
Ε δώ και αρκετά χρόνια µοιάζει λες και βρισκό-
µαστε µπλεγµένοι σε µια σειρά αλλεπάλλη-
λων κρίσεων. Οικονοµικές, ανθρωπιστικές, 

εθνικές, διεθνείς και υγειονοµικές, οι κρίσεις 
έγιναν πια ένας νέος τρόπος ζωής – µετράµε 
πια δύο χρόνια υπό διαρκή επαγρύπνηση λόγω 
πανδηµίας. Το σύνθηµα για επιστροφή στην 
κανονικότητα δεν έχει την ίδια ισχύ που είχε κά-
ποτε. Μήπως τελικά τις συνηθίσαµε τις κρίσεις; 
Μήπως κάπως έτσι θα µοιάζει το κανονικό από 
εδώ και πέρα; Ο «Κύκλος Ιδεών» του Ευάγγελου 
Βενιζέλου παρέµεινε ενεργός και µέσα στην 
πανδηµία και αυτή τη φορά, επιστρατεύοντας 98 
συµµετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
επιχείρησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα 
της νέας κανονικότητας και της σχέσης µας µε 
τις κρίσεις που διαµορφώνουν την καθηµερινό-
τητά µας και ορίζουν τη θέση της Ελλάδας και 

των συµµάχων της στον παγκόσµιο χάρτη. Τις 
δύο µέρες που βρέθηκαν στο Μουσείο Μπενά-
κη οι προσκεκληµένοι του «Κύκλου» ανέλυσαν 
τη θέση της Ελλάδας απέναντι στα νέα µεγάλα 
διακυβεύµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή και η 
τεχνητή νοηµοσύνη και το στοίχηµα της συµπε-
ριληπτικότητας της ελληνικής οικονοµίας που 
βρίσκεται ανάµεσα στην κρίση, την ανάκαµψη 
και τις νέες κοινωνικές ανισότητες. Συζήτησαν 
για τη στρατηγική ανασυγκρότηση της ∆ύσης 
και τον ρόλο του ΝΑΤΟ στηνΜεσόγειο και στα 
Βαλκάνια µετά το Αφγανιστάν, καθώς και για τα 
νέα θεσµικά διλήµµατα µε τα οποία βρίσκεται 
αντιµέτωπη η Ευρώπη. Κι όλα αυτά στο πλαίσιο 
της ανθεκτικότητας του πολιτικού συστήµατος, 
που ισορροπεί µεταξύ πολιτικής ορθότητας και 
ανορθολογισµού. Και η νέα κανονικότητα θέλει 
την εξήγησή της. 
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ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ  
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Ή Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ;»

τητά µας και ορίζουν τη θέση της Ελλάδας και την εξήγησή της. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΜΥΡΤΩ 

ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ



H µυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων

Η απόφαση του Κύκλου Ιδεών να αφιερώσει την εναρκτήρια 
συζήτηση στο ενδιαφέρον συνέδριο: «Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΤΑ V», 
στις προκλήσεις του µέλλοντος, σηµατοδοτεί τη σηµασία που 

δίνεται πλέον στον δηµόσιο διάλογο στην έννοια και τη σηµασία της 
επιστηµονικά τεκµηριωµένης προσέγγισης του µέλλοντος και της κα-
τάλληλης προετοιµασίας της Πολιτείας, των θεσµών, της οικονοµίας 
και της κοινωνίας. 

Σήµερα, είναι ολοφάνερο πως το ανθρώπινο είδος, συνολικά, δρα ως 
µία αποφασιστική «δύναµη» έχοντας τη δυνατότητα να αναδιαµορφώνει 
ριζικά το γήινο περιβάλλον. Είναι πλέον σε θέση να επηρεάζει το µέλ-
λον της ζωής και της εξέλιξης στον πλανήτη. Αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη 
βιολογική-τεχνολογική δύναµη του είδους µας ορίζεται από την ταυτό-
τητα της νέας «ανθρωποκαίνου εποχής», που συνδυάζεται πλέον και µε 
τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της post Covid περιόδου. Και αυτή η 
εποχή απαιτεί κατάλληλη προετοιµασία και διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Η απόφαση του Πρωθυπουργού να συστήσει την Οµάδα Foresight, 
συνιστά εµπράκτως µετατόπιση της αντίληψης του µέλλοντος από 
χρονικό ορόσηµο σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Σκοπός δεν είναι 
να γίνουν προβλέψεις (άλλωστε το µέλλον είναι απρόβλεπτο), αλλά η 
αλλαγή της νοοτροπίας συλλογισµού και διαµόρφωσης του µέλλοντος. 
Την καλλιέργειας µίας νέας κουλτούρας σκέψης σχετικά µε την «αντίληψη 
των προσερχοµένων» (Φιλόστρατος), ή την αναγνώριση της «µυστικής 
βοής των πλησιαζόντων γεγονότων» (Καβάφης), µέσα σε µία εποχή ρα-
γδαίων εξελίξεων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ανθρωπότητα τα επόµενα 10 
χρόνια θα βιώσει αλλαγές που θα ισοδυναµούν µε τα προηγούµενα 100!

 

Τ ο Foresight αποτελεί µια κουλτούρα συνδυασµένων πολιτικών, 
µελλοντο-εστιασµένη και ευαίσθητη στον «σχεδιασµό σεναρίων» 
µέσα από την «ανίχνευση του ορίζοντα» (συλλογή τάσεων) και την 

ανάγνωση των «ασθενών σηµάτων», δηλαδή των πρώτων, δειλών ενδείξεων 
που ενέχουν δυναµική για τη λιγότερο ή περισσότερο µακροπρόθεσµη και 
δοµική µεταβολή των πραγµάτων. Μία συµµετοχική διαδικασία πολιτών, 
θεσµών, επιστηµόνων, όπως άλλωστε επιβάλλει το µέλλον. 

Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι γ.γ. Επικοινωνίας, επικεφαλής Οµάδας Foresight υπό τον 
Πρωθυπουργό

Η συζήτηση για το µέλλον και 
ο εξανθρωπισµός του ψηφιακού καπιταλισµού

Κ ατά την τελευταία περίοδο, η συζήτηση για το µέλλον, συχνά 
µε τη δοµηµένη µορφή της «στρατηγικής προοπτικής διερεύ-
νησης», έρχεται δυναµικά στο προσκήνιο, τόσο σε εγχώριο όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηµιουργώντας έναν εντυπωσιακό πλούτο 
σεναρίων σχετικά µε τα νέα µεγάλα διακυβεύµατα. Τα διακυβεύµατα 
αυτά αναφέρονται κυρίως σε «µεγατάσεις», όπως η κλιµατική κρίση, η 
ψηφιοποίηση και η ραγδαία διάδοση της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Πρόκειται για µη αναστρέψιµες διαδικασίες και παγκόσµιες προκλήσεις, 
οι οποίες µπορούν να απαντηθούν επαρκώς µόνο µε µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό, κοινές αξίες, πνεύµα ευρείας συνεργασίας και συνεκτικό 
δηµοκρατικό όραµα. Με άλλα λόγια, απαιτούν ένα καινούργιο αφήγηµα 
που θα χτιστεί πάνω σε µια γενικευµένη θεώρηση της οικονοµίας και της 
ανθρωπότητας στο σύνολό της, µια θεώρηση που θα εµπνεύσει µελλοντο-
στραφείς πολιτικές για τη µετατροπή των πολύπλοκων διακινδυνεύσεων 
σε ευκαιρίες για όλους, της ραγδαίας αλλαγής σε βιώσιµη προσαρµογή 
και της ψηφιακής εξουσίας σε ψηφιακή ευηµερία και ευζωία. 

Ειδικότερα, η δοµική σύγκλιση και σύζευξη τεχνολογίας και ηθικής, 
καπιταλισµού και δηµοκρατίας, πρέπει να τοποθετηθεί στην καρδιά 
αυτών των πολιτικών, σε συνδυασµό µε τη συστηµατική οικοδόµηση 
ψηφιακού ανθρώπινου, κοινωνικού και θεσµικού κεφαλαίου. Μια τέτοια 
σύζευξη µπορεί να απελευθερώσει τις υγιείς δυνάµεις της προόδου, της 
προσδοκίας και της ελπίδας, επαναπροσδιορίζοντας ριζικά το νόηµα 
και τους σκοπούς της ζωής στην αναδυόµενη Κοινωνία της Τεχνητής 
Νοηµοσύνης, µε αίτηµα όχι την ανατροπή του ψηφιακού καπιταλισµού 
αλλά τον ριζικό εξανθρωπισµό του.

Ο Χαράλαµπος Τσέκερης είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθι-
κής, ερευνητής ΕΚΚΕ

Το αβέβαιο µέλλον 
ως πρόκληση και ευκαιρία

Η χρήση µεθοδολογιών foresight έχει να επιδείξει εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα στον χώρο των επιχειρήσεων, ωστόσο η αξιοποίησή 
τους από κυβερνήσεις είναι ακόµη περιορισµένη κυρίως λόγω 

των σύντοµων πολιτικών κύκλων που ευνοούν µία πολιτική ατζέντα 
µε σύντοµο χρονικό ορίζοντα. Ωστόσο, οι εκθετικές σύνθετες αλλαγές 
και γεγονότα όπως η πανδηµία, εισαγάγουν εµφατικά την ανάγκη του 
µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και της µελέτης του µέλλοντος. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Εδρα UNESCO on Futures Research, στο 
Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, µαζί µε την οµάδα Foresight στην 
κυβέρνηση, υλοποιούν έρευνα για την εξέλιξη του οικοσυστήµατος και-
νοτοµίας στην Ελλάδα προς το 2035, για λογαριασµό της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Στα πρώτα λοιπόν ευρήµατα περιλαµ-
βάνονται οι σηµαντικές προκλήσεις που έρχονται από το metaverse και 
τη συγχώνευση εικονικού και πραγµατικού κόσµου, η οποία ίσως έλθει 
συντοµότερα από όλες τις προβλέψεις καθώς ήδη δηµιουργείται µία πα-
ράλληλη ψηφιακή πραγµατικότητα που δεν µπορεί να αγνοηθεί. Επίσης, 
σε αυτό το αρχικό στάδιο της έρευνας εµφανίστηκαν αρκετές φορές για 
να αγνοηθούν οι «Deep Technologies», οι οποίες φαίνεται ότι αποτελούν 
ευκαιρία για χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται στην περιφέρεια 
της παγκόσµιας καινοτοµίας. Αυτές οι τεχνολογίες φαίνεται ότι δίνουν 
µια ευκαιρία σε ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και startups, µε αξιόλογες 
ιδέες, να σχεδιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν νέες λύσεις. 

Ν α σηµειώσω τέλος, ότι το µέλλον είναι διανυσµατικό µέγεθος. Η 
κατεύθυνση και η ταχύτητα εξέλιξής του εξαρτώνται άµεσα από 
δύο σηµαντικές παραµέτρους, αφενός τις νέες τεχνολογίες, και 

αφετέρου από την εικόνα που έχει για το µέλλον η ίδια η κοινωνία. Στην 
κοινωνία εστιάζει η έρευνα που υλοποιούµε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
να ακούσουµε και να κατανοήσουµε τους φόβους και τις ελπίδες των 
πολιτών για το µέλλον, όπου και τους καλούµε να συµµετέχουν: bit.ly/
our_futures.

Ο Επαµεινώνδας Χριστοφιλόπουλος είναι κάτοχος της Εδρας UNESCO on Futures Research, 
πρόεδρος του European Foresight Network

Αδιάβαστη η Ευρώπη στην ενεργειακή κρίση

∆ υστυχώς, η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη στην πρόσφατη ενερ-
γειακή κρίση, µε άδειες αποθήκες φυσικού αερίου, καµία πρό-
βλεψη νέων συµβολαίων, καµία ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική, 

παρά µόνο µεµονωµένες εθνικές αντιδράσεις. Η ταχεία µετάβαση στην 
πράσινη ενέργεια πρέπει να γίνει µε οµαλό και δηµοκρατικό τρόπο 
(χωρίς νέα «κίτρινα γιλέκα») και µε διαµόρφωση ενός νέου ευρωπα-
ϊκού ενεργειακού δόγµατος: Πράσινη µετάβαση µε ενεργειακή 
ασφάλεια, δικαιοσύνη και δηµοκρατία. Το δηµόσιο χρήµα, (€1,2 
δισ.  Ελλάδας και €100 δισ. της ΕΕ), που θα στηρίξει νοικοκυριά και 
µικροµεσαίους, θα κατευθυνθεί στα έσοδα των προµηθευτριών χωρών 
(Ρωσία, Νορβηγία, Κατάρ, ΗΠΑ, Αλγερία κ.ά.). Απροετοίµαστη και η 
Ελλάδα, ως µη όφειλε. Ετοιµη από το 2013 η µελέτη για την υπόγεια 
αποθήκη φυσικού αεριού στον Πρίνο, η αντλησιοταµίευση της Αµ-
φιλοχίας, από αρχές 2015 η περιβαλλοντική µελέτη για το φράγµα 
Μεσοχώρας. ∆υστυχώς, καµία εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια.

Η παγκόσµια µετάβαση σε ένα πράσινο κυκλικό παραγωγικό µοντέλο, 
θα κοστίσει έως το 2050 πάνω από $130 τρισ. Τέτοιες συγκλονιστικού 
είδους επενδύσεις, πολλές από τις οποίες σε αναπτυσσόµενες χώρες, 
απαιτούν τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου κλιµατικού Bretton Woods 
µε τη συνεργασία των µεγάλων οικονοµιών και των παγκόσµιων χρη-
µατοδοτικών φορέων (IMF, World Bank, Reconstruction Banks, etc).

H Ελλάδα από το 2014 βρίσκεται στην 6η καλύτερη παγκόσµια 
θέση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές και στην 2η πανευρωπαϊκά καλύτερη θέση στην εξοι-

κονόµηση ενέργειας. Με αξιοποίηση του ενταγµένου από το 2013 στα 
ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα ηλεκτρικού καλωδίου Ισραήλ 
- Κύπρος - Κρήτη - Αττική (EuroAsia Interconnector) και του νέου καλω-
δίου Αίγυπτος - Κύπρος - Κρήτη - Αττική (EuroAfrica Interconnector), 
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό κόµβο διαµεταφοράς πράσινου 
ηλεκτρισµού, µε την προϋπόθεση να προωθήσει τη δηµιουργία µιας 
νέας Ηλεκτρικής Λεωφόρου (Electric Highway) από την Ελλάδα προς 
την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης είναι πρ. υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής

Tα τεχνολογικά και χρηµατοοικονοµικά 
µονοπάτια µετάβασης στην αειφορία

Η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τέσσερις µεγάλες κρί-
σεις. Πανδηµία Covid-19, οικονοµική ύφεση που απορρέει απ’ 
αυτήν, κλιµατική αλλαγή και κατάρρευση της βιοποικιλότητας, 

συνθέτουν ένα υπαρξιακό πρόβληµα που η αντιµετώπισή του απαιτεί 
ριζοσπαστικούς µετασχηµατισµούς και διακρατικές συνεργασίες µέσα 
στο πλαίσιο πολιτικών που διαµορφώνουν η Ατζέντα 2030, η Συµφωνία 
των Παρισίων και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία.  

Για την τελευταία, έχει προϋπολογιστεί €1 τρισ., ενώ επιπλέον €750 
δισ., µέσω του NextGenererationEU και του Ταµείου Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας προορίζονται για την επανεκκίνηση των οικονοµιών σε 
ένα πράσινο, ψηφιακό και δίκαιο µονοπάτι που θα οδηγήσει σε κλιµατική 
ουδετερότητα έως το 2050. Πέρα από τη χρηµατοδότηση που είναι ανα-
γκαία, µια αειφόρος ανάκαµψη απαιτεί συστηµική προσέγγιση, δηλαδή 
την αντιµετώπιση των συµµετεχόντων ως µέρη που αλληλοεπιδρούν 
τόσο µεταξύ τους όσο και µε το περιβάλλον τους, καθώς και ανάπτυξη 
σύνθετων λύσεων από διάφορα πεδία, πάντα µε γνώµονα την επιστήµη, 
ώστε να σχεδιαστούν τεχνολογικά και χρηµατοδοτικά µονοπάτια µετά-
βασης στην αειφορία, εξειδικευµένα στις ανάγκες κάθε χώρας. 

