμως, παρατήρησε ότι
πλέον έχει έρθει η ώρα να κάνουμε περισσότερα, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας, να αναδειχτούν μνημεία και να αναβιώσουν κάποιες περιοχές.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard Παναγιώτης Ροϊλός παρατήρησε ότι οι
κοιτίδες πολιτισμού είναι ζωντανές και πρέπει να αξιοποιηθούν, με όλα τα μέσα που
υπάρχουν, ακόμη και με τη βοήθεια ομογενών, ώστε να αναδειχτούν οι τοπικοί θησαυροί.
Τέλος, η Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος Αθανασία Ψάλτη ανέδειξε το έργο
της εφορείας που έχει υπό την εποπτεία της τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών,
επισημαίνοντας ωστόσο ορισμένες λειτουργικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα τις
ελλείψεις προσωπικού.
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09.00-10.15 Συνεδρία I
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Η οικονομική κρίση έφερε στο προσκήνιο διάφορες ελλείψεις και δυσλειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα
και πολλά δυνατά σημεία του Ελληνικού Συντάγματος. Πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε μια
συνταγματική αναθεώρηση που θα είναι ουσιωδώς αποτελεσματική, θεσμικά προστατευμένη και
δημοκρατικά νομιμοποιημένη;
Ομιλητές

Σταύρος Τσακυράκης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιος Γεραπετρίτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών· Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
Παναγής Βουρλούμης, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (2004-2010)
Συντονιστής: Μπάμπης Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος, Τηλεόραση ΣΚΑΪ

Η αναγκαιότητα και οι όροι μίας συνταγματικής αναθεώρησης ήταν το θέμα της
συζήτησης με την οποία ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία ημέρα του 2ου Οικονομικού
Φόρουμ των Δελφών.
Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Σταύρος Τσακυράκης
εξέφρασε την άποψη ότι «το Σύνταγμά μας είναι φλύαρο» και ότι αυτό συνιστά
«πρόβλημα δημοκρατίας», επειδή «ό,τι μπαίνει στο Σύνταγμα αφαιρείται από τον κοινό
νομοθέτη». Πρότεινε την αναθεώρηση των διατάξεων για την ευθύνη υπουργών και τη
βουλευτική ασυλία, των διατάξεων για τον διορισμό των ανεξάρτητων αρχών, του
άρθρου 110 για τη διαδικασία της ίδιας της αναθεώρησης ώστε κάθε Βουλή να είναι
αναθεωρητική, καθώς και του άρθρου 16 για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών
πανεπιστημίων.
Για τη διασύνδεση των συνταγματικών αρχών με την οικονομία μίλησε ο επίκουρος
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Γεραπετρίτης
και είπε ότι μία αναθεώρηση θα πρέπει να διασφαλίζει:
- Πολιτική κανονικότητα: Ανέφερε το παράδειγμα της διαδικασίας εκλογής Προέδρου
της Δημοκρατίας και επισήμανε την ανάγκη για ένα πάγιο και σταθερό εκλογικό
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σύστημα, ώστε αφενός να εξασφαλίζει βιώσιμες και διαρκείς κυβερνήσεις και
αφετέρου να μη διακόπτεται η τετραετής θητεία τους.
- Δημοσιονομική λογοδοσία: Πρότεινε την εισαγωγή διατάξεων και ορίων για το χρέος
και το έλλειμμα και τη θέσπιση ανεξάρτητων αρχών με στεγανές δομές οικονομικής
αυτονομίας.
- Ασφάλεια της αγοράς, μέσω της συνταγματικής κατοχύρωσης ενός σταθερού
φορολογικού συστήματος, που θα εγγυάται την παροχή επενδυτικών κινήτρων,
ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος και θεσμική ενίσχυση των όρων του
ανταγωνισμού.
Το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι κώδικας πολιτικής δικονομίας, τόνισε ο καθηγητής
Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Φλογαΐτης και σημείωσε ότι ένα
Σύνταγμα πρέπει να είναι μικρό και ευέλικτο και όχι «κωδικοποίηση κορπορατιστικών
αιτημάτων». Ανέφερε ότι στο σημερινό ελληνικό Σύνταγμα δεν υπάρχουν «checks and
balances» (θεσμικά αντίβαρα) και ότι είναι «πρωθυπουργοκεντρικό» και
«πολιτικοκεντρικό». Επιπλέον, ανέφερε ότι ο τρόπος παραγωγής κανόνων δικαίου είναι
απαρχαιωμένος και τόνισε πως κανένα άλλο Σύνταγμα δεν έχει διατάξεις τόσο εκτενείς
για τη δικαστική εξουσία, η οποία «είναι ερμητικά κλεισμένη στον εαυτό της».
«Είμαστε ένα failed state», υπογράμμισε ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΤΕ Παναγής Βουρλούμης και συμπλήρωσε ότι η αποτυχία μας οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στο Σύνταγμα. Πρότεινε αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και κατάργηση του
σταυρού προτίμησης, κατάργηση της μονιμότητας και διασφάλιση της αξιολόγησης στο
δημόσιο, την ίδρυση ανεξάρτητου σώματος για τη διασφάλιση της συνέχειας στη
διοίκηση, την αλλαγή του άρθρου 16 ώστε να κατοχυρωθεί η λειτουργία ιδιωτικών
πανεπιστημίων και την αλλαγή του άρθρου 110 ώστε να διευκολύνεται η αναθεωρητική
διαδικασία.
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10.20-10.40 Συνεδρία II
Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
Σε συνομιλία με τον: Ιορδάνη Χασαπόπουλο, Δημοσιογράφο

Συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τους δανειστές για κλείσιμο της
αξιολόγησης, πρόωρες εκλογές και αίτημα για οικουμενική κυβέρνηση ήταν τα
βασικότερα σημεία που ανέπτυξε ο κ. Λεβέντης, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με
τον κ. Χασαπόπουλο.
«Για να μείνει η κυβέρνηση, θα τα υπογράψει όλα και θα προσπαθήσει να τα
δικαιολογήσει και να τα ωραιοποιήσει. Εμείς διαφωνούμε με αυτά τα μέτρα και γι’ αυτό η
Ένωση Κεντρώων δεν πρόκειται να τα υπογράψει», δήλωσε ο κ. Λεβέντης. Σύμφωνα με
τον ίδιο, η κυβέρνηση θα έπρεπε πρώτα να διορθώσει τις παθογένειες και μετά να ζητήσει
νέα δανεικά, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις είναι δύο διαφορετικά
ζητήματα.
«Τα μέτρα τα παίρνουν στο πόδι. Δεν έχουν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.
Μεταρρυθμίσεις σημαίνει να κάνεις κάτι που θα έχει μόνιμο αποτέλεσμα. Μια σημαντική
μείωση, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας, που θα έχει όμως μόνιμο χαρακτήρα και
θα αποτελεί λογική συνέπεια ορθής πολιτικής. Όχι μέτρα τα οποία δεν πιστεύουν ούτε
καν οι ίδιοι που τα λαμβάνουν.»
Ο κ. Λεβέντης υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει δύο βασικά
προβλήματα σχετικά με την ψήφιση των μέτρων που απαιτούνται για να κλείσει η
αξιολόγηση: πρώτον, τους κυβερνητικούς βουλευτές και, δεύτερον, την κοινωνία. «Αυτός
είναι ο λόγος που βλέπω σύντομα εκλογές. Ένα κόμμα αριστερό και κρατικοδίαιτο δεν
μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την πολιτική βλέποντας τη δημοσκοπική κατάρρευση»,
δήλωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας παράλληλα ότι και η Νέα Δημοκρατία θα έχει
πρόβλημα αν δεν ψηφίσει τα μέτρα.
Ο κ. Λεβέντης επανέλαβε, τέλος, την πάγια θέση του κόμματός του για οικουμενική
κυβέρνηση, μια επιλογή την οποία χαρακτήρισε ως απαραίτητη για την προσέλκυση
επενδύσεων, ενώ απέκλεισε την πιθανότητα συνεργασίας της Ένωσης Κεντρώων με το
ΠΑΣΟΚ. «Έχω καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια που έχει λάβει, για τα ρουσφέτια, τη
χρεοκοπία. Τι θα πω στους ψηφοφόρους μου; Πως θα κολλήσουμε εκεί από όπου σας
ξεκόλλησα; Θα ακολουθήσω τη μοίρα μου και τη θέληση του λαού», δήλωσε ο
κ. Λεβέντης.
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10.45-11.45 Συνεδρία IΙI
ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΩΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΜΑΚΡΟΠΝΟΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαρτώνται από την ποιότητα των οικονομικών θεσμών, οι οποίοι έχουν
τις ρίζες τους στους πολιτικούς θεσμούς και την κατανομή των πόρων. Πώς μπορούμε να
κατανοήσουμε τους παράγοντες που οδηγούν μια κοινωνία σε πολιτική ισορροπία, απαραίτητη
προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη;
Ομιλητές

Νίκος Δένδιας, πρώην Υπουργός Άμυνας (2014-2015)· πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης
(2012-2014)
Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Διευθύνων Εταίρος Δικηγορικού Γραφείου M & Π Μπερνίτσας
Χάρης Οικονομόπουλος, Πρόεδρος Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Συντονιστής: Ηλίας Σιακαντάρης, Δημοσιογράφος, ALPHA TV

