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Μετά	από	είκοσι	ανοικτές	συζητήσεις	στην	Αθήνα,	τη	Θεσσαλονίκη	και	άλλες		πόλεις	και	μετά	από	
προετοιμασία	 δεκαοκτώ	 μηνών,	 ο	 Κύκλος	 Ιδεών	 για	 την	 Εθνική	 Ανασυγκρότηση	 επιχειρεί	 να	
συνθέσει	 τις	 προτάσεις	 του	 για	 την	 επάνοδο	 της	 χώρας	 στην	 κανονικότητα	 ενός	 ισότιμου		
κράτους-			μέλους	της	ευρωζώνης.	Για	την	Ελλάδα	μετά.	Μετά	τη	δύσκολη	εμπειρία	της	κρίσης,	των	
μνημονίων,	της	δημαγωγικής	ψευδαίσθησης.	

Τέσσερα	μόλις	χρόνια	πριν	την	επέτειο	των	διακοσίων	ετών	από	την	Επανάσταση	του	1821	και	
πέντε	μόλις	χρόνια	πριν	την	επέτειο	των	εκατό	ετών	από	τη	Μικρασιατική	καταστροφή,	η	Ελλάδα	
αναζητά	ένα	καθαρό	πρόταγμα	που	να	ενώνει	το	έθνος	και	να	δίνει	τον	τόνο	του	μέλλοντος	σε	μια	
κουρασμένη,	 δύσπιστη	 	 και	 απαισιόδοξη	 κοινωνία	 που	 εμφανίζει	 μια	 διαστρωμάτωση	 πολύ	
διαφορετική	από	αυτή	που	υπήρχε	μέχρι	το	2009.			

Όλα	 αυτά	 μέσα	 σε	 μια	 Ευρώπη	 που	 αναζητά	 ξανά	 τις	 προτεραιότητές	 της	 και	 τα	 σχήματα	 της	
πορείας	 της	 και	 μέσα	 σ´	 ένα	 	 κόσμο	 που	 αναδεικνύει	 νέους	 μεγάλους	 παίκτες	 και	 νέους	
συσχετισμούς	 μέσα	 από	 εντάσεις,	 ανασφάλειες,	 απειλές,	 πολέμους	 και	 καταστροφές.	 Αλλά	 και	
μέσα	 από	 μια	 ραγδαία	 επιστημονική	 και	 τεχνολογική	 εξέλιξη	 που	 συνιστά	 την	 τέταρτη	
βιομηχανική	επανάσταση	και		μεταβάλλει	το	κυρίαρχο	παράδειγμα.		

Μετά	 την	 ελληνική	 εμπειρία	 των	 τελευταίων	 οκτώ	 ετών	 δεν	 υπάρχουν	 περιθώρια	 ούτε	 για	
ψέματα,	δημαγωγίες	και	λαϊκισμούς,	ούτε	για	κοινοτοπίες,	γενικολογίες	και	στρογγυλέματα.		

Υπάρχουν	προφανείς	 και	 αυτονόητες	 αναπτυξιακές	 προτεραιότητες	 που	 υπαγορεύονται	 από	 τη	
γεωγραφία	και	την	Ιστορία,	τους	φυσικούς	πόρους	και	τα		συγκριτικά	πλεονεκτήματα	της	χώρας,	
τις		παγκόσμιες	τεχνολογικές	εξελίξεις,	τη	ζήτηση	στη	διεθνή	αγορά,	τις	στρατηγικές	επιλογές	της	
ΕΕ	στην	προοπτική	της	Ευρωπαϊκής	Ολοκλήρωσης,	τις	υστερήσεις	που	πρέπει	να	καλυφθούν.	

Για	 να	 φτάσουμε	 όμως	 σε	 αυτά	 πρέπει	 να	 λύσουμε	 τα	 θεμελιώδη.	 Να	 διαμορφώσουμε	 τις	
πολιτικές,	 κοινωνικές	 και	 αξιακές	 προϋποθέσεις	 που	 επιτρέπουν	 στην	 Ελλάδα	 να	 υιοθετήσει	 το	
μεταρρυθμιστικό	πρόταγμα	και	να	ανακτήσει	την	ισότιμη	και	κανονική	της	θέση	ως	κράτος	μέλος	
της	 ΕΕ	 και	 	 της	 	 Ευρωζώνης.	 Να	 συμφωνήσουμε	 πως	 ένα	 άλλο	 κράτος/	 πολλαπλασιαστής	 	 της		
εθνικής	ανταγωνιστικότητας		είναι	εφικτό	καθώς	το	θεσμικό	ζήτημα	είναι	το	πρώτο	αναπτυξιακό	
πρόβλημα	 της	 χώρας	 (με	 κορυφαίο	 το	θέμα	 της	Δικαιοσύνης,	περισσότερο	και	από	 το	θέμα	 της	
δημόσιας	 διοίκησης).	 Να	 διασφαλίσουμε	 τις	 δημοσιονομικές,	 χρηματοπιστωτικές	 και	
χρηματοοικονομικές	 προϋποθέσεις	 που	 επί	 χρόνια	 λειτουργούν	 ως	 αντιαναπτυξιακό	 φρένο.	 Να	
εξετάσουμε	πώς	μπορεί	να	συντελεστεί	η	«επανάσταση	του	αυτονόητου»	όταν	όλοι	συμφωνούν	
στις	 	 αναπτυξιακές	 ανάγκες	 και	 	 προτεραιότητες,	 αλλά	 λείπει	 συνεχώς	 κάτι	 που	 εμποδίζει	 το	
μετασχηματισμό	 των	 διαπιστώσεων	 σε	 πρακτικές	 πρωτοβουλίες.	 Να	 εστιάσουμε	 στο	 πεδίο	 της	
καινοτομίας	 και	 	 του	 διανοητικού	 κεφαλαίου,	 δηλαδή	 κυρίως	 της	 εκπαίδευσης,	 της	 έρευνας	 και	
του	πολιτισμού	με	συγκεκριμένες	απλές	κατά	προτίμηση,	αλλά	ριζικές	κινήσεις.			