Η φετινή Εκθεση του SDSN, στου οποίου τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό 
κόµβο συµπροεδρεύω, προτείνει τεχνολογικά και οικονοµικά µονοπάτια 
µετάβασης στην αειφορία, αξιοποιώντας διεπιστηµονικές λύσεις για 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυκλική οικονοµία, λύσεις βασισµένες 
στη φύση και έργα µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής. Αναφορικά µε 
την προστασία όσων πλήττονται από τις πολιτικές για το κλίµα και τη 
βιοποικιλότητα, η έκθεσή µας δείχνει ότι µέτρα δηµοσιονοµικής πολι-
τικής, όπως αναδιανοµή  εσόδων από κλιµατικούς φόρους, στοχευµένα 
µέτρα ενεργειακής αναβάθµισης, προγράµµατα διατήρησης των θέσεων 
εργασίας και χρηµατοδότηση επιδοτήσεων για νέες τεχνολογίες χαµηλών 
εκποµπών, µπορούν να συµβάλουν στην ταυτόχρονη εφαρµογή των 17 
Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ισότητα και συνοχή, ενισχύοντας 
την απασχόληση και παράγοντας θετικούς πολλαπλασιαστές ανάπτυξης 
σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Α πό την πρόσφατη Σύνοδο των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα 
στη Γλασκώβη (COP26), στην οποία συµµετείχα ως πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιστηµονικής Ενωσης Οικονοµολόγων του 

Περιβάλλοντος, έγινε ξεκάθαρη η άνευ προηγουµένου κινητοποίηση των 
επιχειρήσεων και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για χρηµατοδό-
τηση βιώσιµων επενδύσεων. Το άθροισµα των κεφαλαίων παγκοσµίως 
που έχει δεσµευτεί για την επίτευξη µηδενικού ισοζυγίου εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου, ξεπέρασε τα 130 τρισεκατοµµύρια δολάρια, από 
µόλις 5 τρισεκατοµµύρια δολάρια όταν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιταλία 
ανέλαβαν τα ηνία της προεδρίας της COP26 από τη Χιλή και την Ισπανία 
το 2019. Η επιτάχυνση της µετάβασης στην αειφορία υποστηρίζεται 
επίσης από τις περισσότερες ηγεσίες των χωρών της ∆ύσης, οι οποίες 
έχουν θέσει στόχο να µηδενίσουν το ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. H 
Κίνα και η Ρωσία το µεταθέτουν για το 2060, ενώ η Ινδία για το 2070.

Η Φοίβη Κουντούρη είναι καθηγήτρια στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, διευθύντρια στο Εργαστήριο Ερευνας στην Κοινωνικό-Οικονοµική και 
Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES), διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης (SDU) 
και του EIT Climate-KIC Hub Ελλάδος, του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Εκλεγµένη πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Οικονοµολόγων Περιβάλλοντος και Πόρων (EAERE), εκλεγµέ-
νο µέλος της Παγκόσµιας Ακαδηµίας Τεχνών και Επιστηµών (WAAS)  και συνδιευθύντρια του 
∆ικτύου Λύσεων Βιώσιµης Ανάπτυξης Ευρώπης (UN SDSN Europe) και Ελλάδος (UN SDSN 
Greece). Επίσης είναι µέλος της εθνικής επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή. Προσωπική ιστο-
σελίδα: phoebekoundouri.org
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΣΤΡΟ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α 
ΧΡΙΣΤΟΦΙ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΤΣΕΚΕΡΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ

ΤΗΣ δρος 
ΦΟΙΒΗΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Aπο αριστερά: 
Αλεξάνδρα Γούτα, 
Γιάννης Μαστρο-
γεωργίου, Χαρά-
λαµπος Τσέκερης 
και Επαµεινώνδας 
Χριστοφιλόπουλος

Μέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως αναδιανοµή  
εσόδων από κλιµατικούς φόρους, στοχευµένα µέτρα 
ενεργειακής αναβάθµισης, προγράµµατα διατήρησης 
των θέσεων εργασίας και χρηµατοδότηση 
επιδοτήσεων για νέες τεχνολογίες χαµηλών 
εκποµπών, µπορούν να συµβάλουν στην ταυτόχρονη 
εφαρµογή των 17 Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης 
και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας



των διεργασιών ΤΝ, η ισότητα, η λογοδοσία αλλά και να συγκεράσουν 
την ανθρωποκεντρική προσέγγιση µε την επιδίωξη της ασφάλειας των 
συστηµάτων, χωρίς να υπάρξει ανάσχεση της εξέλιξης της ΤΝ και της 
ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης. ∆ιόλου εύκολη ισορροπία και 
εγχείρηµα, καθώς η ΕΕ επιχειρεί να ρυθµίσει µία τεχνολογία ραγδαία 
εξελισσόµενη και εν πολλοίς µη προβλέψιµη, µε τρόπο τεχνολογικά 
ουδέτερο και ταυτόχρονα µε ασφάλεια δικαίου.

Η Λίλιαν Μήτρου είναι καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µέλος του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης

Να δώσουµε έµφαση στις δεξιότητες, 
όχι στα τυπικά προσόντα

Α κούµε πολλά τελευταία για τις ψηφιακές δεξιότητες, όπως προ-
γραµµατισµός, ανάλυση δεδοµένων, τεχνητή νοηµοσύνη, κ.λπ. 
Οι δεξιότητες αυτές βρίσκονται αναµφίβολα σε µεγάλη ζήτηση 

σήµερα και στο εγγύς µέλλον. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο ότι οι δεξιότη-
τες που έχουν ακόµη πιο µεγάλη ζήτηση, είναι οι βασικές ανθρώπινες 
δεξιότητες όπως καλή επικοινωνία, ικανότητα συνεργασίας, κριτική 
σκέψη, περιέργεια, επιµονή, προσαρµοστικότητα. Οι δεξιότητες αυ-
τές δεν διδάσκονται σήµερα στα περισσότερα επίσηµα προγράµµατα 
σπουδών και αποτελούν το µεγαλύτερο παράπονο της αγοράς εργασίας, 
όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσµο, σε ό,τι αφορά τους 
νέους πτυχιούχους.

Αυτό που µε απασχολεί είναι ότι πολλά πανεπιστηµιακά προγράµµατα 
σπουδών δεν δίνουν ακόµη αρκετή έµφαση σε δεξιότητες και συνεχί-
ζουν να προσφέρουν στείρες γνώσεις που δεν µεταφράζονται σε απτές 
ικανότητες. Το φαινόµενο είναι παγκόσµιο αλλά είναι ιδιαίτερα οξύ 
στην Ελλάδα, η οποία, παρότι παράγει επαρκή αριθµό πτυχιούχων ΑΕΙ, 
σύµφωνα µε την υπηρεσία CEDEFOP, βρίσκεται στην τελευταία θέση 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά την αντιστοιχία δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναµικού µε τις ανάγκες της αγοράς. 

Η ελληνική κοινωνία δίνει ακόµη έµφαση στα τυπικά προσόντα (π.χ. τα 
«πτυχία») και όχι αρκετά στο αντίκρισµα που έχουν αυτά σε πραγµατικές 
δεξιότητες. Αν θέλουµε να µετασχηµατίσουµε την οικονοµία µας, αυτό 
θα πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Ο Χρύσανθος ∆ελλαρόκας είναι αντιπρύτανης για την Ψηφιακή Μάθηση και την Ακαδηµαϊκή 
Καινοτοµία, καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων, Boston University, αντιπρόεδρος Τοµε-
ακού Ερευνητικού Συµβουλίου Ανθρώπινου ∆υναµικού & Αναβάθµισης ∆εξιοτήτων, ΕΣΕΤΕΚ

Χρηµατοδότηση και ανάπτυξη

Η προγραµµατισµένη εισροή ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως µέσω 
του Ταµείου Ανάκαµψης, αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά 
τους ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας. Την περυσινή ύφε-

ση 9% φαίνεται πως µπορεί να ακολουθήσει ισχυρή φετινή ανάκαµψη, 
λίγο µικρότερη, και στην επόµενη τριετία ετήσιοι ρυθµοί πραγµατικής 
µεγέθυνσης περί το 3-4%. Στο διάστηµα αυτό, συµβάλλουν θετικά η 
σταδιακή µείωση ανεργίας και επενδυτικού κενού, η διατήρηση των 
επιτοκίων χαµηλά και η ανάκαµψη της ζήτησης διεθνώς. Καθώς, όµως, 
θα επουλώνεται το πλήγµα της πανδηµίας, τα ζητήµατα που αφορούν 
τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές της οικονοµίας έρχονται στο προσκήνιο.

Κατά τη δεκαετή κρίση, η ασθενής χρηµατοδότηση ήταν κρισιµότατος 
παράγοντας της ύφεσης, όχι όµως η πηγή του προβλήµατος. Πέρα από 
τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης και η 
ακραία αβεβαιότητα αποµάκρυναν επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Αλλωστε, σηµαντικού ύψους εισροή ευρωπαϊκών πόρων στην ελληνική 
οικονοµία υπάρχει για δεκαετίες, ενώ µεγάλα ποσά εισέρρευσαν τα 
πρώτα χρόνια της νοµισµατικής ένωσης, αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος. 
Ταυτόχρονα, το πρόβληµα στην παραγωγή δεν ήταν τόσο στον δανεισµό 
όσο στα ίδια κεφάλαια. 

Πλέον, το ερώτηµα είναι σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν η χρηµα-
τοδότηση και οι συνολικές αποφάσεις πολιτικής θα υποστηρίξουν την 
αναγκαία στροφή παραγωγικού υποδείγµατος προς εξωστρέφεια ή αν 
θα ενδυναµώσουν την υφιστάµενη δοµή της οικονοµίας, µε παροδική 
µόνο επίδραση στα εισοδήµατα.  

Ο Νίκος Βέττας είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών 

∆ιακυβέρνηση σε συνθήκες 
πολλαπλών αβεβαιοτήτων

Ο ι κοινωνίες µας έχουν ξεχάσει ότι τις δυσκολίες τις παλεύεις. Με 
κάθε νέο πρόβληµα πολλοί δυσφορούν – λογικό –, ψάχνουν ευθύ-
νες σε «άλλους» και σωτήρες από οπουδήποτε.  Κουρασµένοι από 

τόσα χρόνια κρίσης, ζούµε ξανά ένα διάχυτο κλίµα έωλης υπεραισιοδοξίας 
και προσδοκιών. 

Συνήθως, στο παρελθόν είχαµε ένα δυο σοβαρά προβλήµατα κάθε φο-
ρά. Η διαφορά σήµερα είναι, ότι µε την αδιαφορία δεκαετιών και µε την 
οικονοµία κάτω – στο επίπεδο του 2003 –,  έχουµε πλέον πολλές απειλές 
µαζί, σε πολλαπλούς συνδυασµούς: κλιµατική αλλαγή,  υπερχρέωση, δη-
µογραφικό-ασφαλιστικό, αναπτυξιακό, ανισότητες, νοµισµατικές φούσκες, 
εκπαιδευτικό. Το χρέος µας προς το ΑΕΠ ήταν το 2020 206% – το τρίτο 
υψηλότερο στον κόσµο. Περίπου γιορτάζουµε γι’ αυτό. Ολα αυτά όµως 
σηµαίνουν έναν πιο σύνθετο κίνδυνο. O,τι κάνουµε στη δεκαετία αυτή για 
όλα αυτά, θα κρίνει το αύριο της χώρας για δεκαετίες. Μετά  το 2030 τα 
προβλήµατα θα είναι πιο έντονα και οι βαθµοί ελευθερίας µας λιγότεροι. 

Οταν κοινωνία και κυβερνήσεις εγκαταλείπουν στο κενό την ευθύνη 
τους από την παράλληλη συσσώρευση µεγάλων απειλών, µετατρέπονται σε 
δευτερογενή πηγή απειλής που επιδεινώνει το µέλλον. Τότε εµφανίζονται 
οι «µαύροι κύκνοι». Είναι το σηµείο όπου η απειλή γίνεται πραγµατικότητα 
και πιέζει για πολιτικά επικίνδυνες διαδικασίες: ποιος θα χρεωθεί το κόστος, 
ποιος θα πληρώσει, ποιος θα προστατευθεί και ποιος όχι. Ο µεγάλος κίν-
δυνος δεν είναι καν οι παραπάνω απειλές. Είναι η κοντόφθαλµη αδιαφορία 
και απληστία που παραβλέπει το ίδιο της το συµφέρον και το κόστος που 
έχουν οι επιλογές της την επόµενη µέρα: οι µεγάλες αναστατώσεις και η 
κοινωνική - πολιτική αποσταθεροποίηση – η ιστορία µας µετά το 2010. 

Ο Τάσος Γιαννίτσης είναι οµότιµος καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρώην υπουργός

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΜΨΗ, 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Ευρωπαϊκή πολιτική κυβερνοασφάλειας 
ως βασικός πυλώνας της πολιτικής 
ασφάλειας της Ενωσης

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καθώς και η πρόληψη και καταπο-
λέµηση του κυβερνοεγκλήµατος είναι πολιτικές προτεραιότητες 
για την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, τον ∆εκέµβριο του 2020 υιοθετήσαµε µια νέα πε-
νταετή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
προτείνοντας µια σειρά από νοµικές και πολιτικές πρωτοβουλίες µε στόχο 
να ενισχύσουµε το επίπεδο ασφάλειας αλλά και τη συλλογική ανθεκτικό-
τητα και ετοιµότητα της Ευρώπης έναντι κάθε είδους κυβερνοαπειλών. 

Μια εµβληµατική νοµοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της 
κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η πρόταση για την 
αναθεώρηση της Οδηγίας NIS (γνωστή ως NIS2). H Οδηγία NIS, που 
τέθηκε σε ισχύ το 2018 και έχει πλήρως ενσωµατωθεί και στην ελλη-
νική νοµοθεσία. Η Οδηγία NIS ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό νοµοθετικό 
κείµενο που θεσπίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριµένα µέτρα και 
υψηλά πρότυπα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε όλους τους 
κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας και κοινωνίας µας σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Με την εξέλιξη και τη δραµατική αύξηση των κυβερ-
νοεπιθέσεων, ειδικά την περίοδο της πανδηµίας, είναι πλέον αναγκαίο 
να επικαιροποιήσουµε αυτή την Οδηγία ώστε να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες κυβερνοαπειλές. 

Μαζί µε τη NIS2 καταθέσαµε και µια πρόταση για µια νέα Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για την ανθεκτικότητα σε κρίσιµες υποδοµές (γνωστή µε το 
ακρωνύµιο CER) θέλοντας να εναρµονίσουµε τους τοµείς που καλύπτει 
η οδηγία NIS2, που αφορά αποκλειστικά την κυβερνοασφάλεια, µε την 
αντίστοιχη Οδηγία που αφορά γενικότερα την ανθεκτικότητα των κρί-
σιµων υποδοµών ενάντια σε απειλές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Και οι δυο αυτές νοµοθετικές προτάσεις βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και ελπίζουµε σύντοµα 
να υιοθετηθούν.

Οι αναθεωρήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επικαιροποίηση των 
ευρωπαϊκών κανόνων σύµφωνα µε το νέο στρατηγικό δόγµα της ΕΕ για 
την πολιτική ασφάλειας, που καταργεί την εσφαλµένη διάκριση µεταξύ 
κυβερνοχώρου και φυσικού χώρου και αντιµετωπίζει την ασφάλεια ολι-
στικά και όχι θεµατικά και αποσπασµατικά. ∆ηλαδή δεν αναγνωρίζει τη 
διάκριση µεταξύ φυσικών/παραδοσιακών απειλών και ψηφιακών απει-
λών/κυβερνοαπειλών. Η νέα αυτή προσέγγιση είναι καθοριστική για την 
αντιµετώπιση των υβριδικών απειλών. Οι υβριδικές απειλές εστιάζουν 
στην αποσταθεροποίηση των κοινωνιών µας και των δηµοκρατιών, 
µε πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγµα τις υβριδικές επιθέσεις στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τ ο νέο στρατηγικό δόγµα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ασφάλεια 
περιγράφεται διεξοδικά στη στρατηγική για την Ενωση Ασφάλειας 
2020-2025. Η νέα αυτή στρατηγική έχει ως στόχο την καλύτερη 

θωράκιση της Ενωσης και των κρατών µελών της απέναντι στις σύγχρονες 
απειλές και επιδιώκει να προστατεύσει όλους τους ευρωπαίους πολίτες, 
µε απόλυτο σεβασµό στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. 