Η ύπαρξη θεσμών και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες μεταξύ
τους. Αυτό ήταν το συμπέρασμα των ομιλητών του πάνελ, όπου μάλιστα δόθηκαν και
συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που ευημερούν χάρη στο ισχυρό θεσμικό τους
πλαίσιο.
Ο πρώην Υπουργός Άμυνας και Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα
παραδείγματα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, ενώ, μιλώντας για την Ελλάδα, τόνισε
ότι στη χώρα μας πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, διευκρινίζοντας ότι δεν εννοεί
απαραίτητα αλλαγή στη λογική «εκλογές εδώ και τώρα» αλλά αλλαγή αντίληψης και
προσθέτοντας ότι, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, η Ελλάδα δεν έχει αναπτυξιακό σχέδιο.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης μίλησε για την ανάγκη
αναθεώρησης του Συντάγματος και τόνισε ότι πρέπει να καταργηθεί η «επαίσχυντη»
διάταξη της προστασίας των υπουργών. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει με συνταγματική
ρύθμιση να σταματήσουμε να διαλύουμε τη Βουλή «όποτε μας κάνει κέφι» και εξέφρασε
την εκτίμηση ότι η Βουλή έχει απαξιωθεί. Στο σημείο αυτό πρότεινε να μειωθεί ο αριθμός
των βουλευτών σε 200 από 300, κάτι που προβλέπει και το Σύνταγμα.
Η δημόσια διοίκηση ήταν επίσης ένα θέμα που απασχόλησε το πάνελ και όλοι επισήμαναν
την ανάγκη μεταρρύθμισης, με τον κ. Δένδια να τονίζει ότι ακόμη και σήμερα δεν είναι
καταγεγραμμένοι οι φορείς του δημοσίου.
Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης έκανε εκτενή αναφορά στις
επενδύσεις και το εχθρικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ο γνωστός επιχειρηματίας εκτίμησε
ότι, αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι πραγματικές
ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας είναι μηδενικές, ενώ αναφέρθηκε και στη
δυσλειτουργική και αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Ο κ. Καλλιτσάντσης τόνισε ότι
οι ξένοι επενδυτές για να έρθουν ζητούν σταθερότητα, ασφάλεια και δικαιοσύνη, ενώ
υπογράμμισε ότι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας μας αποτελεί το ανθρώπινο
δυναμικό της, που είναι μορφωμένο και καταρτισμένο.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Παναγιώτης Μπερνίτσας περιέγραψε με μελανά
χρώματα την κατάσταση στην Ελλάδα, εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί ο
συνδικαλισμός. Όπως εξήγησε, στην Ελλάδα γίνεται ό,τι γινόταν στη Βρετανία τη
δεκαετία του ’70. Τότε οι Βρετανοί ψήφιζαν ένα κόμμα, αλλά ποτέ δεν εφάρμοζε την
πολιτική του, καθώς όλες οι αλλαγές σταματούσαν στα πανίσχυρα συνδικάτα. Τα
Σύνοψη ομιλιών: Κλειώ Νικολάου

Ημέρα 4
Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

σελ. 102

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
συνδικάτα μπορούν να οδηγήσουν σε παράλυση του κράτους και αυτό είναι
αντισυνταγματικό, εκτίμησε ο κ. Μπερνίτσας, και διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν να
απεργούν οι δικηγόροι επί έξι μήνες; Και έξι μήνες μετά να γυρνάμε στα γραφεία μας σαν
να μη συμβαίνει τίποτα; Αυτό σημαίνει είτε ότι έχουμε λύσει το οικονομικό μας πρόβλημα
είτε ότι κοροϊδεύουμε την κοινωνία».
Ο Πρόεδρος Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Χάρης Οικονομόπουλος
τόνισε ότι ο βασικός θεσμός είναι η Δημοκρατία και το θεμέλιό της είναι οι ενημερωμένοι
πολίτες. Οι καλές οικονομίες στηρίζονται σε καλές δημοκρατίες, δήλωσε ο κ.
Οικονομόπουλος. Δεν είναι τυχαίο, είπε, ότι χώρες όπως η Ρωσία δεν τα πάνε τόσο καλά
όπως χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία ή η Ελβετία. Εκεί θεμέλιος λίθος είναι ο Πολίτης και,
άρα, ο βασικός θεσμός που πρέπει να καλλιεργήσουμε και να δουλέψουμε είναι αυτός του
Πολίτη. «Οι Ελβετοί δεν είναι καλύτερος λαός, έχουν καλύτερο σύστημα», κατέληξε.
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11.50-12.15 Συνεδρία IV
Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Επικεφαλής Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Σε συνομιλία με τον: Ιορδάνη Χασαπόπουλο, Δημοσιογράφο