Όλα	 αυτά	 μας	 οδηγούν	 στο	 κεντρικό	 ερώτημα	 αν	 οι	 Ελληνίδες	 και	 οι	 Έλληνες	 μπορούν	 να	
ξαναονειρευθούν,	εάν	μπορεί	να	υπάρξει	ένα	νέο	εθνικό	αφήγημα	διακόσια	χρόνια	μετά.			
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Πρόγραμμα		
Ξενοδοχείο	Divani	Caravel		
Λεωφ.	Βασιλέως	Αλεξάνδρου	2	

	

Δευτέρα,	12	Ιουνίου	2017	

	

13:00-	14:00	Εγγραφή	συνέδρων-	Καφές	υποδοχής			

	

14:00-14:30	Έναρξη		

Χαιρετισμός	από	τον	Πρόεδρο	του	ΔΣ	του	Κύκλου	Ιδεών,	Πέτρο	Καβάσαλη		

Εισαγωγική	ομιλία	Ευάγγελου	Βενιζέλου		

	

14:30	 –	 16:30	 Κύκλος	 1:	 Το	 Μεταρρυθμιστικό	 Πρόταγμα	 –	 Πολιτικές	 και	 Κοινωνικές																																		
Προϋποθέσεις			

	

Στρογγυλό	τραπέζι:			

Θανάσης	Γεωργακόπουλος,	Δημοσιογράφος	

Θανάσης	Διαμαντόπουλος,	Καθηγητής	Πολιτικής	Επιστήμης	στο	Πάντειο	Πανεπιστήμιο		

Λευτέρης	Κουσούλης,	Πολιτικός	Επιστήμονας		

Ανδρέας	Πανταζόπουλος,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	Πολιτικής	Επιστήμης	στο	ΑΠΘ		

Πέτρος	Παπασαραντόπουλος,	Εκδότης	&	Συγγραφέας		

Στράτος	Φαναράς,	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Metron	Analysis		

Χρήστος	Χωμενίδης,	Συγγραφέας			

Συντονίζει:	Δήμητρα	Κρουστάλλη,	Δημοσιογράφος		
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16:45-	18:45	Κύκλος	2:	Τα	εκ	των	ων	ουκ	άνευ	–	Δημοσιονομικές	και	Χρηματοπιστωτικές					
Προϋποθέσεις		

	

Στρογγυλό	τραπέζι:			

Θόδωρος	Διασάκος,	Λέκτορας	Χρηματοοικονομικής	Θεωρίας	στο	Πανεπιστήμιο	του	Stirling		

Μιράντα	Ξαφά,	Senior	scholar,	Centre	for	International	Governance	Innovation	(CIGI)	

Γιώργος	 Παγουλάτος,	 Καθηγητής	 Ευρωπαϊκής	 Πολιτικής	 και	 Οικονομίας	 στο	 Οικονομικό	
Πανεπιστήμιο	Αθηνών		

Γιώργος	Προκοπάκης,	Σύμβουλος	επιχειρήσεων		

Γιώργος	Στρατόπουλος,	Αναλυτής		

Συντονίζει:	Γιάννης	Κουτσομύτης,	Αναλυτής		

	

19:00-	21:30	Κύκλος	3:	Ένα	άλλο	κράτος	είναι	εφικτό	–	Οι	θεσμικές	προϋποθέσεις		

	

Στρογγυλό	τραπέζι:			

Νίκος	Αλιβιζάτος,	Ομότιμος	Καθηγητής	Συνταγματικού	Δικαίου	στο	ΕΚΠΑ		

Ξενοφών	Κοντιάδης,	Καθηγητής	Παντείου	Πανεπιστημίου	&	Πρόεδρος	του	Ιδρύματος	Τσάτσου		