Η ∆έσποινα Σπανού είναι επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του αντιπροέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά

Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοηµοσύνης

Η πανδηµία επέσπευσε την εισβολή των ψηφιακών εργαλείων 
και έφερε στο προσκήνιο µε ένταση τον ρόλο της Τεχνητής 
Νοηµοσύνης. 

Από τον τρόπο χρήσης και ελέγχου της θα εξαρτηθεί εάν θα έχουµε 
ένα µέλλον ευοίωνο ή δυστοπικό. Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις, την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και τα όργανά της είναι µεγάλη.   

Η ΤΝ, η αυτοµατοποίηση και αυτονοµία διαδικασιών που µπορεί να 
πετύχει, παρέχει τα εργαλεία για να υπάρξουν θεαµατικές βελτιώσεις σε 
Υγεία, Παιδεία, µετακινήσεις, Εργασία, Κλιµατική Αλλαγή, Επικοινωνία, 
αξιοποίηση των πόρων και αλλού. 

Αλλά εγείρονται τεράστια ηθικά ζητήµατα. ∆εν θέλουµε ένα µέλλον 
όπου οι αλγόριθµοι θα αποφασίζουν για όλα, χωρίς συναισθηµατική 

και κοινωνική νοηµοσύνη. Ούτε να παραδώσουµε πλήρη έλεγχο για να 
επιτευχθεί µεγιστοποίηση του κέρδους, µε παράπλευρες απώλειες την 
πρόβλεψη και χειραγώγηση συµπεριφορών, αλλά και των σκέψεών µας. 

Η ΕΕ νοµοθετεί ήδη ένα πλαίσιο αρχών (ΑΙ act), ενώ απορρίπτει ό,τι 
αντιβαίνει το θεµελιώδες δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως προ-
τάσεις που ζητούν τη «Μαζική βιοµετρική επιτήρηση» του πληθυσµού 
ή την κατηγοριοποίηση των πολιτών µε βάση την επιρρέπειά τους σε 
µελλοντική εγκληµατικότητα! 

Ε ίναι αναγκαίο να προστατευτεί η «Πνευµατική Ιδιωτικότητα» (Mental 
privacy) – να µην µπορούν να διαβαστούν οι σκέψεις µας, η εξέλιξη 
του σκεπτικού µας, καθώς η ανίχνευσή τους µπορεί να οδηγήσει 

σε προληπτικές δράσεις οδηγώντας την κοινωνία µας σε σκοτάδια που 
δεν συνάδουν µε τον πολιτισµό µας. Η «Γνωστική Ελευθερία» (Cognitive 
liberty) πρέπει να προστατευθεί ως ανθρώπινο δικαίωµα, ώστε να µην 
επιτρέπεται οποιαδήποτε καθοδήγηση της σκέψης µας (βλέπε τεχνο-
λογία της Neuralink). Χωρίς επαγρύπνηση και έγκαιρη δράση, υπάρχει 
φόβος ότι ειδικά στα χέρια απολυταρχικών κυβερνήσεων τα εργαλεία 
της ΤΝ θα οδηγήσουν σε ένα οργουελικό τοπίο. Είναι ευθύνη µας να 
δράσουµε προληπτικά και µε ασφάλεια να αποκοµίσουµε τα οφέλη των 
τεχνολογιών αυτών.

Η Εύα Καϊλή είναι ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήµης, της 
Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοηµοσύνης, ΕΚ

Η «ρύθµιση» της Τεχνητής Νοηµοσύνης

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα και µοχλό 
της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης. Η διείσδυσή της σε πολλές 
πτυχές της οικονοµίας, της κοινωνίας και της διοίκησης  συνο-

δεύεται από µεγάλες προσδοκίες. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνολογικό κύµα, 
η ΤΝ κινείται σε ένα εκκρεµές µεταξύ ελπίδας και φόβου, θέτοντας το 
ζήτηµα της νοµοθετικής παρέµβασης, ώστε να υπηρετεί την ανθρώπινη 
και κοινωνική ευηµερία, χωρίς να διακυβεύονται βασικές αρχές του κρά-
τους δικαίου, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες των πολιτών. 

Η ΕΕ µε την προτεινόµενη Πράξη για την Τεχνητή Νοηµοσύνη φιλο-
δοξεί να ρυθµίσει (ίσως για πρώτη φορά σε τόσο ευρεία και οριζόντια 
έκταση) πώς (και εάν) πρέπει να χρησιµοποιείται µία «τεχνολογία». Το 
κύριο ερώτηµα είναι, εάν µπορεί να οριστεί, να ρυθµιστεί, να περιοριστεί 
η χρήση της ΤΝ.  Μέσω της Artificial Intelligence Act µεταβαίνουµε από 
τη συζήτηση για την ηθική στο στάδιο των δεσµευτικών κανόνων που 
πρέπει να διασφαλίσουν αρχές, όπως η διαφάνεια, η εξηγησιµότητα 

ΤΗΣ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΣΠΑΝΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΑΣ 
ΚΑΪΛΗ

ΤΗΣ ΛΙΛΙΑΝ 
ΜΗΤΡΟΥ

ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
∆ΕΛΛΑΡΟΚΑ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΒΕΤΤΑ

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ

Συνήθως, στο παρελθόν είχαµε ένα δυο σοβαρά 
προβλήµατα κάθε φορά. Η διαφορά σήµερα είναι, ότι 
µε την αδιαφορία δεκαετιών και µε την οικονοµία 
κάτω – στο επίπεδο του 2003 –,  έχουµε πλέον πολλές 
απειλές µαζί, σε πολλαπλούς συνδυασµούς

Απο αριστερά: 
Κώστας 

Γιαννακίδης, 
Εύα Καϊλή και 
Λίλιαν Μήτρου



Η ανάκαµψη ήρθε ευτυχώς νωρίτερα, 
όµως η πολυαναµενόµενη αλλαγή 
του παραγωγικού µοντέλου εκκρεµεί ακόµη

Π αρά τα πρόσφατα σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής οικο-
νοµίας και την εύλογη προσµονή της πρόκλησης των ευρω-
παϊκών πόρων, ο µακροχρόνιος κίνδυνος στο παραγωγικό 

επίπεδο είναι η αναπαραγωγή του υφιστάµενου παραγωγικού και 
επιχειρηµατικού ιστού, παρά τη διαθεσιµότητα ενός πρωτόγνωρου 
ύψους ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης. Και όµως το στρατηγικό ανα-
πτυξιακό διακύβευµα της χώρας είναι η τεχνολογική και οργανωτική 
αναβάθµιση, η αναδιάρθρωση και εν τέλει ο µετασχηµατισµός του 
παραγωγικού της συστήµατος µε δύο στόχους: α) να µπορέσει να 
συµβάλει στη βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας, η οποία εδώ και πάνω από µία δεκαετία έχει 
κατρακυλήσει δεκάδες θέσεις στις διάφορες κατατάξεις της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας (World Economic Forum, IMD κ.ά.) και β) να 
διευκολύνει τον σταδιακό απεγκλωβισµό των ελληνικών επιχειρή-
σεων από τη στρατηγική θέση «stuck in the middle» (κολληµένες 
στη µέση) στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισµού – καθώς είναι στην 
πλειονότητά τους ακριβότερες από επιχειρήσεις που προέρχονται 
από χώρες χαµηλού κόστους εργασίας, αλλά και ποιοτικά λιγότερο 
ανταγωνιστικές από επιχειρήσεις που προέρχονται από οικονοµί-
ες υψηλότερων τεχνολογικών, παραγωγικών και οργανωσιακών 
δυνατοτήτων. 

Για τον σκοπό αυτό, αναγκαία είναι η διαµόρφωση ενός παραγω-
γικού µοντέλου µε επίκεντρο την καινοτοµία σε όλους τους τοµείς 
(πρωτογενής τοµέας, µεταποίηση και υπηρεσίες) και σε όλους τους 
κλάδους (υψηλής, µέσης και χαµηλής τεχνολογίας) και τη συστηµατική 
αξιοποίηση της γνώσης (επιστηµονικής, τεχνολογικής, οργανωσια-
κής / διοικητικής, πρακτικής, κωδικοποιηµένης ή διάχυτης), που θα 
επιτρέψει στην ελληνική παραγωγή και τις ελληνικές επιχειρήσεις 
να σταθούν καλύτερα στον διεθνή καταµερισµό εργασίας. Για την 
επιτυχία ενός φιλόδοξου εγχειρήµατος για µια Ελλάδα που «εκπαι-
δεύεται, ερευνά, καινοτοµεί, καταρτίζεται, µαθαίνει και επιχειρεί» 
βασική προϋπόθεση είναι η κινητοποίηση του κόσµου της γνώσης, 
της τεχνολογίας και της παραγωγής µε την ενεργοποίηση συνερ-
γασιών (π.χ. συνεργασία των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών 
κέντρων µε τη βιοµηχανία, δίκτυα επιχειρήσεων), τη συνδυασµένη 
ανάπτυξη συµβατικών και ψηφιακών υποδοµών και τη δηµιουργική, 
ορθολογική και προσανατολισµένη αξιοποίηση πόρων ευρωπαϊκών, 
εγχώριων, δηµόσιων και ιδιωτικών.

Ο Γιάννης Καλογήρου είναι οµότιµος καθηγητής Τεχνολογικής, Οικονοµικής και Βιοµηχανι-
κής Στρατηγικής του ΕΜΠ

Η πολιτική σηµασία του Ταµείου Ανάκαµψης 

Σ την ειδησεογραφία και στις σχετικές αναλύσεις για το Ταµείο 
Ανάκαµψης κυριάρχησε – εν πολλοίς δικαιολογηµένα – το µέγεθος 
της πρόσθετης χρηµατοδότησης που εξασφαλίζει και οι αναµενό-

µενες σηµαντικές θετικές  επιπτώσεις σε µια σειρά από δηµοσιονοµικά 
µεγέθη των ωφελούµενων κρατών-µελών. Αυτό είχε σαν συνέπεια την 
de facto υποτίµηση της πολιτικής σηµασίας που έχει η εισαγωγή αυτού 
του µηχανισµού για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, που κατά την εκτίµησή 
µας, θα αποδειχθεί µεγαλύτερη από την οικονοµική. 

Κατ’ αρχάς, η δηµιουργία του Ταµείου Ανάκαµψης προκαλεί µια 
πρωτόγνωρη αύξηση, σχεδόν διπλασιασµό, του προϋπολογισµού της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, πράγµα που ήταν αδιανόητο πριν από την κρίση 
της πανδηµίας. Το δεύτερο εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι 
η αύξηση αυτή θα προέλθει από δανεισµό της Ευρωπαϊκής Ενωσης από 
τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, δηλαδή από ανάληψη, για πρώτη φορά, 
αµοιβαίου χρέους. Η ανάγκη δε εξυπηρέτησης αυτού του δανείου οδηγεί 
σε θέσπιση νέων ιδίων πόρων του ενωσιακού προϋπολογισµού, δηλαδή 
νέων πηγών εσόδων, που µάλιστα θα έχουν ως αποδέκτη απευθείας 
την ΕΕ και δεν θα στηρίζονται σε συνεισφορές των κρατών-µελών, στις 
οποίες στηρίζεται σήµερα κατά κύριο λόγο ο προϋπολογισµός της ΕΕ. 
Πρόκειται για τρεις πολύ σηµαντικές εξελίξεις στα ευρωπαϊκά πράγµατα, 
που σπάζουν τα επί δεκαετίες εδραιωµένα «ταµπού» και στρώνουν τον 
δρόµο για τη δηµοσιονοµική ένωση και, συνακόλουθα, για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Η πολιτική σηµασία του Ταµείου Ανάκαµψης συµπληρώ-
νεται από το γεγονός ότι για πρώτη φορά µια τέτοιου είδους και ύψους 
παρέµβαση αφορά συµµετρικά όλα τα κράτη-µέλη και όλους τους πολίτες 
της Ενωσης, αποτελώντας, όπως σηµείωσε ο Martin Wolf, «µια τροµερά 
ισχυρή δήλωση κοινής βούλησης για αλληλεγγύη και αναγνώρισης ενός 
συλλογικού συµφέροντος που υπερβαίνει τα στενά εθνικά όρια». 

Ο Αλέκος Κρητικός είναι πρώην ΓΓ ΥΠΕΣ, πρώην ΓΓ Βιοµηχανίας

Το κόστος της ενεργειακής µετάβασης

Σ το ερώτηµα αν προχωράµε από την κρίση της πανδηµίας στην 
κανονικότητα ή αν η κρίση που δηµιούργησε η πανδηµία απο-
τελεί πλέον κανονικότητα και αφετηρία πολλών άλλων φαίνεται 

πως υπερισχύει η δεύτερη περίπτωση. 
Σε µια παγκόσµια κοινωνία, µέλος της οποίας είναι και η χώρα 

µας, τα γεγονότα έχουν άµεση συνέπεια και στην Ελλάδα, συνεπώς 
οι εξελίξεις στις παγκόσµιες αγορές µάς επηρεάζουν. Γι’ αυτό είναι 
αναγκαίο να τις κατανοήσουµε. 

Το momentum ανάπτυξης που είχε ξεκινήσει µετά το πρώτο σοκ της 
πανδηµίας απειλείται από τη δυσκολία της παραγωγής να ανταποκριθεί 
στη ζήτηση, από τα ενεργειακά κοστολόγια και τον πληθωρισµό. Ζούµε 
λοιπόν την τέλεια καταιγίδα, µε την παρούσα ενεργειακή κρίση να 
διαφαίνεται πως είναι η πρώτη εκ των πολλών, καθώς σε ευρωπαϊκό 
αλλά και διεθνές επίπεδο επισπεύστηκαν οι διαδικασίες απανθρακο-
ποίησης. Οµως δεν προηγήθηκε κάποιο σχέδιο. 

Κι ενώ το φυσικό αέριο είναι αδιαµφισβήτητα το µεταβατικό καύσι-
µο, δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα η τεχνολογία, δεν έγιναν οι αναγκαίες 
επενδύσεις, δεν δηµιουργήθηκαν οι απαραίτητες υποδοµές εκτετα-
µένης αποθήκευσης, όσο οι επενδύσεις στις ΑΠΕ προχωρούν, χωρίς 
µάλιστα να έχει λυθεί το ζήτηµα της στοχαστικότητάς τους. Ζούµε 
έτσι την πρώτη κρίση από όσες αναµένονται µέχρι να φτάσουµε στην 
πραγµατική πράσινη µετάβαση.

Στον δρόµο που όλοι µαζί έχουµε αποφασίσει είναι απαραίτητο να 
µιλήσουµε µε γενναιότητα για το κόστος της ενεργειακής µετάβασης 
και να αναλάβουµε όλοι το µέρος που µας αναλογεί, πολιτεία, πολίτες, 
επιχειρηµατικότητα. Για ένα πράσινο, βιώσιµο µέλλον.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS
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«Πληθωρισµός και νοµισµατική πολιτική»

T o βασικό ερώτηµα που απασχολεί σήµερα τη διεθνή οικονοµία και 
αφορά άµεσα και την Ελλάδα είναι το εξής: Θα υπερβεί ο ρυθµός 
µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή τον στόχο για τον πλη-

θωρισµό (2%) σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα (δηλαδή τα επόµενα δυο µε 
τρία χρόνια) λόγω της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής επέκτασης, της 
µετατροπής των συσσωρευµένων, από την πανδηµία, αποταµιεύσεων σε 
δαπάνες, της αύξησης των τιµών της ενέργειας (π.χ. από τις στενότητες 
στην αγορά φυσικού αερίου αλλά και των ποικίλων γεωπολιτικών εντάσε-
ων), καθώς και λόγω της αύξησης των µισθών; Αν η απάντηση είναι θετική, 
τότε θα αυξηθούν τα επιτόκια. Αν αυξηθούν παραλλήλως τα επιτόκια και ο 
ονοµαστικός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, το πρόβληµα είναι αντιµετωπίσιµο. 
Αν αυξηθούν τα επιτόκια αλλά υπάρξει στασιµότητα στον ρυθµό µεταβολής 
του ονοµαστικού ΑΕΠ, το πρόβληµα επιδεινώνεται.