Για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης ως τον παράγοντα που θα
συμβάλει στην εθνική συνεννόηση με στόχο την εκπόνηση ενός ουσιαστικού σχεδίου
εξόδου από την κρίση, μίλησε η κ. Γεννηματά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Δημοκρατική
Συμπαράταξη δεν μπορεί να ψηφίσει μέτρα για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη έχει η
κυβέρνηση. Κληθείσα να σχολιάσει το ‘φλερτ’ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Αυτά τα
ανοίγματα είναι γιατί θέλουν να αθροίσουν ακροατήριο, είναι κουτοπονηριές του ΣΥΡΙΖΑ.
Μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί με τον κόσμο της αριστεράς και με τους ανθρώπους που
παραπλανήθηκαν και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε
τίποτε κοινό. Πρέπει να ηττηθεί και να ηττηθεί στρατηγικά».
Η κ. Γεννηματά εκτίμησε ότι η κυβέρνηση φθείρεται κάθε ημέρα όλο και περισσότερο,
γιατί εκτός από την αξιολόγηση δεν λύνει και κανένα πρόβλημα στην καθημερινότητα
των πολιτών, και αυτό θα οδηγήσει σε εξελίξεις αργά ή γρήγορα, αλλά το θέμα είναι τι θα
γίνει μετά τις εκλογές. Η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι ούτε ο κ. Τσίπρας μπορεί μόνος του
ούτε ο κ. Μητσοτάκης μόνος του, αλλά «μόνο όλοι μαζί μπορούμε, εάν στηρίξουμε ένα
εθνικό σχέδιο». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ότι «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το “φύγε εσύ να έρθω εγώ” – ο
ένας θέλει να μείνει κι άλλο, ο άλλος θέλει να έρθει πιο γρήγορα» και επανέλαβε την πάγια
θέση της για «εθνική συνεννόηση όχι για την εθνική συνεννόηση, αλλά γιατί πρέπει να
στηρίξουμε μία νέα εθνική συμφωνία, μία νέα σχέση κοινωνίας, κράτους και αγοράς».
Κληθείσα να σχολιάσει την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για μείωση φορολογικών
συντελεστών, η κ. Γεννηματά υπενθύμισε τις προτάσεις που είχε καταθέσει η
Δημοκρατική Συμπαράταξη, τόνισε όμως ότι όλα αυτά είναι αποσπασματικά. «Χρειάζεται
ένα συνολικότερο σχέδιο, το οποίο έχουμε ονομάσει Σχέδιο Ελλάδα, με αναπτυξιακά
project σε κάθε περιφέρεια», είπε.
Με αφορμή την επισήμανση του κ. Χασαπόπουλου στην αρχή της συζήτησης ότι, μετά την
ανεξαρτητοποίηση του Δημήτρη Κουκούτση από τη Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική
Συμπαράταξη είναι τρίτο κόμμα κοινοβουλευτικά, η κ. Γεννηματά εξέφρασε την ελπίδα
σύντομα να είναι τρίτο κόμμα και εκλογικά και σημείωσε ότι «με 18 βουλευτές πλέον
έχουμε μία δυναμική κοινοβουλευτική ομάδα. Τολμώ να πω ότι εμείς είμαστε η
αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Βουλή».
Αναφέρθηκε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και εκτίμησε ότι η
ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από το
τούνελ της κρίσης με ασφάλεια, παραμένοντας στην Ευρωζώνη. Αναφέρθηκε όμως και
στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο χώρος των
σοσιαλιστών συνειδητοποιεί ότι πρέπει να σταματήσει τους συμβιβασμούς με τους
συντηρητικούς και το ΕΛΚ από τη μία και, από την άλλη, να σταματήσει να ‘αγκαλιάζει’
αριστερά κόμματα (όπως ο ΣΥΡΙΖΑ) για να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τον εναγκαλισμό
με τους συντηρητικούς τα προηγούμενα χρόνια.
Τέλος, η κ. Γεννηματά εξέφρασε ελπίδες για την εκλογή του σοσιαλδημοκράτη Martin
Schulz στη θέση του Γερμανού καγκελάριου, προσθέτοντας: «Αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι
Γερμανοί έχουν εθνική στρατηγική, αυτό που δεν έχουμε εμείς».
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12.30-12.55 Συνεδρία V
Κεντρική ομιλία:

«Οι Παγκόσμιες Ανισορροπίες και η Έξοδος της Ελλάδας από την Κρίση»
Δρ Δημήτριος Π. Τσομώκος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Saïd Business School
και Υπότροφος Διοικητικής στο St. Edmund Hall, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης
Στις ανισότητες που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες ανάμεσα στη Βόρεια και τη
Νότια Ευρώπη επικέντρωσε την προσοχή του ο καθηγητής κ. Τσομώκος, σημειώνοντας
ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε μία περίοδο διαχρονικής στασιμότητας, ενώ η
έξοδος από την κρίση δεν είναι δεδομένη.
Η αναμενόμενη σύγκλιση των οικονομιών μεταξύ Βορρά και Νότου δεν έχει επέλθει,
καθώς, για παράδειγμα, το ΑΕΠ της Γερμανίας συγκριτικά με αυτό της Πορτογαλίας
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση.
Στον αντίποδα, στις ΗΠΑ οι διαφορετικές περιοχές έχουν καταφέρει να συγκλίνουν, τη
στιγμή που στην Ευρώπη, όπως ανέφερε ο κ. Τσομώκος, οι κεφαλαιακές ροές
ενδυναμώνουν, αντί να μειώνουν, το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου.
Αναφορικά με την ελληνική κρίση, είπε ο κ. Τσομώκος, υπάρχουν τρεις πραγματικότητες:
- Η ελληνική, όπου η απόδοση των ευθυνών είναι οριζόντια.
- Αυτή των ευρωπαίων εταίρων, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μία «τιμωρητική
θεώρηση» για την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζεται ως χώρα όπου κυριαρχούν η
ανικανότητα, η διαφθορά και η άρνηση για διαρθρωτικές αλλαγές. Και
- Αυτή που εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται
αναδιάρθρωση χρέους, εισοδηματικός περιορισμός, δημόσιες επενδύσεις κα επεκτατική
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.
Πώς όμως, θα μπορούσε η ελληνική οικονομία να εξέλθει από την κρίση;
Κατά τον καθηγητή, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που να περιλαμβάνουν:
- την αναδιάρθρωση του χρέους και των «κόκκινων» δανείων του ιδιωτικού τομέα,
- την ελαχιστοποίηση της δημόσιας σπατάλης,
- την αναγέννηση των θεσμών και του κράτους,
- την αύξηση του κυκλικού ελλείμματος,
- τη μείωση των εταιρικών φόρων και του ΕΝΦΙΑ και
- την επανασταθεροποίηση των οικονομικών προσδοκιών.
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13.00-14.30 Συνεδρία VI
ΧΡΕΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ;)
Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαφόν στο επίπεδο του κυβερνητικού χρέους, πάνω από το οποίο οι
προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης τίθενται σε δεινό κίνδυνο;
Εναρκτήρια Ομιλία

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εισηγήσεις

Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών· Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής, Ελληνικό Παρατηρητήριο, LSE
Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2012-2015)·
Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών· Τομεάρχης Οικονομικών, Νέα
Δημοκρατία
Dr. Philipp Steinberg, Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο
Οικονομικών και Ενέργειας, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Συντονιστής: Σταμάτης Ζαχαρός, Σύμβουλος Έκδοσης, 24MEDIA Group·