Κώστας	Μποτόπουλος,	Δρ.	Συνταγματικού	Δικαίου	από	το	Πανεπιστήμιο	της	Σορβόννης		

Γιάννης	Πανούσης,	Καθηγητής	Εγκληματολογίας	στο	ΕΚΠΑ		

Λίνα	Παπαδόπουλου,	Αν.	Καθηγήτρια	Συνταγματικού	Δικαίου	στο	ΑΠΘ	

Νίκος	Τέλλης,	Καθηγητής	Νομικής	στο	ΑΠΘ		

Σταύρος	Τσακυράκης,	Καθηγητής	Συνταγματικού	Δικαίου	στο	ΕΚΠΑ		

Συντονίζει:	Πάσχος	Μανδραβέλης,	Δημοσιογράφος	

Τέλος	εργασιών	πρώτης	μέρας	του	συνεδρίου	



	

	

5	

Τρίτη,	13	Ιουνίου	2017	

	

11:00-	11:30	Εγγραφή	συνέδρων-	Καφές	Υποδοχής			

	

11:30	Χαιρετισμός	από	τον	Αντιπρόεδρο	του	ΔΣ	του	Κύκλου	Ιδεών,	Χρήστο	Δερβένη	

	

11:40-	15:00	Κύκλος	4:	Η	επανάσταση	του	αυτονόητου	–	Πεδία	ανάπτυξης		

	

Στρογγυλό	τραπέζι:	

Γιώργος	Βερνίκος,	Πρόεδρος	της	ΟΚΕ		

Νίκος	Διακουλάκης,	Σύμβουλος	σε	θέματα	ανάπτυξης	και	επενδύσεων,	πρ.	Ειδ.	Γραμματέας	Υπ.	
Ανάπτυξης	

Γιάννης	 Καλογήρου,	 Καθηγητής	 στο	 Εθνικό	 Μετσόβιο	 Πολυτεχνείο,	 υπεύθυνος	 μονάδας	
Καινοτομίας	και	Επιχειρηματικότητας	στο	Πολυτεχνείο		

Κώστας	Καρτάλης,	Καθηγητής	Περιβάλλοντος	στο	ΕΚΠΑ	

Αλέκος	Κρητικός,	τέως	Πρόεδρος	του	Ταμείου	Παρακαταθηκών	και	Δανείων	

Θανάσης	Τσαυτάρης,	πρώην	Υπουργός	Αγροτικής	Ανάπτυξης,	Ομότιμος	Καθηγητής	του	ΑΠΘ		

	

Παρεμβάσεις:		

Ανδρέας	Ανδρεάδης,	Διευθύνων	Σύμβουλος	Sani	-	Ikos	Group		

Θανάσης	Βακάλης,	Πρόεδρος	του	ΘΕΣγάλα		

Τάσος	Γιαννίτσης,	πρώην	Υπουργός,	Ομότιμος	Καθηγητής	ΕΚΠΑ	

Θεόδωρος	Φέσσας,	Πρόεδρος	του	ΣΕΒ		

Συντονίζει:	Σοφία	Δήμτσα,	Δημοσιογράφος		
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15:00-16:00	Διάλειμμα-	ελαφρύ	γεύμα				

	

16:00	 -	 19:00	Κύκλος	 5:	 Το	 διανοητικό	 κεφάλαιο	 υπό	 συνθήκες	 τέταρτης	 βιομηχανικής	
επανάστασης	

	

Στρογγυλό	τραπέζι:	

Ιωακείμ	Γρυσπολάκης,	Ομότιμος	Καθηγητής	και	πρώην	Πρύτανης	του	Πολυτεχνείου	Κρήτης		

Αχιλλέας	Γραβάνης,	Καθηγητής	Πανεπιστημίου	Κρήτης,	ερευνητής	ΙΤΕ		

Βάσω	Κιντή,	Καθηγήτρια	Φιλοσοφίας	στο	ΕΚΠΑ		

Γιάννης	Μαστρογεωργίου,	Διευθυντής	του	ΔΙΚΤΥΟΥ	για	τη	μεταρρύθμιση		

Σταμάτης	Φασουλής,	Σκηνοθέτης	-	Ηθοποιός			

	

Παρεμβάσεις:		

Γιάννης	Ζαούδης,	Συνιδρυτής	της	Pollfish		

Γρηγόρης	Φαρμάκης,	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	AGILIS	S.A.	Statistics	&	Informatics	

Γιώργος	Καλαμαράς,	Διευθυντής	Επιχειρηματικής	Ανάπτυξης	DataVerse	Ltd		

Βαλεντίνος	 Τζέκας,	 Ιδρυτής	 FightHoax.com,	 φοιτητής	 ΠαΜακ	 εφαρμοσμένης	 πληροφορικής	
	
Συντονίζει:	Πέτρος	Καβάσαλης,	Πρόεδρος	του	ΔΣ	του	Κύκλου	Ιδεών			

	

19:15-	21:00	Κύκλος	6:	Μπορούν	οι	Ελληνίδες	και	Έλληνες	να	ξαναονειρευθούν;	-	Ένα	νέο	
εθνικό	αίτημα	200	χρόνια	μετά		

Στέλιος	Ράμφος	

Ευάγγελος	Βενιζέλος		

Τέλος	εργασιών	συνεδρίου	