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ευρωσυστήµατος, ο πληθωρισµός στη 
ζώνη του ευρώ θα αρχίσει να υποχωρεί από τα µέσα του 2022 και θα βρί-
σκεται κάτω από 2% το 2023. Η νοµισµατική πολιτική, µε βάση την εµπει-
ρία του παρελθόντος, δεν πρέπει να αντιδρά σπασµωδικά σε παροδικές 
αυξήσεις του ρυθµού του πληθωρισµού, οι οποίες προέρχονται κυρίως 
από την πλευρά της προσφοράς και από γεωπολιτικές εντάσεις. Αυτές οι 
παροδικές αυξήσεις αποτελούν διορθώσεις των σχετικών τιµών, κυρίως 
της ενέργειας, και όχι µόνιµη αύξηση του πληθωρισµού.

∆ύο αντίρροπες δυνάµεις επιδρούν σήµερα στον πληθωρισµό: Αυξητικά, 
αυτές που συνδέονται µε την πανδηµία: επεκτατική δηµοσιονοµική και 
νοµισµατική πολιτική, στενότητες (περιορισµοί) της προσφοράς, αύξηση 
δαπανών από τη συσσωρευµένη αποταµίευση. Μειωτικά, αυτές που υπήρ-
χαν και πριν: γήρανση πληθυσµού (αν και διίστανται οι απόψεις για αυτό), 
υπερβάλλουσα αποταµίευση έναντι επενδύσεων, ψηφιοποίηση οικονοµι-
ών, τεχνολογική πρόοδος, και, συνεπώς, αύξηση της παραγωγικότητας, 
εξαγωγές από χώρες χαµηλού εργατικού κόστους λόγω ανοίγµατος στο 
διεθνές εµπόριο κ.λπ. 

Η ζώνη του ευρώ αντιµετωπίζει µικρότερες πληθωριστικές πιέσεις 
από τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο. Καταλυτικός παράγων για 
τη «µονιµοποίηση» ή όχι του πληθωρισµού σε υψηλότερα επίπεδα, 

ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, είναι η µεταβολή του κόστους εργασίας ανά 
µονάδα προϊόντος (δηλαδή η διαφορά µεταξύ µεταβολής των µισθών και 
της µεταβολής της παραγωγικότητας), δεδοµένου µάλιστα ότι η ζώνη του 
ευρώ στηρίζεται κυρίως σε υπηρεσίες. Στη ζώνη του ευρώ δεν παρατη-
ρούνται σήµερα πιέσεις για αυξήσεις στους µισθούς που θα οδηγούσαν 
σε πληθωρισµό τιµών καταναλωτή πάνω από τον στόχο. Εποµένως, µε 
βάση τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία και τις προβλέψεις, δεν αναµένεται 
στασιµοπληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ. Μόνο παροδικές αναταράξεις 
στον απόηχο της πανδηµίας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Θωράκιση των ασθενών 
µέσω των επενδύσεων

Τ α οξύτατα προβλήµατα που προκάλεσε η πανδηµία ανέδειξαν νέα 
θέµατα προς επίλυση στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το 
κλείσιµο των συνόρων για ένα µήνα στην αρχή της υγειονοµικής 

αυτής κρίσης επέφερε δραµατικές ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό και 
βασικά φάρµακα. 

Η αρνητική αυτή εξέλιξη προέκυψε ως αποτέλεσµα της έντονης εξάρ-
τησης της Ευρώπης από πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα προερχόµενα 
από χώρες της Ασίας. Το γεγονός αυτό άνοιξε µια συζήτηση γύρω από την 
ανάγκη θωράκισης των ευρωπαίων ασθενών µέσω της επιστροφής ενός 
µεγάλου µέρους της παραγωγής φαρµάκων στην Ευρώπη. Βασική προϋπό-
θεση στην κατεύθυνση αυτή είναι η άρση των υφιστάµενων αντικινήτρων.

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, η Ελλάδα επέδειξε µια εντυπωσιακή 
δυναµική χάρη στην ισχυρή παραγωγική και ερευνητική της βάση στον 
τοµέα της φαρµακοβιοµηχανίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, πως τα 32 
εργοστάσια παραγωγής φαρµάκων που διαθέτει µπορούν να καλύψουν το 
70% των ελλήνων  ασθενών µε ποιοτικές και ασφαλείς θεραπείες.

Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία πρωτοστατεί στην προσπάθεια για 
εδραίωση αναπτυξιακών ρυθµών. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα συµψη-
φισµού σε ποσοστό 8% της υπερφορολόγησης που της επιβάλλεται µε 

επενδυτικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, ξεκινά ένα µεγάλο κύκλο 
επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη και παραγωγή διεθνώς 
ανταγωνίσιµων προϊόντων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ELPEN δροµολογεί ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 
125 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός εργοστασίου 
παραγωγής φαρµάκων στην Κερατέα κι  ενός Πάρκου Ερευνας και Και-
νοτοµίας στα Σπάτα, καθώς και τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων 
παραγωγικών της εγκαταστάσεων   στο Πικέρµι. Με τις νέες επενδύσεις 
που υλοποιεί, η εταιρεία θα δηµιουργήσει 250 νέες άµεσες θέσεις εργασίας 
κυρίως για επιστήµονες υψηλής εξειδίκευσης, συµβάλλοντας ενεργά στον 
επαναπατρισµό των ελλήνων επιστηµόνων.

Ο Θεόδωρος Τρύφων είναι πρόεδρος ΠΕΦ, συνδιευθύνων σύµβουλος ΕΛΠΕΝ

Κανονικότητα, δηµοκρατία και 
ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς

H κανονικότητα δεν είναι κάτι στατικό. Εξαρτάται από τον χρόνο, 
τον τόπο και τις προτεραιότητες της κάθε στιγµής.

Μέχρι σήµερα κανονικότητα εννοούµε το φιλοεπενδυτικό κλίµα, 
την ανάπτυξη, τις ποιοτικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τον εκσυγχρονισµό 
των δοµών και της λειτουργίας του κράτους, την κοινωνική συνοχή και τη 
συµµετοχή στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχουν 
όµως καινούργιες προκλήσεις, οι οποίες θέτουν σε δοκιµασία την αισιόδοξη 
άποψη της κανονικότητάς µας. Προκλήσεις όπως η πανδηµία, η κλιµατική 
αλλαγή, οι εντεινόµενες ανισότητες, η κρίση ταυτότητας, οι γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις και η συνεχώς αυξανόµενη «εισβολή» της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση, στην εργασία και στην προσωπική µας ζωή.

Η απόκτηση της κανονικότητας συνεπάγεται το ν’ αποδεχθούµε να 
ζούµε µε αβεβαιότητες και να προσαρµοζόµαστε συνεχώς στις εξελίξεις. 
Οι µόνες σταθερές και διαχρονικές αξίες είναι η δηµοκρατία µας, τα κεκτη-
µένα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ανάπτυξη που βασίζεται σε ανθρωποκε-
ντρικούς δείκτες ποιότητας ζωής και η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση. 
Η ποιότητα της δηµοκρατίας εξαρτάται από το πόσο συνειδητοί πολίτες 
είµαστε, µε έγκυρη πληροφόρηση, ενεργή συµµετοχή και το δικαίωµα 
στην αµφισβήτηση. Είναι σηµαντική η δηµιουργία συναινέσεων για όλα 
τα µεγάλα θέµατα που είναι ανοιχτά και βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. 

 

Οι νέοι, παρά τα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν, είναι ενεργοί 
και ευαίσθητοι στα θέµατα του περιβάλλοντος, της κλιµατικής αλ-
λαγής και των κοινωνικών δικαιωµάτων. Εχουν ανάγκη για έντονη 

επικοινωνία, συµµετοχή, ελπίδα για έναν καλύτερο κόσµο και προσπαθούν 
να βρουν λύσεις στα προβλήµατα που δηµιουργεί η νέα τεχνολογική εποχή 
και ο εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός.

Ο Γιώργος Βερνίκος είναι πρώην πρόεδρος ΟΚΕ, γενικός γραµµατέας ΣΕΤΕ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΒΕΡΝΙΚΟΥ

ΤΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΤΡΥΦΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ 
ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Σε µια παγκόσµια κοινωνία, µέλος της οποίας 
είναι και η χώρα µας, τα γεγονότα έχουν άµεση 
συνέπεια και στην Ελλάδα, συνεπώς οι εξελίξεις 
στις παγκόσµιες αγορές µάς επηρεάζουν. 
Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να τις κατανοήσουµε. 

Νίκος 
Φιλιππίδης 
και Γιάννης 
Στουρνάρας



Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΙΙI

Από την οικονοµική ανάπτυξη 
στην κοινωνική ευηµερία

Τ ο µεγάλο πρόταγµα για την ελληνική οικονοµία τα επόµενα 
χρόνια είναι η ανάπτυξη. Σταθερή, βιώσιµη και µε υψηλούς 
ρυθµούς, ανώτερους από τον µέσο όρο της ευρωζώνης, ώστε 

να καλύψουµε το χαµένο έδαφος από τη δεκαετή κρίση και τη βαθιά 
ύφεση. 

Χρειαζόµαστε οπωσδήποτε ανάπτυξη, όχι όµως οποιαδήποτε 
ανάπτυξη. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία νέα χαρακτηριστικά για 
να υπηρετεί την επιστροφή της χώρας σε µια θέση στην Ευρώπη και 
τον κόσµο την οποία είχε κατακτήσει κατά την ένταξη στην ευρωζώ-
νη. Πρώτον, ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο. Επιστροφή σε 
ανάπτυξη βασισµένη στην κατανάλωση ούτε νοείται, ούτε είναι και 
εφικτή. Η Ελλάδα βίωσε µε τον πιο σκληρό τρόπο το αδιέξοδο του 
µη παραγωγικού µοντέλου και τον κοινωνικό του αντίκτυπο. Εποµέ-
νως, χρειάζεται ανάπτυξη µε επενδύσεις, ξένες αλλά και εγχώριες, 
τόσο δηµόσιες όσο και ιδιωτικές, µε υγιείς επιχειρήσεις, διεθνώς 
ανταγωνιστικές, µε εξαγωγικό προσανατολισµό και δυνατότητα 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. ∆εύτερον, υπό 
την πίεση της κλιµατικής αλλαγής, η ανάπτυξη πια σε παγκόσµια 
κλίµακα προσαρµόζεται στις προδιαγραφές της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας. Το κόστος της µετάβασης σε µια οικονοµία που 
δεν θα υπονοµεύει την επιβίωση του πλανήτη είναι υψηλό και οι 
προκλήσεις, πολιτικές και τεχνολογικές, µεγάλες. Αλλά για την Ελ-
λάδα αποτελεί και µια ευκαιρία, καθώς η χώρα έχει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στις ΑΠΕ, τις οποίες µπορεί και πρέπει να αναπτύξει 
περαιτέρω. Και, τέλος, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό. Η ανάπτυξη δεν 
µπορεί να είναι οικονοµικός αυτοσκοπός, και αυτό πρέπει να το 
λάβει, όπως και όλα τα παραπάνω, υπόψη του το τραπεζικό σύστηµα 
στην καθηµερινή λειτουργία και τις επιχειρηµατικές του στοχεύσεις 
και αποφάσεις. Η κοινωνική διάχυση των ωφεληµάτων της, η µε-
τάβαση στην συµπεριληπτική ανάπτυξη, αποτελεί προϋπόθεση για 
την οικονοµική σταθερότητα. Η πρόκληση, εποµένως, αφορά µια 
σταθερή, ισχυρή, διατηρήσιµη ανάπτυξη, περιβαλλοντικά βιώσιµη 
και κοινωνικά ισόρροπη. Η µετεξέλιξη, δηλαδή, του στόχου της 
ανάπτυξης σε στόχο κοινωνικής ευηµερίας.

Ο Φωκίων Καραβίας είναι διευθύνων σύµβουλος της Eurobank

Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας: 
Eνδογενείς προκλήσεις και τα µη εφ’ ηµίν

Π έραν των τακτικών πόρων που θα λάβουµε από τον προσφάτως 
ψηφισθέντα – και πλέον γενναιόδωρο από την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης – ενωσιακό προϋπολογισµό, εντός των 

επόµενων ετών η Ελλάδα πρόκειται να επωφεληθεί και από την 
έκτακτη χρηµατοδότηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. 
Το Ταµείο, το οποίο αποτελεί το ενωσιακό εργαλείο αντιµετώπισης 
των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της υγειονοµικής 
κρίσης της Covid-19, αναµένεται να παράσχει στα κράτη µέλη επι-
χορηγήσεις και δάνεια, µε τους πόρους του να προέρχονται από 
δανεισµό της ίδιας της Ενωσης από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ενώ η χώρα µας αναµένεται να αντλήσει από το Ταµείο Ανάκαµψης 
περίπου 30 δισ. ευρώ, η χρηµατοδότηση αυτή συνοδεύεται από µια 
σειρά προκλήσεων, εξωγενών αλλά και ενδογενών. 

Η πρώτη κατηγορία προκλήσεων συνδέεται µε την ίδια τη σύσταση 
και λειτουργία του Ταµείου Ανάκαµψης, µε αποτέλεσµα να εκφεύγει 
του άµεσου ελέγχου µας και να κατατάσσεται στα µη εφ’ ηµίν. Τη 
βασικότερη εξωγενή πρόκληση αποτελεί σήµερα η προσφυγή που 
εκκρεµεί ενώπιον του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου και στρέφεται εναντίον της γερµανικής έγκρισης της 
εξουσιοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δανειστεί από τις 
αγορές για τη χρηµατοδότηση του Ταµείου. ∆εδοµένου ότι η νοµική 
ισχύς της εξουσιοδότησης αυτής προϋποθέτει οµόφωνη απόφαση των 
Κοινοβουλίων των κρατών µελών, τυχόν απόρριψη της γερµανικής 
έγκρισης ως αντισυνταγµατικής θα αρκούσε για να θέσει συνολικά 
εν αµφιβόλω το ενωσιακό εγχείρηµα. 

Ε κτός, όµως, από εξωγενείς υφίστανται και ενδογενείς προκλήσεις, 
η έκβαση των οποίων εξαρτάται άµεσα από τους εσωτερικούς µας 
χειρισµούς. Οι προκλήσεις αυτές άπτονται, αφενός, της λήψης 

των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, η οποία είναι συνυφασµένη µε 
την υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και επενδύσε-
ων που συµπεριελήφθησαν στο εθνικό µας σχέδιο ανάκαµψης και 
εγκρίθηκαν από τους ενωσιακούς θεσµούς τον περασµένο Ιούλιο. 
Αφετέρου, της απορρόφησης της ενωσιακής χρηµατοδότησης και 
της αποτελεσµατικότερης δυνατής διοχέτευσής της στην ελληνική 
αγορά, προκειµένου να ενισχυθεί η πραγµατική οικονοµία και να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή στροφή της 
Ελλάδας προς ένα νέο οικονοµικό µοντέλο.