Δημοσιογράφος, Αθήνα 9.84

Φιλο-αναπτυξιακές λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρέους
υπέδειξαν οι ομιλητές του πάνελ, εκθέτοντας τον τρόπο με τον οποίο τα υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα κρατούν την οικονομία στον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της
υπερχρέωσης. Όπως εξήγησαν, τα πλεονάσματα απαιτούν δημοσιονομικά μέτρα που με
τη σειρά τους προκαλούν ύφεση και επιδεινώνουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Η αύξηση
του χρέους ως προς το ΑΕΠ δημιουργεί την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερα πλεονάσματα
για τη μείωση του χρέους, δημιουργώντας μια χιονοστιβάδα. «Το χρέος αυξάνεται ακόμη
και όταν το έλλειμμα είναι μηδενικό», εξήγησε ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης
Παπαδημητρίου. Απόδειξη αυτού αποτελεί η αύξηση του χρέους μετά από έξι χρόνια
λιτότητας και κατόπιν «κουρέματός» του μέσω του PSI.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι συμμετέχοντες στο πάνελ επισήμαναν πως το χρέος
θα πρέπει να πάψει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των κυβερνήσεων και να δοθεί
έμφαση σε μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, βελτιώνουν το
δικαστικό σύστημα, καθιστούν αποτελεσματικότερο τον δημόσιο τομέα και
επικεντρώνουν σε κλάδους που έχουν αναπτυξιακές προοπτικές, όπως ο κλάδος της
ενέργειας.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση υπέδειξαν και το βασικό μειονέκτημα των μέχρι τώρα
προγραμμάτων. Όπως ξεκαθάρισαν, τα προγράμματα προσαρμογής απέτυχαν κυρίως
διότι αγνόησαν το σκέλος της ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό και παρά τις θετικές
επιδόσεις που καταγράφονται στα δημοσιονομικά, η χώρα οφείλει να προχωρήσει σε
ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, ακόμα και σε τομείς που θεωρούνται
πολιτικά επίπονοι.
Όπως διευκρίνισαν, με την κατάλληλη στόχευση υπάρχει τρόπος να απελευθερωθούν οι
μη παραγωγικά δεσμευμένοι ή αδρανείς πόροι της οικονομίας. Η στόχευση αυτή θα
πρέπει να περιλαμβάνει την εμπροσθοβαρή υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που
περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο, την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
και την αξιοποίηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.
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Εξίσου απαραίτητη κρίνεται και η καθολική καθιέρωση ψηφιακών διαδικασιών, η
εξάλειψη ή τουλάχιστον συρρίκνωση της γραφειοκρατίας, αλλά και η εναρμόνιση των
δομών του Κράτους με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Τέλος,
χρειάζεται η διαμόρφωση ενός σταθερού, δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού
συστήματος, η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενίσχυση της
ρευστότητας και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.
Ως προς τη διαχείριση του υψηλού χρέους, η πρόταση που κατέθεσε ο πρώην Υπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών, καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης, ήταν ότι η
αναπροσαρμογή των επιτοκίων και η μετατροπή τους από κυμαινόμενα σε σταθερά
πρέπει πλέον να αφορά σε όλους τους πιστωτές του επίσημου τομέα και όχι μόνο στον
ESM. Ακόμη, ανέφερε πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα πρέπει να
αναλάβει ο ίδιος το χρέος της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθιστώντας έτσι και πιο
αξιόπιστη την εικόνα του.
Αναγκαία συνθήκη για να μπει το χρέος σε τροχιά κάτω από το 100% του ΑΕΠ στην αρχή
της επόμενης δεκαετίας είναι να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ της μη ρεαλιστικής
απαίτησης για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και της πολύ χαμηλής ανάπτυξης. Ένας τρόπος
θα ήταν η διατήρηση του πλεονάσματος να είναι της τάξης του 1,5% την επόμενη
δεκαετία και το 2% να αφιερώνεται σε επενδύσεις με παραγωγικό χαρακτήρα.
Ακολουθώντας το συγκεκριμένο μοντέλο, το χρέος θα καταφέρει να μπει σε πτωτική
τροχιά.
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(Η συνεδρία αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου)

12.30-14.30 Συνεδρία VII
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ: ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Στρογγυλή Τράπεζα Νέων Ηγετών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών,
το οποίο θα συγκεντρώσει νέους ηγέτες και άτομα επιρροής από όλους τους τομείς της κοινωνίας για
να συζητήσουν πολιτικές που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν την παραγωγικότητα και, κατά
συνέπεια, να προωθήσουν την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Χαιρετισμός: Γιάννης Θωμάτος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Φόρουμ Δελφών
Εναρκτήρια τοποθέτηση:

Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών·
Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
Εναρκτήριες ομιλίες

Δρ Χρίστος Δήμας, Βουλευτής, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νέα
Δημοκρατία
Σταύρος Δρακουλαράκος, Διευθύνων Σύμβουλος, 24MEDIA Group
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς
Εισηγήσεις

Δημήτρης Ανδρουλάκης, Προϊστάμενος Έργων στην Αθήνα, The Boston Consulting
Group
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Aldemar Resorts
Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Navigator Shipping Consultants
Χάρης Δασκαλάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής, BCA Group
Μάριος Γεωργιάδης, Βουλευτής, Ένωση Κεντρώων· Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού
Δημοκρατικού Κόμματος (EDP)
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής,
Υπουργείο Οικονομικών
Δρ Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, Οικονομολόγος, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)· Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Cambridge
(Μεγάλη Βρετανία)
Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Έρευνας, διαΝΕΟσις
Παναγιώτης Βλάχος, Δικηγόρος & Public Entrepreneur· Συνιδρυτής της ψηφιακής
πλατφόρμας VouliWatch· Πρόεδρος της πολιτικής κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ
Συντονιστές: Νίκος Ανδρίτσος, Δημοσιογράφος, Τηλεόραση ΣΚΑΪ,

Αντώνης Δελλατόλας, Εκδότης, Το Ποντίκι
Ο ρόλος των νέων ανθρώπων στο αύριο της χώρας ήταν το θέμα συζήτησης του πάνελ
όπου όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο αφήγημα ανάπτυξης
για να οδηγηθεί στην εποχή του μετα-λαϊκισμού, του οράματος και της ανάπτυξης.
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Βασίλης Αποστολόπουλος, τόνισε
ότι οι νέοι ηγέτες είναι αυτοί που θα αλλάξουν το αφήγημα στη χώρα για να μπορέσει να
πάει μπροστά. Επισήμανε ότι τα χρόνια της κρίσης η λέξη ‘όραμα’ είχε χαθεί από το
λεξιλόγιό μας, αλλά ότι δεν έχει πλέον νόημα να συζητάμε τι έχει συμβεί όλα αυτά τα
χρόνια, αλλά να δούμε τι θα κάνουμε από δω και πέρα. Κάλεσε τους Έλληνες να
απαλλαγούν από ιδεοληψίες και κομματικές στρατηγικές και να πάνε τη χώρα μπροστά.
Και πρόσθεσε: «Η επιχειρηματικότητα και το κοινωνικό συμφέρον δεν είναι
αντικρουόμενες έννοιες, το αντίθετο μάλιστα. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να
υπηρετήσει το κοινωνικό συμφέρον, με τη δημιουργία, για παράδειγμα, νέων θέσεων
εργασίας».
Ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Χρίστος
Δήμας παρουσίασε αρνητικά δημοσιεύματα για τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα και
τόνισε ότι έχουμε χάσει το 28% του ΑΕΠ και το 55% των επενδύσεων τα τελευταία
χρόνια, ενώ η ανεργία διαμορφώνεται στο 23%, το υψηλότερο στην ΕΕ. Άφησε αιχμές για
τη διετή καθυστέρηση στην αξιοποίηση του Ελληνικού και εκτίμησε ότι η καθυστέρηση
αυτή έχει στοιχίσει τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, ενώ παρουσίασε και τα επιτυχημένα
παραδείγματα των επενδύσεων της Cosco και των Σκουριών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου 24MEDIA Group Σταύρος Δρακουλαράκος,
αναφερόμενος στο αφήγημα της Νέας Ελλάδας, μίλησε για την ανάγκη του σχεδιασμού
των επόμενων βημάτων μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα και συνεννόηση. «Τον
Οκτώβριο του 2015, στο Βερολίνο, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι εταιρειών-κολοσσών,
όπως της Airbus, της Cisco κ.ά. και υπέγραψαν δύο σελίδες, όπου συμφώνησαν ότι η
πολιτική, ο τουρισμός, η εκπαίδευση θα πρέπει να υποστούν ένα “τεχνολογικό σοκ”. Εμείς
θα πρέπει να υποστούμε ένα “συνεργατικό σοκ”. Ο καθένας μας μιλάει μόνος του, θα
πρέπει να ανοιχτούμε στον διπλανό μας, να συνεργαστούμε. Αν δεν μετρήσουμε αυτά που
θέλουμε να κάνουμε για να δούμε αν πρέπει να τα κάνουμε , δεν θα μπορέσουμε να
σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα», τόνισε.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υποστήριξε ότι η
οικονομία «σέρνεται» επειδή δεν κλείνει η αξιολόγηση εδώ και ένα χρόνο και παρατήρησε
ότι φαίνεται να χάνουμε το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς ο Mario Draghi
καλείται από πολλούς να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων. Πρόσθεσε ότι και η ΕΕ πρέπει
να αλλάξει, όμως το ζητούμενο είναι να αλλάξει με την Ελλάδα στον πυρήνα της.
Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, τόνισε ότι χρειαζόμαστε ένα
ελληνικό, αλλά και ένα κοινό ευρωπαϊκό αφήγημα. Για να μην υπάρξει, είπε, ευρωπαίος
Trump, πρέπει τα ευρωπαϊκά κόμματα να ακούσουν τις κοινωνίες. Πρόσθεσε ότι
χρειαζόμαστε επίσης ένα σοσιαλδημοκρατικό αφήγημα για να ηττηθεί ο λαϊκισμός του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι σε συνέντευξή του μίλησε για «κατάληψη
του κράτους από την κυβέρνηση».
Το στέλεχος της The Boston Consulting Group Δημήτρης Ανδρουλάκης παρουσίασε
ιδέες για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ‘νέους ηγέτες’ (young leaders) στον
δημόσιο τομέα, όπου, όπως είπε, παρατηρείται έλλειψη από φρέσκα μυαλά.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aldemar Resorts Αλέξανδρος Αγγελόπουλος υποστήριξε