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη είναι λέκτορας Ευρωπαϊκού και Συνταγµατικού ∆ικαίου (Κολλέ-
για Mansfield και St Catherine’s, Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης)

Επείγει η µεταρρύθµιση του ΕΣΥ

Η χώρα διαθέτει έναν πλήρη οδικό χάρτη για τη δοµή και το περι-
εχόµενο της απαιτούµενης µεταρρύθµισης του ΕΣΥ. Η σχετική 
µελέτη έχει γίνει από επτά καθηγητές που προέρχονται από 

πέντε πανεπιστήµια της χώρας και έχει δηµοσιευτεί από τη διαΝΕΟσις.
Εάν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αποπολιτικοποιηθεί, µέσω των πα-

ρεµβάσεων που προτείνονται, τότε σύντοµα θα ξεπεράσει το επίπεδο 
υπηρεσιών των ιδιωτικών νοσοκοµείων, όπως συµβαίνει µε τα δηµό-
σια νοσοκοµεία σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει 
την προσέλκυση σηµαντικών εισροών από την ιδιωτική ασφαλιστική 
αγορά, η οποία σύντοµα θα προσεγγίσει το €1 δισεκατοµµύριο σε 
ασφάλιστρα υγείας. Τα ποσά αυτά θα πολλαπλασιαστούν εάν υλοποι-
ηθεί µε επιτυχία η προτεινόµενη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα. Αυτή η νέα ροή πρόσθετων πόρων στο ΕΣΥ θα είναι σταθερή 
διαχρονικά, καθώς οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν βρει 
µια αξιόπιστη εναλλακτική έναντι των ολιγοπωλιακών καταστάσεων 
που αντιµετωπίζουν µε τα ιδιωτικά νοσοκοµεία τα τελευταία 30 χρόνια. 

Οι πρόσθετες εισροές στο ΕΣΥ θα οδηγήσουν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα στον διπλασιασµό των αµοιβών των γιατρών και του λοιπού 
νοσηλευτικού προσωπικού, κατά µέσο όρο, µε αποτέλεσµα οι ίδιοι οι 
εργαζόµενοι να έχουν ισχυρά κίνητρα για την υποστήριξη των αλλαγών 
που θα δηµιουργήσουν ένα νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας στο οποίο θα 
είναι υπερήφανοι να εργάζονται. 

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Η πρόκληση του Ταµείου Ανάκαµψης

Τ ο Ταµείο Ανάκαµψης είναι µια παρέµβαση γιγαντιαίων διαστάσεων 
για τα ελληνικά δεδοµένα – µε την αναµενόµενη µόχλευση αντι-
στοιχεί σε 7% του ΑΕΠ κάθε χρόνο επί µια πενταετία. Iσοδυναµεί 

µε την εκτέλεση 50 έργων σαν την Αττική Οδό σε µια πενταετία και πα-
ράλληλα 3.000 επιχειρήσεις εκτελούν επενδυτικά έργα 10 εκατοµµυρίων 
ευρώ η καθεµία. Από τον προγραµµατισµό µέχρι την ολοκλήρωση σε 
µόνο πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα θα «τρέχει» το νέο ΕΣΠΑ. 

Η «παραδοσιακή» απορρόφηση του 50%-60% των προγραµµάτων 
του παρελθόντος, µετά από παρατάσεις µάλιστα, δεν είναι αρκετή. Το 
µέγεθος του εγχειρήµατος βάζει διαχειριστικές προκλήσεις σε όλα τα 
επίπεδα – στο ∆ηµόσιο, στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις, στην τεχνική 
κοινότητα, στο χρηµατιστήριο. Η ΕΕ πρέπει να εφαρµόσει ευέλικτες 
πρακτικές διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων. Η φθηνή ρευ-
στότητα που παρέχει η ΕΚΤ στις τράπεζες πρέπει να µην περιοριστεί 
δραστικά. Με παρεµβάσεις και κίνητρα πρέπει να διευρυνθεί το σύνολο 
των επιλέξιµων επιχειρήσεων για τραπεζική χρηµατοδότηση, ώστε τα 
άµεσα οφέλη να φτάσουν στη µεσαία και µικρή επιχειρηµατικότητα.

Το φιλόδοξο σχέδιο αλλαγής του οικονοµικού µοντέλου της χώρας 
έχει πιθανότητες επιτυχίας εάν καταφέρουµε όλοι να αλλάξουµε και να 
ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του σχεδίου – πρώτα απ’ όλα βέβαια 
πρέπει να ανταποκριθεί ο κρατικός µηχανισµός. 

Ο Γιώργος Προκοπάκης είναι σύµβουλος επιχειρήσεων

Ευκαιρίες και κίνδυνοι 
για την ελληνική οικονοµία

Σ ε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και αβέβαιο οικονοµικό περι-
βάλλον, η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει αναπτυξιακές 
ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Είναι γεγονός ότι το τρέχον 

έτος τοµείς όπως ο τουρισµός, η µεταποίηση αλλά και η κτηµαταγο-
ρά ξεπέρασαν προφανώς τις προσδοκίες. Για την αµέσως επόµενη 
περίοδο αναµένονται επίσης τα πρώτα χρήµατα από το ευρωπαϊκό 
πακέτο επιδοτήσεων και δανείων. Οι ρυθµοί οικονοµικής µεγέν-
θυσης ήδη υπολογίζονται ότι θα ενισχυθούν επιπροσθέτως για τα 
επόµενα πέντε χρόνια για περίπου 7%. Από την άλλη πλευρά, το 
διεθνές οικονοµικό περιβάλλον δεν φαίνεται να είναι όσο ευνοϊκό 
τουλάχιστον φαινόταν να είναι πριν από λίγους µήνες. ∆εν είναι 
µόνο ότι η πανδηµία δεν έχει υποχωρήσει, αλλά µαζί της έχει εµ-
φανιστεί ένας επίµονος και υψηλός πληθωρισµός. Πληθωρισµός 
ο οποίος µάλιστα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται έντονα και στην 
ελληνική οικονοµία. Αυτή τη στιγµή ο κίνδυνος είναι ο εισαγόµε-
νος πληθωρισµός κόστους να έχει έναν δεύτερο γύρο αυξήσεων 
που θα γενικεύσει την άνοδο των τιµών. Ηδη πάντως πρέπει να 
τονιστεί ότι εδώ και καιρό ο πληθωρισµός αυτός κόστους συνο-
δεύεται επίσης από έναν πληθωρισµό ζήτησης. Η δύσκολη αυτή 
κατάσταση δεν είναι εύκολο να αντιµετωπιστεί µε τα εργαλεία, 
ακόµα και τα αντισυµβατικά, της νοµισµατικής πολιτικής. Από τη 
µια πλευρά µια απότοµη απόσυρση των νοµισµατικών διευκολύν-
σεων θα µπορούσε να επιφέρει πλήγµα στην ανάκαµψη, από την 
άλλη όµως ο υψηλός πληθωρισµός οπωσδήποτε θα περιορίσει την 
αγοραστική δύναµη µε αποτέλεσµα να επιφέρει κάποιο πλήγµα 
στον ρυθµό της οικονοµικής µεγέθυνσης.

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής Οι-
κονοµικής Ανάλυσης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Ο τουρισµός µπορεί να συµπαρασύρει και 
άλλους τοµείς της οικονοµίας στην ανάπτυξη

Α πό τα συµπεράσµατα σηµαντικών µελετών που έχουν γί-
νει την τελευταία δεκαετία, όπως του ΚΕΠΕ και του ΙΟΒΕ, 
προκύπτει ότι ο πολλαπλασιαστής του τουρισµού σε όλη 

την οικονοµία είναι από 2,25 έως 2,65.
Αυτό δείχνει ότι ήδη υπάρχει διασύνδεση του τουρισµού µε άλ-

λους τοµείς της οικονοµίας. Το ζήτηµα είναι πώς θα αναδείξουµε 
περαιτέρω αυτήν τη διασύνδεση και πώς θα συνεχίσει η τουριστι-
κή δραστηριότητα να αναπτύσσεται, συµπαρασύροντας µαζί και 
άλλους τοµείς της οικονοµίας, ώστε το ποσοστό του τουρισµού 
στο ΑΕΠ να παραµείνει υψηλό, µε το ΑΕΠ όµως υψηλότερο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η µεγαλύτερη διασύνδεση του τουρισµού αποτέλεσε 
και στρατηγική στόχευση του ΣΕΤΕ πολύ πριν από την κρίση της 
πανδηµίας. 

Παράλληλα, βασική προτεραιότητα για την επόµενη µέρα του 
ελληνικού τουρισµού είναι η βελτίωση των υποδοµών, µε τη συ-
νεργασία κυρίως κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν γίνει 
σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων, για παράδειγµα του Ταµείου 
Ανάπτυξης, προκειµένου να βελτιωθούν οι υποδοµές, τότε µπορεί 
ο τουρισµός να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να καλύπτει πολύ 
µεγάλο µέρος της περιόδου, οι προορισµοί να εξελιχθούν και να 
µπορούν να συµβιώνουν οι κάτοικοι µε τους επισκέπτες σε πάρα 
πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Ο Γιάννης Ρέτσος είναι πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & Resorts

Οι διεθνείς εξελίξεις 
την εποχή της αβεβαιότητας

Τ α διεθνή γεγονότα των τελευταίων ετών αναδεικνύουν 
µια αυξανόµενη αστάθεια παγκοσµίως και δηµιουργούν 
αβεβαιότητα ως προς την αποτελεσµατικότητα των θεσµών 

που είναι επιφορτισµένοι µε τη διατήρηση της σταθερότητας σε 
παγκόσµια κλίµακα. Τα αίτια της αστάθειας είναι πολιτικά και 
µη, για παράδειγµα η πανδηµία ή η κλιµατική κρίση. Προεξάρ-
χον πολιτικό αίτιο αποτέλεσε ο λαϊκισµός όπως εκδηλώθηκε 
στις χώρες-πυλώνες του διεθνούς συστήµατος, στις ΗΠΑ µε την 
ανάδειξη του Τραµπ και στη Βρετανία µε το Βrexit. Είναι δείγµα 
υγείας του αµερικανικού πολιτικού συστήµατος ότι απαλλάχθηκε 
από τον Τραµπ, δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι η βαθιά διαίρεση της 
αµερικανικής κοινωνίας θα εκλείψει.

Ενα δεύτερο αίτιο είναι ότι έχουµε εισέλθει σε µια περίοδο 
ανταγωνισµού υπερδυνάµεων µε δεδοµένη την άνοδο της Κίνας 
στο οικονοµικό πεδίο και ανοιχτό το ζήτηµα του πώς και αν θα 
συνδυάσει την οικονοµική µε πολιτική και στρατιωτική ισχύ και 
επιρροή πέραν της γεωγραφικής της περιοχής.

Καθοριστικής σηµασίας θα είναι η αντίδραση-απάντηση της 
πολιτικής ∆ύσης. Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι στο ίδιο 
µήκος κύµατος καθώς το διακύβευµα δεν είναι οικονοµικό, είναι 
το πολιτισµικό µας µοντέλο και το σύστηµα αξιών που ανέδειξε 
τον δυτικό πολιτισµό κυρίαρχο. Η πολιτική πρέπει να ξαναβρεί 
τον ρόλο της και να προσφέρει απαντήσεις στις κοινωνίες που 
έχουν πλείστους λόγους να αισθάνονται ανασφαλείς.

Η Ινώ Αφεντούλη είναι στέλεχος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας του ΝΑΤΟ, ∆ιεύθυνση ∆ηµό-
σιας ∆ιπλωµατίας

Για το ΝΑΤΟ σήµερα

Η Ατλαντική Συµµαχία αντανακλά το τέλµα της ιδέας της ενω-
µένης ∆ύσης, του «ελεύθερου κόσµου» όπως έλεγαν κάποτε 
– το ΝΑΤΟ µοιάζει µε εσχατόγερο που σέρνει τις παντόφλες 

του. Ο αµερικανικός επαρχιωτισµός, που ευθύνεται εν πολλοίς και 
για τις αποτυχίες των αµερικανικών επεµβάσεων – οι ΗΠΑ δεν έχουν 
τα εργαλεία για να κατανοήσουν τον κόσµο – συµπαρασύρει όλους 
όσοι ταξινοµούνται συχνά µε τον αναχρονιστικό όρο Αγγλοσάξονες. 
Το αποτέλεσµα είναι πολλαπλές ρήξεις στο εσωτερικό του δυτικού 
κόσµου, οι οποίες επιδεινώνονται εξαιτίας των αντιδράσεων και 
της δυσπιστίας έναντι του ευρω-αµερικανικού πολιτισµού. Πολλές 
πολιτικές παρατάξεις αρνούνται να τον υπερασπιστούν χωρίς να 
έχουν κάτι να τον αντικαταστήσουν, όπως είχαν π.χ. οι κοµµουνιστές 
στην εποχή του Ψυχρού Πολέµου. Αν και βεβαίως τότε η Ανατολή 
δεν σήµαινε Orient όπως σήµερα· σήµαινε µια παραλλαγή του δυ-
τικού πολιτισµού που, στα µάτια των κοµµουνιστών, ισοδυναµούσε 
µε την εξύψωση και τη διεύρυνσή του.

Σήµερα το ΝΑΤΟ έχει δύο εµπορικούς ανταγωνιστές – τη Ρωσία 
και την Κίνα – και έναν πολιτιστικό εχθρό, το διεθνές Ισλάµ, το 
οποίο ασκεί εισοδιστική και τροµοκρατική πολιτική. Ετσι, αν επί 
τέσσερις δεκαετίες η Βορειοατλαντική Συµµαχία προχωρούσε πάνω 
σε συγκεκριµένες ράγες µε την έµµονη ιδέα της κοµµουνιστικής 
απειλής, τώρα καλείται να αντιµετωπίσει µια δέσµη προκλήσεων 
που διαφέρουν µεταξύ τους: η εξίσωση έχει πολλούς άγνωστους 
παράγοντες. Και παρ’ όλ’ αυτά, η διάλυσή του θα ήταν αυτοκτονική 
χειρονοµία· αυτοκτονική είναι και η διατήρησή του χωρίς εκσυγ-
χρονισµό και χωρίς επαναπροσανατολισµό.

Η Σώτη Τριανταφύλλου είναι συγγραφέας, ιστορικός των ΗΠΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20228

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ 9

ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΑ 
ΚΑΡΑΒΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΡΕΤΣΟΥ

ΤΗΣ ΙΝΩΣ 
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

ΤΗΣ ΣΩΤΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΤΟΥ 
ΜΙΛΤΙΑ∆Η 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΤΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΠΕΛΑΓΙ∆Η

Βασική προτεραιότητα για την επόµενη 
µέρα του ελληνικού τουρισµού 
είναι η βελτίωση των υποδοµών, 
µε τη συνεργασία κυρίως κυβέρνησης 
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Σήµερα το ΝΑΤΟ έχει δύο εµπορικούς 
ανταγωνιστές – τη Ρωσία και την Κίνα – 
και έναν πολιτιστικό εχθρό, το διεθνές 
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και τροµοκρατική πολιτική

ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ



Η θουκυδίδειος στιγµή 
του διεθνούς συστήµατος;

Η ∆ύση είναι αντιµέτωπη µε τη θουκυδίδειο στιγµή της. Η άνοδος 
της Κίνας αλλάζει την παγκόσµια γεωστρατηγική ισορροπία σε 
βάρος της και προκαλεί ανησυχία και φόβο ιδίως στις Ηνωµένες 

Πολιτείες για την απειλούµενη απώλεια της πρωτοκαθεδρίας τους. 
Ωστόσο, η ∆ύση κινδυνεύει περισσότερο από τα λάθη της παρά από 

την ίδια την ενίσχυση της Κίνας, όπως η Αθήνα, καίτοι ισχυρότερη, 
έχασε τον Πελοποννησιακό Πόλεµο περισσότερο εξαιτίας των λαθών 
της, µε κορυφαίο τη Σικελική Εκστρατεία, και λιγότερο εξαιτίας της 
ισχύος της Σπάρτης. 

Αφού εφησύχασαν µε την άνοδο της Κίνας για τέσσερις δεκαετίες, 
από το 1980 ως το 2020, και ιδίως µετά το 2000, τώρα οι Ηνωµένες 
Πολιτείες φαίνεται να επιλέγουν το άλλο άκρο, της άµεσης αντιπα-
ράθεσης µε την Κίνα. Ωστόσο, η Κίνα δεν είναι Σοβιετική Ενωση και 
ο σηµερινός κόσµος διαφέρει από τον ψυχροπολεµικό. Η Κίνα είναι 
πολύ πιο ισχυρή, ιδίως οικονοµικά, από τη Σοβιετική Ενωση και παί-
ζει πρωτεύοντα και αλληλένδετο ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία µε 
έναν τρόπο που ήταν αδιανόητος για τη Σοβιετική Ενωση. Επιπλέον, 
η απειλή της κλιµατικής κατάρρευσης επιβάλλει ένα µίνιµουµ συνερ-
γασίας µεταξύ της παλαιάς και της αναδυόµενης υπερδύναµης για 
το κοινό καλό. 