ότι το νέο μοντέλο δεν μπορεί να είναι αυτό του παραδοσιακού ηγέτη της δεκαετίας του
’50. Ειδικά για τον τομέα του, τον τουρισμό, υποστήριξε ότι πάει καλά, αλλά «αυτό
συμβαίνει λόγω των προβλημάτων που έχουν οι άλλοι, όχι από αυτά που έχουμε κάνει
εμείς».
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants Δανάη Μπεζαντάκου
μίλησε για τον τομέα της, τη ναυτιλία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι νούμερο 1
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παγκοσμίως. Αναφέρθηκε και στην επιτυχία του τουρισμού και τόνισε ότι το ζητούμενο
πλέον είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Κάλεσε να ξεκινήσει διάλογος με νέους,
αλλά και με συνταξιούχους που θέλουν να μεταδώσουν τη γνώση τους και ζήτησε να μπει
η ναυτιλία και ο τουρισμός στα σχολεία.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ομίλου BCA Χάρης Δασκαλάκης υποστήριξε ότι «η
Ελλάδα μπορεί να καταστεί παγκόσμιος εκπαιδευτικός προορισμός» και αναφέρθηκε στο
πετυχημένο παράδειγμα της Κύπρου με τα τρία δημόσια και πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια
όπου προσελκύει χιλιάδες φοιτητές.
Ο Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Μάριος Γεωργιάδης κάλεσε να μικρύνουμε το
κράτος για να βοηθηθεί η οικονομία και επισήμανε το πρόβλημα ότι η νέα γενιά δεν
εκτιμά τους πολιτικούς. Η λύση σε αυτό, πρότεινε, είναι να μην επιλέγουμε πολιτικούς
βάσει αυτών που λένε, αλλά βάσει των βιογραφικών τους. «Πώς να περιμένουμε από
κάποιον που δεν έχει κάνει κάτι παραγωγικό στη ζωή του να μπει στο Κοινοβούλιο και να
παράξει έργο;»
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, δήλωσε ότι κάποιοι καλλιεργούν το αφήγημα πως η Ελλάδα
είναι μία χώρα τεμπέληδων, ανεύθυνων, φοροφυγάδων, και η Ευρώπη μας πληρώνει για
να καθόμαστε, γιατί αυτό περνάει στα δικά τους κομματικά ακροατήρια. Υποστήριξε ότι
δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εύκολα, αλλά είναι λάθος να αυτομαστιγωνόμαστε
νομίζοντας ότι είμαστε μία χώρα όπου δεν γίνεται τίποτα και ζήτησε να αναλάβουμε
δράση. «Η Ελλάδα θα κλείσει το 2016 με το υψηλότερο πλεόνασμα στην ΕΕ. Αυτό είναι
μία ισχυρή πραγματικότητα, αλλά κανείς δεν θα δώσει σημασία. Είναι επιτυχία και πρέπει
να την αναδείξουμε», είπε ο κ. Κουτεντάκης.
Η οικονομολόγος του ΟΑΣΑ Δρ Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου εξήγησε με απλά λόγια τι
σημαίνει «ιδιοκτησία» των μεταρρυθμίσεων και τα θετικά αποτελέσματα που θα
πετύχαινε η ελληνική κυβέρνηση αν έκανε ιδιοκτησία της το πρόγραμμα.
Ο Διευθυντής Έρευνας της διαΝΕΟσις, Κυριάκος Πιερραράκης, υποστήριξε ότι η
ανανέωση δεν είναι ηλικιακή, αλλά διανοητική συνθήκη και ότι δεν αρκεί να είσαι νέος,
πρέπει να κομίζεις και τη νέα νοοτροπία. «Η δυσκολία για τη γενιά μας είναι ότι πρέπει
επιλεγμένα να γίνουμε “πατροκτόνοι”, να επιλέξουμε τι θέλουμε να γίνουμε και τι θέλουμε
να κρατήσουμε από τους προηγούμενους», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος της πολιτικής κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ, Παναγιώτης Βλάχος, επισήμανε ότι
μιλάμε για μείωση της ανεργίας, όμως πρέπει να ψάξουμε στην ουσία και να δούμε τι
θέσεις εργασίας δημιουργούνται. «Στην Ελλάδα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά
αφορούν delivery και σερβιτόρους και όχι ποιοτικές θέσεις εργασίας», είπε
χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «έχουμε νέους με ακριβά πτυχία στην κορνίζα, χωρίς να
ξέρουν τι να τα κάνουν».
Σχεδόν όλοι οι ομιλητές έκαναν αναφορά στο brain drain, δηλαδή στους νέους
επιστήμονες που φεύγουν από την Ελλάδα για να εργαστούν με καλύτερες συνθήκες στο
εξωτερικό, ή ακόμα στους νέους που σπουδάζουν στο εξωτερικό αλλά δεν επιστρέφουν
στη χώρα μας για να εργαστούν.
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