Τέλος, η ∆ύση παραµένει διχασµένη, ιδίως στο ζήτηµα της αντιµε-
τώπισης της Κίνας. Η Ευρώπη έχει προτεραιότητα τις οικονοµικές 
σχέσεις της µε την Κίνα και δυσκολεύεται, όταν δεν αρνείται ανοικτά, 
να αναγνωρίσει τη συνεπακόλουθη γεωστρατηγική απειλή. Ολα αυτά 
περιπλέκουν την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της µετάβασης ισχύος 
που η Κίνα προκαλεί και που θα κυριαρχεί, ολοένα και περισσότερο, 
στις διεθνείς σχέσεις του 21ου αιώνα. 

Αυτή η πρόκληση και η δυσκολία της ∆ύσης να την αντιµετωπίσει 
εκφράζεται σε όλα τα µέτωπα, ακόµα και στα ∆υτικά Βαλκάνια, που 
παραδοσιακά αποτέλεσαν προνοµιακό πεδίο άσκησης της ευρωπαϊκής 
και δυτικής επιρροής.

Ο ∆ηµήτρης Καιρίδης είναι καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων και βουλευτής Ν∆ Βόρειου Τοµέα 
Αθηνών

Αποστολή: Εξυπνη Ελλάδα 
σε δυστοπική εποχή

Κ οιτάζοντας κάποιος την εξέλιξη των κρατών µέσα από τη διό-
πτρα των καιρών, θα διαπιστώσει ότι τα εξελικτικά στάδια της 
κρατικής οντολογίας από άποψη «ισχύος» είναι α) εποχή της 

σκληρής, β) η εποχή της ήπιας και γ) αυτή που σταδιακά βιώνουµε 
σήµερα η εποχή της έξυπνης. Το επίπεδο και η ποιότητα της τεχνο-
λογικής εµβάθυνσης στις σχέσεις πολιτών - πολιτείας, η ποιοτική 
ένταση του δεσµού του κοινωνικού συµβολαίου, η συνταγµατική 
κατοχύρωση αλλά και η θεσµική αντοχή των µηχανισµών πολιτικού 
και πολιτειακού ελέγχου της κυβερνητικής εξουσίας, η δυναµική και 
υπερβατική εξωτερική πολιτική είναι οι ισχυροί πυλώνες της έξυπνης 
ισχύος στον 21ο αιώνα. 

Η Ελλάδα καλείται σε µια δυστοπική εποχή τόσο για την ίδια όσο 
και για το υπόλοιπο διεθνές σύστηµα να ανοίξει βηµατισµό. Τα αρνη-
τικά σε συστηµικό επίπεδο λόγω της οικονοµικής κρίσης, 2010-2019, 
αναµειγνύονται µε την πανδηµία και δηµιουργούν µια δυσάρεστη 
συνθήκη στο εσωτερικό της χώρας. Οι ευκαιρίες όµως υπάρχουν σε 
επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και αφορούν κυρίως τις σηµαντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα στην περιοχή 
του Κόλπου στον τοµέα της πράσινης ανάπτυξης και ναυτιλίας και 
στον τοµέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η Ελλάδα δεν πρέπει να αναλώνεται ούτε στη συνεχιζόµενη βαλκα-
νική µιζέρια ούτε στον αδιέξοδο αναθεωρητισµό της Τουρκίας ούτε 
στην εσωτερική έξαρση των Λουδιτών. Η εξωτερική πολιτική της 
χώρας οφείλει να προσανατολιστεί στην ενίσχυση των επιχειρηµατι-
κών και οικονοµικών προοπτικών µας και τη σύσφιγξη των σχέσεών 
µας µε κράτη που και θέλουν και επιθυµούν τη σύµπραξη µαζί µας 
(π.χ. Σαουδική Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Ασφαλώς και για 
να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ισχυρό αποτρεπτικό δόγµα, αλλά θα 
γίνουµε πραγµατικά έξυπνη χώρα όταν ξεχωρίζουµε την εξωτερική 
πολιτική από την άµυνα και το αντίστροφο.

Ο Σπύρος Ν. Λίτσας είναι καθηγητής της Θεωρίας των ∆ιεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας

Μια εποχή µεγάλων αλλαγών

Ζ ούµε σε µια εποχή µεγάλων αλλαγών και τεράστιας αβεβαιότη-
τας στον διεθνή χώρο. Είναι µια εποχή που το κέντρο βάρους 
µετακινείται ολοένα και περισσότερο προς την Ασία και τον 

Ειρηνικό Ωκεανό. Οι Ηνωµένες Πολιτείες εστιάζουν την εξωτερική 
τους πολιτική στην Κίνα που αποτελεί πλέον για τους Αµερικανούς 
τον νέο µεγάλο κίνδυνο. Ενώ η Ευρώπη, που έχασε τον κεντρικό της 
ρόλο µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ψάχνει ακόµη τρόπους για 
να κερδίσει τη λεγόµενη στρατηγική αυτονοµία. Στη δική µας άµεση 
γειτονιά, η Ανατολική Μεσόγειος παραµένει µια περιοχή µεγάλης 
αστάθειας που θα χάνει βαθµιαία τη στρατηγική της σηµασία λόγω 
του περιορισµένου ρόλου που θα έχουν οι υδρογονάνθρακες στο 
µέλλον. Η Τουρκία επιδιώκει ρόλο περιφερειακής δύναµης και τα 
Βαλκάνια βρίσκονται σε τέλµα από το οποίο δύσκολα θα βγουν χωρίς 
τη βοήθεια της Ευρώπης.

Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς στη δύσκολη γειτονιά που µας έλαχε; 
Πρώτον, να ενισχύουµε την αποτρεπτική µας δύναµη γνωρίζοντας 
όµως ότι οι εξοπλισµοί κοστίζουν ακριβά και µια υπερχρεωµένη χώρα 
όπως η δική µας δεν διαθέτει ανεξάντλητους πόρους. ∆εύτερο, να 
προωθούµε έξυπνες και ισχυρές συµµαχίες διευρύνοντας συνεχώς 
τους ορίζοντες της εξωτερικής µας πολιτικής. Και τρίτο, να είµαστε 
πάντα πρόθυµοι να λύνουµε προβλήµατα και όχι να δηµιουργούµε. 
Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε τον κόσµο 
γύρω µας µε ψυχρό ρεαλισµό και χωρίς ψευδαισθήσεις.

     Ο Λουκάς Τσούκαλης είναι πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής στη Sciences Po στο 
Παρίσι

Ο γρίφος της Κίνας και η στροφή 
των ΗΠΑ προς τον Ειρηνικό Ωκεανό

Σ ε σχέση µε τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των Ηνωµένων 
Πολιτειών από τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής προς 
τον Ειρηνικό Ωκεανό, η άποψή µου είναι ότι οι ΗΠΑ, εδώ και 

αρκετό καιρό, προετοίµαζαν αυτή τη µεταστροφή, δεδοµένου ότι 
τους απασχολεί ιδιαίτερα η συνολική πολιτική που ακολουθεί η Κίνα 
στον ευρύτερο χώρο της. Αυτό που προκάλεσε την ανάγκη όπως οι 
ΗΠΑ, µαζί µε άλλες χώρες της περιοχής του Ειρηνικού, να κινηθούν 
κατάλληλα ώστε να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία την αυξανόµενη 
αλαζονεία που επιδεικνύει η Κίνα και η οποία συνδυάζεται µε τη 
ραγδαία οικονοµική της ανάπτυξη που την καθιστά ιδιαίτερα ισχυρή 
και ενδεχοµένως επικίνδυνη στην περιοχή επιρροής της.

Η κίνηση των ΗΠΑ να εντοπίσουν χώρες του Ινδικού και του Ει-
ρηνικού Ωκεανού µε τις οποίες να µπορούν να εγκαινιάσουν µια 
µακροχρόνια συνεργασία µάς αποδεικνύει ότι τόσο η αυξανόµενη 
στρατηγική συνεργασία µε την Ινδία όσο και µε την Αυστραλία, την 
Κορέα και την Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
των ΗΠΑ για µια νεότερη περιοχή του πλανήτη, όπου έχουν εµφανι-
στεί καινούργιες προκλήσεις. 

Θα προσθέσω ότι στην εξίσωση της αντιµετώπισης της Κίνας, από 

τις ΗΠΑ και τους συµµάχους τους, στον χώρο του Ειρηνικού Ωκεανού, 
η συνεισφορά της πυρηνικής, δηµοκρατικής, Ινδίας θα µπορούσε να 
αποδειχθεί πολύτιµη.

Υπενθυµίζω ότι η Κίνα διατηρεί µια δύσκολη σχέση µε την Ινδία 
εδώ και πολλά χρόνια µε ανεπίλυτα συνοριακά προβλήµατα, τα οποία 
ανησυχούν την ινδική πλευρά ως προς τους τρόπους µε τους οποίους 
θα επιδιώξει την επίλυσή τους η Κίνα.

Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο χώρες διατηρούν δύσκολες διµερείς σχέσεις 
και υπάρχει ένας µακρύς κατάλογος διαφορών µε άγνωστο µέλλον.

Μ έσα σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασα την άποψη ότι και η χώρα 
µας θα µπορούσε να επιδιώξει µια στενότερη συνεργασία µε 
την Ινδία, δεδοµένου του ενδιαφέροντός µας για την ασφά-

λεια της ναυσιπλοΐας στον Ινδικό Ωκεανό, που αφορά τον εµπορικό 
µας στόλο και θα µπορούσαµε µε σοβαρά βήµατα να επιχειρήσουµε 
να οικοδοµήσουµε µια στρατηγική σχέση µε την Ινδία, πράγµα που 
είχε ήδη προταθεί στην ινδική πλευρά από το έτος 2010, όµως η οι-
κονοµική κρίση και οι άµεσες άλλες προτεραιότητες της Αθήνας δεν 
επέτρεψαν την περαιτέρω προώθηση του σχεδίου αυτού.

Η προσέγγιση προς την Ινδία θα µπορούσε να συνδυαστεί και µε 
την τριµερή συνεργασία Ελλάδας, Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων 
και Ινδίας, δεδοµένου ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία διατηρούν 
εξαιρετικά στενές σχέσεις µε τα Εµιράτα σε πολλούς τοµείς.

Ο Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος είναι πρέσβης ε.τ., πρώην γενικός γραµµατέας ΥΠΕΞ, πρώην Μόνι-
µος Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ

Η στρατηγική αναδιοργάνωση των ΗΠΑ

Η αποχώρηση των Αµερικανών από το Αφγανιστάν και η συµ-
φωνία AUKUS δηµιούργησαν την εντύπωση ότι οι Ηνωµένες 
Πολιτείες αδιαφορούν για τους ευρωπαίους συµµάχους τους. 

Στην πραγµατικότητα οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε µια στρατη-
γική αναδιοργάνωση.

Μετά τον Ψυχρό Πόλεµο, οι Ηνωµένες Πολιτείες επιδίωξαν να 
µετασχηµατίσουν τον κόσµο. Σήµερα οι ιδεαλιστικές ψευδαισθήσεις 
έχουν καταρρεύσει. Παραλλήλως, µια νέα απειλή έχει αναδυθεί· η 
Κίνα. Απαιτείται οικονοµία ενέργειας και συστράτευση µε όλες τις 
δυνάµεις οι οποίες συµµερίζονται τις ίδιες αξίες ή απειλές. 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, παράλληλα µε τις κινήσεις για να απο-
τραπεί ένας κινεζικός στρατιωτικός αιφνιδιασµός, αναπτύσσουν 
ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανανέωση των παλαιών συµµαχιών και 
τη διασύνδεσή τους σε ένα παγκόσµιο δίκτυο, λιγότερο ιεραρχικό 
από το ΝΑΤΟ. Ατλαντικός, Ειρηνικός και Ινδικός Ωκεανός πρέπει να 
ενσωµατωθούν σε ένα σύστηµα. Το ευρωπαϊκό τµήµα αποτελεί ίσως 
το κύριο στοιχείο. ∆εν µπορεί να αγνοηθεί.

Το δίκτυο αυτό θα αντιπαρατεθεί προς την αντίστοιχη δικτυωτή 
στρατηγική της Κίνας (BRI, ∆ρόµος της Μετάξης) ώστε να κατακτη-
θούν «καρδιές και νόες» στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα κατανεµηθεί το έργο ανάµεσα στους «προθύµους εταίρους» 
οι οποίοι θα αποκοµίζουν και τα συνεπαγόµενα οφέλη. Ετσι µάλλον 
πρέπει να ερµηνευθούν οι αυξηµένες γαλλικές πρωτοβουλίες, σήµε-
ρα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αφρική, αύριο ίσως και στη 
Μέση Ανατολή.

Ο Γιώργος Πρεβελάκης είναι οµότιµος καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη (Paris 1), 
ερευνητής στο CNRS (UMR Géographie-cités)

Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας

Η αµερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκαταστήσει το 
κύρος της που επλήγη από τις αστοχίες της εξόδου από το 
Αφγανιστάν διευρύνοντας τη συνεργασία µε τους συµµάχους 

της. Εντατικές διαβουλεύσεις έκανε και για την αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης στις σχέσεις της µε τη Γαλλία, καθώς η συµφωνία για τα 
πυρηνικά υποβρύχια µε την Αυστραλία, αν και σύµφωνη µε τις προτε-
ραιότητες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, προκάλεσε προβληµατισµό στους 
κόλπους της Συµµαχίας για τον χειρισµό ενός ευρωπαίου εταίρου. Η 
διπλωµατική προσέγγιση ήταν επιτυχής και είχε αποτέλεσµα µία σειρά 
από ανακοινώσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας Γαλλίας - ΗΠΑ.

Στο ίδιο κλίµα, οι ΗΠΑ προσέφεραν την «ευλογία» τους και για τη 
στρατηγική αµυντική συµφωνία της Γαλλίας µε την Ελλάδα, δίνοντας 
το στίγµα ότι αυτή είναι συµβατή µε το ΝΑΤΟ. Πέρα όµως από τα 
εθνικά οφέλη για την Ελλάδα, η ελληνογαλλική συµφωνία έχει ευ-
ρύτερη σηµασία ως ένα πρώτο βήµα για την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονοµία. Αυτή µπορεί να είναι η βάση για µια ανασυγκρότηση της 
∆ύσης, µε τις ΗΠΑ να αναγνωρίζουν τη σηµασία «µιας ισχυρότερης 
και ικανότερης ευρωπαϊκής άµυνας που συνεισφέρει θετικά στη 
διατλαντική ασφάλεια και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το ΝΑΤΟ».

Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν την περιοχή, αλλά 
σηµαίνει ότι θα βασίζονται περισσότερο στους συµµάχους τους. 
Οπως δείχνει εξάλλου η ανανέωση της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυ-
ντικής Συνεργασίας, οι Αµερικανοί και εκτιµούν και σκοπεύουν να 
αξιοποιήσουν περαιτέρω τη θέση και τον σταθεροποιητικό ρόλο της 
Ελλάδας. Στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
οι δύο συµφωνίες ανοίγουν ευκαιρίες για να αναλάβει η χώρα µας 
πιο ενεργό επιχειρησιακό ρόλο, καθώς οι προκλήσεις στην περιοχή 
απειλούν την Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η Κατερίνα Σώκου είναι Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council, ανταποκρίτρια «Καθη-
µερινής» - ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον 

Οι επιλογές των ΗΠΑ, ο ρόλος της Κίνας 
και οι κινήσεις της Ελλάδας

Ο ι επιλογές των ΗΠΑ για την περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία 
έγκειται στη δηµιουργία µιας νέας συνθήκης πραγµάτων για 

την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του κινεζικού ελέγχου ανά τον 
κόσµο. Απώτερος στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η δηµιουργία 
εστιών επιρροής, οι οποίες θα ξεπερνούν τα σύνορα της ∆ύσης και 
θα εκτείνονται γεωγραφικά µέχρι την περιοχή του Ινδικού και του 
Ειρηνικού για την αποτροπή του ενδεχοµένου ανάληψης πρωταγω-
νιστικού ρόλου από την Κίνα σε περιοχές του άµεσου ενδιαφέροντός 
τους, καθώς επίσης και από τη Ρωσία σε περιοχές της Μέσης Ανατολής 
ή/και την Ανατολική Μεσόγειο. Οσον αφορά δε την τελευταία, δεδο-
µένου του κενού που υπάρχει στην περιοχή, η Ελλάδα µέσω διευρυ-
µένων σχηµάτων προσπαθεί να προχωρήσει στην κάλυψη αυτού σε 
συνεννόηση µε τις ΗΠΑ, αλλά και στον πολλαπλασιασµό του κόστους 
για την Τουρκία απέναντι σε οποιαδήποτε µελλοντική προκλητική 
ενέργεια εναντίον µας. Μέρος των εν λόγω προσπαθειών αποτελεί η 
Ελληνογαλλική Συµφωνία, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη τάση 
που υπάρχει σήµερα, δηλαδή στην προτίµηση σχηµατισµού περιφε-
ρειακών και µη διµερών ή πολυµερών συµπράξεων, όπως εκείνων 
που υπάρχουν µε την Αίγυπτο και το Ισραήλ, οι οποίες λειτουργούν 
συµπληρωµατικά σε υπερεθνικά σχήµατα, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

Σ τα ελληνοτουρκικά, η Ελλάδα θα πρέπει να µάθει να λειτουργεί 
εντός των συνθηκών αυξοµειούµενης έντασης, που καλλιεργεί 
η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, η οποία ωστόσο υφίσταται οι-

κονοµική κρίση στο εσωτερικό της. Επιπροσθέτως, η πεποίθηση της 
τουρκικής ηγεσίας ότι µε ευθύνη (και) της Ελλάδας δηµιουργείται ένα 
«σιδηρούν παραπέτασµα» στην περιοχή µε στόχο τον αποκλεισµό της 
οξύνει τα πνεύµατα. Οπως και τα επικίνδυνα παιχνίδια εθνικισµού 
στο εσωτερικό της γείτονος.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι αν. καθηγητής Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας & µέλος της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής του Ι∆ΙΣ, Πάντειο Πανεπιστήµιο
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ΚΑΙΡΙ∆Η

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΖΕΠΟΥ

ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΦΙΛΗ

ΤΟΥ 
ΛΟΥΚΑ 
ΤΣΟΥΚΑΛΗ

ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ

Η Ελληνογαλλική Συµφωνία, η οποία 
εντάσσεται στη γενικότερη τάση που υπάρχει 
σήµερα, δηλαδή στην προτίµηση σχηµατισµού 
περιφερειακών και µη διµερών ή πολυµερών 
συµπράξεων, όπως εκείνων που υπάρχουν 
µε την Αίγυπτο και το Ισραήλ, οι οποίες 
λειτουργούν συµπληρωµατικά σε υπερεθνικά 
σχήµατα, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ

Η εξωτερική πολιτική της χώρας οφείλει 
να προσανατολιστεί στην ενίσχυση των 
επιχειρηµατικών και οικονοµικών προοπτικών 
µας και τη σύσφιγξη των σχέσεών µας µε κράτη 
που και θέλουν και επιθυµούν τη σύµπραξη 
µαζί µας (π.χ. Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ)

ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ 
Ν. ΛΙΤΣΑ

ΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΣΩΚΟΥ



ΕΕ: Στρατηγική αυτονοµία 
ή γεωπολιτική αδυναµία

Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σήµερα µπροστά σε ένα σταυ-
ροδρόµι επιλογών. Ενώ κατάφερε να εξελιχθεί σε παγκόσµια 
οικονοµική και εµπορική δύναµη, οι γεωπολιτικές της δυνα-

τότητες παραµένουν περιορισµένες. 
Ο αυτοχαρακτηρισµός της Επιτροπής Von der Leyen ως «γεωπολι-

τικής» δεν είναι παρά ευφηµισµός. Και τούτο γιατί στην παγκόσµια 
σκηνή η συµβολή της ΕΕ στο νέο, υπό διαµόρφωση γεωστρατηγικό 
τοπίο είναι ασθενής. 

Σε ένα όλο και πιο ασταθές και επιθετικό διεθνές περιβάλλον, σε 
ένα παγκόσµιο σκηνικό όπου ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους πλανη-
τικούς και περιφερειακούς παίκτες αντικαθιστά όλο και περισσότερο 
την πολυµερή συνεργασία, η µετεξέλιξη της Ευρώπης σε γεωπολιτική 
υπερδύναµη προβάλλει ως ο µοναδικός δρόµος για έναν διευρυµένο 
γεωπολιτικό ρόλο.

Οι ΗΠΑ παραµένουν παγκόσµιος άξονας αναφοράς, συνάµα όµως 
επαναπροσδιορίζουν τις γεωστρατηγικές τους προτεραιότητες. Ταυ-
τόχρονα, η Ρωσία επεκτείνει την επιρροή της εφαρµόζοντας µια διεκ-
δικητική διεθνή στρατηγική, ενώ η οικονοµική και πολιτική διείσδυση 
της Κίνας στην Ευρώπη και την Αφρική γίνεται όλο και πιο αισθητή, 
υποκαθιστώντας την υφιστάµενη αρχιτεκτονική ισχύος. Και όλα αυτά 
σε µια στιγµή που οι σφαίρες επιρροής ανασχηµατίζονται και η γεω-
πολιτική σκακιέρα αλλάζει.

Σε αυτό το νέο τοπίο η Ευρώπη είναι πρακτικά αδύναµη να διαδραµα-
τίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, αδυνατώντας να µετατρέψει την οικονοµική 
της ισχύ σε πολιτική. Και η αιτία είναι γνωστή: ο κατακερµατισµός 
που προκαλείται από τις εθνικές πολιτικές εκ των πραγµάτων αποδυ-
ναµώνει µια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Η έλλειψη συναντίληψης 
και κοινών επιδιώξεων ανάµεσα στα κράτη-µέλη είναι εµπόδιο. Η δε 
απουσία κοινής εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής δεν της επιτρέπει 
να µιλήσει και να παρέµβει µε ενιαία φωνή και ρόλο, οδηγώντας την, 
εν τέλει, στο περιθώριο των παγκόσµιων εξελίξεων.

Ε άν πράγµατι η Ευρώπη φιλοδοξεί να καταστεί παγκόσµιος 
παράγοντας και φορέας των αρχών και των αξιών πάνω στις 
οποίες δοµήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, τότε η σηµερινή 

της ηγεσία σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο οφείλει να προβεί σε ένα 
άλµα προς τα εµπρός, ολοκληρώνοντας πολιτικά τις δοµές της, στους 
τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και 
άµυνας. Αν αυτό δεν γίνει, η διαλαλούµενη «στρατηγική αυτονοµία» 
θα παραµείνει κενό, εύηχο σύνθηµα.

Ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος είναι π. ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας & υπουργός Εξωτερικών

Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Μ ια δίκαιη αποτίµηση της συνεισφοράς της ΕΕ στα δύσκο-
λα χρόνια των πολλαπλών κρίσεων, οικονοµική κρίση του 
2009-10, κλιµατική αλλαγή, προσφυγική κρίση, πανδηµία, 

δεν πρέπει να γίνεται συγκρίνοντας ποια ήταν η κατάσταση προ κρί-
σεων και πώς είναι τώρα αλλά συγκρίνοντας πώς θα ήταν η σηµερινή 
κατάστασή µας αν δεν υπήρχε η ΕΕ.

Η Ευρώπη έχει κάνει άλµατα τα τελευταία 40 χρόνια της πορείας της. 
Οταν η χώρα µας εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια το 1981, η τότε 
ΕΟΚ περιλάµβανε 10 χώρες και οι πολιτικές αφορούσαν µονάχα την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Τελωνειακή Ενωση και την αναπτυξιακή 
βοήθεια. Σήµερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τοµέας χωρίς ευρωπαϊκή 
παρουσία. Αυτή η θεαµατική επέκταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
τόσο γεωγραφικά όσο και σε νέες πολιτικές είναι αποτέλεσµα και 
απόδειξη της επιτυχίας της.

Η ΕΕ είναι η πιο ολοκληρωµένη µορφή περιφερειακής συνεργασίας 
και αποτελεί παγκόσµιο υπόδειγµα ειρηνικής συνύπαρξης. Είναι µια 
ένωση κυρίαρχων κρατών, µια Συµπολιτεία, που στηρίζεται στην 
ελεύθερη βούληση των λαών της. Η ΕΕ πρέπει να γίνεται αποδεκτή όχι 
µόνο από την πλειονότητα του συνόλου των ευρωπαίων πολιτών αλλά 
από την πλειονότητα καθενός από τους 27 λαούς που την απαρτίζουν. 

Η δηµοκρατική της συγκρότηση εξηγεί και την πολυπλοκότητα της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Η πρόσφατη ελληνογαλλική αµυντική συµφωνία όχι µόνο δεν εµπο-
δίζει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονοµίας αλλά 
αντιθέτως θα µπορούσε να λειτουργήσει ως υπόδειγµα συνεργασίας 
και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών στον αµυντικό τοµέα.

Ο ∆ηµήτρης Κούρκουλας διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών και πρέσβης της ΕΕ στον 
Λίβανο, στη Βουλγαρία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του 
«Μην πυροβολείτε την Ευρώπη».

Νέα µεγάλα διλήµµατα για την Ευρώπη

Τ α µεγάλα διλήµµατα για την ΕΕ αφορούν κατεξοχήν τοµείς 
στους οποίους αποφασίζει µε οµοφωνία. Κι επειδή η οµοφωνία 
δεν προβλέπεται να εκλείψει, τα διλήµµατα θα παραµείνουν.

Μου ζητήθηκε να εστιαστώ στο πεδίο της οικονοµίας, και ξεκινώ 
από την ευρωζώνη. Κατά την προηγούµενη δεκαετία είχαµε πολιτι-
κές λιτότητας, αποπληθωρισµό και ανεπαρκή ζήτηση. Πλέον, στη 
µετα-πανδηµία περίοδο έχουµε πλεονάζουσα ζήτηση και πολιτικές 
επεκτατικές (δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές) που κατηγορούνται 
για τη συµβολή τους στην αύξηση του πληθωρισµού. 

Εποµένως, ένα διπλό πρόβληµα αφορά την ισορροπία νοµισµατικής 
και δηµοσιονοµικής πολιτικής και κατεξοχήν την ΕΚΤ. Πώς βγαίνεις 
από µια κατάσταση πολύ χαµηλών επιτοκίων, όταν οι πληθωριστικές 
πιέσεις είναι ήδη ορατές (όταν το δηµόσιο χρέος είναι πάνω από 100% 
και στις µεσογειακές οικονοµίες πάνω από 120% και 140%) χωρίς 
να οδηγηθείς σε µια νέα κρίση χρέους, νέο κύκλο δηµοσιονοµικής 
λιτότητας, νέα άνοδο του εθνικιστικού λαϊκισµού; 

Και µια ακόµα διπλή πρόκληση: πώς µεταρρυθµίζεις τη δηµοσιονοµική 
αρχιτεκτονική της ευρωζώνης ώστε να µπορεί να ασκήσει αντικυκλι-
κή πολιτική; Στη θεωρία την απάντηση την ξέρουµε: δηµοσιονοµική 
ικανότητα, προϋπολογισµός µακροοικονοµικής σταθεροποίησης, 
ευρωπαϊκό σύστηµα ασφάλισης από την ανεργία. Το να φτάσουµε 
εκεί στην πράξη είναι πολύ δυσκολότερο. 

Και πώς εξασφαλίζεις φθηνά επενδυτικά κεφάλαια (κοινού δανει-
σµού – αυτό εννοούν όσοι µιλούν για µονιµοποίηση Ταµείου Ανάκαµ-
ψης); Πώς χρηµατοδοτείς τεράστιες επενδύσεις για την πράσινη και 
ψηφιακή µετάβαση χωρίς να φορτώνεις στο ∆ηµόσιο χρέος κρατών 
που δεν έχουν δηµοσιονοµικό χώρο; 

Να ορισµένα από τα σηµαντικά οικονοµικά διλήµµατα της ΕΕ. 

Ο Γιώργος Παγουλάτος είναι καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, γενικός 
διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Η δοκιµασία των ευρωπαϊκών αρχών 
και αξιών στην Πολωνία

Η πολιτική της Πολωνίας απέναντι στη ∆ικαιοσύνη της χώρας µε 
συµπεριφορές αποκλίνουσες του ευρωπαϊκού δικαιοπολιτικού 
κεκτηµένου προσβάλλουν τον νοµικό πολιτισµό της Ευρώπης 

και θίγουν ευθέως τα θεµέλια της ευρωπαϊκής δικαιοταξίας. Η ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση θεµελιώνεται πάνω στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές µε δε-
σπόζουσα θέση τα δικαιώµατα του ανθρώπου, τη δηµοκρατία και το κράτος 
δικαίου, καθώς και την οµοιόµορφη εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι 
θέσεις και η στάση της Πολωνίας της µη συµµόρφωσης πρακτικά κλονίζουν 
τις βάσεις της ιδιότυπης ευρωπαϊκής συµπολιτείας κρατών και λαών όπως 
αυτά έχουν οριστεί από την απαρχή της ενοποιητικής διαδικασίας. Και 
δεν είναι µόνο η κατάλυση της ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης, αλλά και 
η ευθεία αµφισβήτηση της υπεροχής του κοινοτικού/ενωσιακού δικαίου 
έναντι του εθνικού δικαίου, αλλά και του ρόλου του ∆ικαστηρίου της ΕΕ. 
Η διαπίστωση από το ∆ικαστήριο ΕΕ της σοβαρής παραβίασης των εν 
λόγω αρχών καταδεικνύει τη σοβαρότητα της «πρόκλησης» και καλεί για 
µια θεσµική απάντηση σε αυτή την παραβατική συµπεριφορά θεσµικού 
χαρακτήρα χώρας-µέλους. Και η απάντηση αυτή δεν πρέπει µόνο να περι-
οριστεί στην επιβολή κυρώσεων οικονοµικού χαρακτήρα (καταβολή – έστω 
υψηλού – προστίµου), αλλά και να θίξει – ακόµη και αν πολιτικά φαίνεται 
δύσκολο – το θεσµικό status της εγκαλούµενης χώρας στο σύστηµα της 
Ενωσης (π.χ. αναστολή δικαιωµάτων). Αλλως, η συνοχή µεταξύ της έννοιας 
και της πραγµατικότητας του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, που προωθεί 
το ενωσιακό δίκαιο και διασφαλίζει το ∆ΕΕ, που δοκιµάζεται µε ορισµένες 
θέσεις από τις χώρες του Βίσεγκραντ, µπορεί να προσλάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις σε δύσκολη για το µέλλον της Ευρώπης συγκυρία.

Ο Στέλιος Περράκης είναι οµοτ. καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, κοσµήτορας Νοµι-
κής Σχολής Νεάπολης Πάφου, π. πρέσβης - Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Συµβού-
λιο της Ευρώπης

Κυβερνήσεις συνεργασίας 
υπονοµεύουν τη σταθερότητα

Α πό το 2010, µετά τη διακρίβωση της χρεοκοπίας και το πρώτο 
Μνηµόνιο, εκφράστηκαν στον δρόµο κυρίως τα άκρα, που 
έδωσαν κάλυψη στις διάφορες, συµπληρωµατικές µεταξύ τους, 

εκδοχές «Αγανακτισµένων» και, συχνά βίαια, έκαναν αισθητή την 
παρουσία τους στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Οι δυνάµεις 

αυτές, τµήµα των οποίων έφερε στη Βουλή τη Χρυσή Αυγή ενώ άλλα 
τµήµατά τους οδήγησαν στην κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, 
στοιχήθηκαν στο «Οχι» του δηµοψηφίσµατος και συνέβαλαν στην 
καλλιέργεια διχαστικού λόγου και αντιδηµοκρατικών µεθοδεύσεων. Η 
συµπληρωµατικότητα του δεξιού και του αριστερού λαϊκισµού ή, κατά 
έναν άλλο ορισµό, οι οπαδοί της αντιελίτ κουλτούρας της εχθροπάθειας, 
το «φαιοκόκκινο µέτωπο», εκφράζεται µέχρι και σήµερα υπονοµευ-
τικά στο εµβολιαστικό πρόγραµµα του κράτους, υπονοµεύοντας για 
ακόµα µια φορά την πορεία της ελληνικής φιλελεύθερης δηµοκρατίας.

Ο χώρος αυτός, ιδεολογικά ποικίλος αλλά σε κάθε περίπτωση 
αντιφιλελεύθερος, προσδοκά να αναδυθεί εκ νέου από ένα πολι-
τικό περιθώριο µέσω της επόµενης εκλογικής διαδικασίας, που θα 
γίνει µε απλή αναλογική. Οι σχηµατισµοί, µε πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, 
που υπόσχονται κυβερνήσεις συνεργασίας, επενδύουν κυρίως σε 
µια νέα διαίρεση και στην υπονόµευση της πορείας της χώρας υπό 
συνθήκες οµαλότητας. Μακριά από την απαραίτητη για την ανάταξη 
της χώρας σταθερότητα.

Ο σοι επικαλούνται το ευρωπαϊκό παράδειγµα πολιτικών 
συνεργασιών, κατά τη γνώµη µου, παραβλέπουν τα βαθιά 
ρήγµατα ανάµεσα σε διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες 

που άφησαν τα ίχνη τους την τελευταία δεκαετία. Παραγνωρίζουν 
ακόµα ότι τις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα τις γέννησαν 
κρίσεις και σε καµία περίπτωση δεν έφεραν πολιτική σταθερότητα. 
∆εν µπορούν να την εγγυηθούν ούτε σήµερα οι δυνάµεις που ενώ 
προσβλέπουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας, δρουν και αναπαράγουν 
κλίµα εχθροπάθειας. Με άλλα λόγια, προέχουν η στρατηγική ήττα και 
η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως για τις φιλοευρωπαϊκές και φιλελεύθερες 
δυνάµεις. Κι αυτή χρειάζεται να είναι η βασική στρατηγική τους.

Ο Ηλίας Κανέλλης είναι δηµοσιογράφος

Η παιδαγωγική της αυτοδυναµίας

Μ ε πολύ ενδιαφέροντα και πρωτότυπο τρόπο, µε µια έρευ-
να χρήσιµη για την καταγραφή πολιτικών επιλογών και 
προτιµήσεων, ο Στράτος Φαναράς θέτει στη συζήτηση, 

ως µετα-πολιτικό δεδοµένο, όπως απρόσφορα εκτιµώ ορίστηκε, το 
ζήτηµα «αυτοδυναµία ή κυβερνήσεις συνεργασίας».

Από τα στοιχεία προκύπτει µια συγκρατηµένη, στον χώρο του 
Κέντρου κυρίως, απόκλιση υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. 
Θα είχε πολιτική αξία αυτή η καταγραφή, αν δεν επρόκειτο για µια 
πολιτική επιθυµία µάλλον, παρά για µια ώριµη, κατασταλαγµένη µε 
την εµπειρία του χρόνου µέσα της, επιλογή. 

Ηδη, ενόψει των προσεχών εκλογών, το ενδεχόµενο συνεργασίας 
αποµακρύνεται, αφού ο κ. Μητσοτάκης µε σαφήνεια έχει ταχθεί υπέρ 
της επαναληπτικής εκλογής, µετά εκείνη που θα πραγµατοποιηθεί 
µε «την απλή αναλογική». Η αντίθετη πρόθεση του κ. Τσίπρα είναι 
µόνο προϊόν ανάγκης. 

Ας µην γελιόµαστε. Στη χώρα έχει για δεκαετίες επιλεγεί µια παιδα-
γωγική αυτοδυναµίας. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, που έβλεπε την 
πολιτική ως όργανο πλήρους εξουσίας, υπηρέτησε, µε τον εκλογικό 
νόµο ως µέσο, αυτήν την επιλογή. Εκτοτε, τα κόµµατα, πλην µικρών 
έκτακτων φάσεων, προσαρµόστηκαν σε αυτή την πραγµατικότητα 
και κατά καιρούς επίµονα εργάστηκαν για την αντοχή της. 

Η προτίµηση στην αυτοδυναµία είναι µια ακόµη εκδήλωση πολιτικής 
καθυστέρησης, αφού δι’ αυτής θεωρείται ότι η κυβερνητική εξουσία 
είναι ευκολότερα διαθέσιµη στο πολιτικό σχέδιο του κόµµατος, µε 
το κράτος, πέραν ελέγχου, ως µέσο της συντήρησής του. 

Ο Λευτέρης Κουσούλης είναι πολιτικός επιστήµονας
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Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, που έβλεπε 
την πολιτική ως όργανο πλήρους εξουσίας, 
υπηρέτησε, µε τον εκλογικό νόµο ως µέσο, αυτήν 
την επιλογή. Εκτοτε, τα κόµµατα, πλην µικρών 
έκτακτων φάσεων, προσαρµόστηκαν σε αυτή 
την πραγµατικότητα και κατά καιρούς επίµονα 
εργάστηκαν για την αντοχή της.

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ

Απο αριστερά: Γιώργος 
Κουβαράς, Στράτος 
Φαναράς, Γιάννης Βούλ-
γαρης, Ηλίας Κανέλλης, 
Λευτέρης Κουσούλης, 
∆ήµητρα Κρουστάλλη 
και Γρηγόρης Φαρµάκης



Κλιµατική αλλαγή: Να αποκτήσουµε 
την αίσθηση του κατεπείγοντος

Τζ. Μοσχολιού: Ποια είναι τα κρίσιµα βήµατα που οι κυβερνή-
σεις θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν ώστε να αντιµετωπίσουν 
την κλιµατική κρίση; ∆εν γνωρίζουµε πραγµατικά εάν οι στόχοι 
θα επιτευχθούν, εποµένως, ρεαλιστικά, ποια είναι τα κρίσιµα 
πράγµατα που θα έπρεπε να γίνουν;

Margo Tsirigotis Oge: Η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα και από 
µόνη της δεν µπορεί να επιλύσει την κλιµατική κρίση, όµως 
υπάρχουν πράγµατα που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και 
πραγµατικά χάρηκα όταν άκουσα τους πολιτικά υπεύθυνους της 
χώρας βασικά να παραδέχονται ότι αυτά που συµβαίνουν στην 
Ελλάδα, µε όλες αυτές τις δασικές πυρκαγιές, οφείλονται στην 
κλιµατική αλλαγή. Το πρώτο και το πιο σηµαντικό πράγµα είναι 
ο περιορισµός των επιπτώσεων. Ξέρετε, η Ελλάδα µαζί µε άλλες 
χώρες έχει προσδιορίσει πολιτικές που θα είναι κρίσιµης σηµασίας 
για τα επόµενα 20-40 χρόνια. Η Ελλάδα θα πρέπει να µετακινηθεί 
από τα ορυκτά καύσιµα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εννοώ 
ηλιακές και αιολικές πηγές. Αυτό είναι το πρώτο πράγµα που 
χρειάζεται να κάνει η χώρα. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται να 
µετακινηθεί από τα οχήµατα µε βενζίνη και πετρέλαιο, λεωφορεία, 
ηλεκτρονικά οχήµατα κ.λπ. Η χώρα δυστυχώς, όπως και κάθε άλλη 
χώρα, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πώς θα προσαρµοστεί 
στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Margo Tsirigotis Oge, Former Director of the Office of Transportation and Air Quality 
at the United States Environmental Protection Agency, Chair of the Βoard of the 
International Council on Clean Transportation (ICCT), Author of «Driving the Future: 
Combating Climate Change with Clean Cars»

Τζίνα Μοσχολιού, δηµοσιογράφος

Η ανθρωπολογική πρόκληση 
της τεχνητής νοηµοσύνης

Ευ. Βενιζέλος: Αγαπητέ κύριε ∆ασκαλάκη, είναι µια ευκαιρία 
να ξεκινήσουµε, προκειµένου να διευκολύνουµε και όλους τους 
φίλους και τις φίλες που µας παρακολουθούν, επιχειρώντας να 
δώσουµε έναν µικρό εύληπτο ορισµό για το τι είναι η τεχνητή 
νοηµοσύνη, τι είναι η µηχανική µάθηση, πώς αυτό συνδέεται µε 
την Τέταρτη Βιοµηχανική Επανάσταση και όλα τα συναφή θέµατα.

Κ. ∆ασκαλάκης: Η τεχνητή νοηµοσύνη είναι ένα ευρύτερο πεδίο 
που έχει µεγάλη ιστορία, αυτή η ιστορία αρχίζει ήδη από το 1950, 
και η µηχανική µάθηση είναι ένα υποσύνολο της τεχνητής νοη-
µοσύνης. Η τεχνητή νοηµοσύνη έχει µια πολύ ευρεία στόχευση, 
είναι το πώς να φτιάξουµε νοήµονες µηχανές – ό,τι µπορεί αυτό 
να σηµαίνει. Για να το πετύχουµε αυτό, υπάρχουν πολλών ειδών 
τεχνικές τις οποίες θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε. Οι 
τεχνικές αυτές έχουν να κάνουν και µε software και µε hardware, 
έχουν να κάνουν πάρα πολύ µε αλγορίθµους. Ενα κοµµάτι αυτών 
των αλγορίθµων έχει να κάνει µε την επεξεργασία δεδοµένων που 
µια νοήµων µηχανή αντιλαµβάνεται, µαζεύει από το περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται και θέλει να χρησιµοποιήσει αυτή την πλη-
ροφορία, αυτά τα δεδοµένα, αυτές τις µετρήσεις, για να κάνει 
προβλέψεις για το τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον ή οι πράξεις 
της µηχανής τι αποτέλεσµα θα έχουν για την εµπειρία της στο 
µέλλον. Για να συνοψίσω, η µηχανική µάθηση είναι ένα κοµµάτι 
της τεχνητής νοηµοσύνης και είναι αυτό το κοµµάτι το οποίο έχει 
να κάνει µε την επεξεργασία δεδοµένων, µε τον σκοπό, πρώτα 
από όλα, να κάνουµε προβλέψεις για το τι µέλλει γενέσθαι, τι θα 
δούµε στο µέλλον, αλλά επίσης – και ίσως πιο σηµαντικό – για το 
πώς οι πράξεις οι δικές µας, οι πράξεις της µηχανής, θα επηρε-
άσουν τον κόσµο στον οποίο θα βρεθούµε µετά τη λήψη αυτών 
των αποφάσεων και πράξεων.

Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης, καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Επιστήµης Υπολογιστών του ΜΙΤ και µέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνη-
τής Νοηµοσύνης του MIT

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, καθηγητής Συνταγµα-
τικού ∆ικαίου, ΑΠΘ

H έκπληξη της πανδηµίας και 
η ενεργοποίηση της πολιτικής φαντασίας

Χρ. Μιχαηλίδης: Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια οι πολιτικές 
επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ, στην πραγµατικότητα σχεδόν ανα-
τράπηκαν, από αυτή την τροµερή πανδηµία. Τώρα, πώς µπορεί 
κανείς να κοιτά την επόµενη µέρα όταν η τρέχουσα µέρα, αυτή 
που ζούµε, είναι γεµάτη από αβεβαιότητες και από φόβο;

Geoff Mulgan: Ακόµα και πριν από τον COVID είχα έναν τρόπο 
σκέψης σχετικά µε την πολιτική µας κατάσταση. Χρησιµοποίησα 
τη χεγκελιανή ιδέα της θέσης, αντίθεσης και σύνθεσης. Αρα, πριν 
από 20 ή 30 χρόνια η πολιτική µας κυριαρχούνταν από αυτό που θα 
λέγαµε θέση, τη θέση ότι µε την παγκοσµιοποίηση η φιλελεύθερη 
δηµοκρατία θα έκανε τα πράγµατα καλύτερα για όλους. Αυτός 
ήταν ο ισχυρισµός της παγκόσµιας ελίτ και πολλών πολιτικών 
κοµµάτων, τόσο και της Αριστεράς όσο και της ∆εξιάς. Μετά την 
κρίση κυριάρχησε η αντίθετη άποψη, που έλεγε πως όλα αυτά 
φτώχυναν τους ανθρώπους. Ο COVID είναι τώρα µια µεγάλη έκ-
πληξη, ένα καινούργιο συστατικό στο µείγµα, διότι ανάγκασε τις 
κυβερνήσεις να γίνουν πολύ ενεργές, αλλά επίσης τις ανάγκασε να 
ακολουθήσουν την επιστήµη και να µη βασίζονται µόνο στη λαϊκι-
στική ρητορική τους. Και αυτές οι κυβερνήσεις που τα κατάφεραν 
καλύτερα συνήθως ήταν ικανές µε αθόρυβο τρόπο, ταπεινές ως 
προς τη δουλειά που κάνουν, αλλά επίσης ήταν αποφασιστικές.

Geoff Mulgan, professor of Collective Intelligence, Public Policy and Social Innovation 
at University College London

Χρήστος Μιχαηλίδης, δηµοσιογράφος

Το Αφγανιστάν, η συµφωνία AUKUS 
και οι προκλήσεις της Κίνας

Αγγ. Αθανασόπουλος: Στο πλαίσιο του κόσµου µετά την AUKUS, 
πώς βλέπετε την αντιπαλότητα ΗΠΑ - Κίνας, κυρίως στην περιοχή 
του Ινδικού - Ειρηνικού και επίσης σε άλλες περιοχές στις οποίες 
πιστεύετε ότι ήδη επεκτείνεται ή θα µπορούσε πιθανά να επεκταθεί;

David Gordon: Η προβολή που δόθηκε στη συµφωνία AUKUS σε 
µεγάλο βαθµό καθοδηγήθηκε από τα γεγονότα στο Αφγανιστάν 
και από το γεγονός ότι, παρά τα όσα είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, 
που τα αποκάλεσε µια µεγάλη επιτυχία, που βεβαίως ήταν από 
υλικοτεχνικής πλευράς, νοµίζω ότι το αποτέλεσµα στο Αφγανι-
στάν ήταν µια στρατηγική αποτυχία για τις Ηνωµένες Πολιτείες. 
Νοµίζω ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν το αναγνωρίζει αυτό και ήταν 
πολύ πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση Μπάιντεν να τονίσει το 
γεγονός ότι το πλαίσιο του Αφγανιστάν και ο λόγος για την ταχεία 
απόσυρση των ΗΠΑ ήταν να εστιάσει πιο ειδικά στις προκλήσεις 

που δηµιουργεί η Κίνα στις ζώνες Ασίας - Ειρηνικού και Ινδικού 
- Ειρηνικού. Αρα, αυτό που πραγµατικά είναι η AUKUS είναι µα 
προσπάθεια αύξησης της στρατιωτικής ικανότητας ενός εξέχοντος 
συµµάχου των ΗΠΑ σε µια περιοχή στην οποία ο ανταγωνισµός 
αυξάνεται. Και αυτή η περιοχή είναι κάτω από τη θάλασσα, µε 
υποβρύχια. Νοµίζω ότι αυτό αφορά κυρίως την Κίνα, αφορά µια 
µακροχρόνια προσπάθεια να αποθαρρυνθεί στρατιωτικά η Κίνα, 
και νοµίζω ότι το κύριο γεωγραφικό σηµείο εστίασης αυτής της 
αποθάρρυνσης είναι η περιοχή γύρω από την Ταϊβάν, και να 
αυξηθεί ο κίνδυνος της Κίνας σε µια προσπάθεια να αποκτήσει 
τον έλεγχο της Ταϊβάν µε στρατιωτικά µέσα. Φυσικά, η πρόκληση 
εδώ είναι ότι αυτή η αύξηση µε επιπλέον δυνατότητες για τους 
Αυστραλούς θα χρειαστεί πάνω από δέκα χρόνια για να αναπτυχθεί. 

David Gordon, Senior Advisor & Eurasia Group

Αγγελος Αθανασόπουλος, δηµοσιογράφος

Ο Μπάιντεν, ο Σι Τζινπινγκ, η Ευρώπη 
και η αναθεώρηση των συµµαχιών

Π. Τσίµας: Το ζήτηµα είναι εάν η ∆ύση ως έννοια, ως µια συµ-
µαχία που βασίζεται σε κοινές αξίες και αµοιβαία συµφέροντα, 
εξακολουθεί να υπάρχει, εξακολουθεί να έχει νόηµα. Μήπως 
βρισκόµαστε ήδη σε έναν κόσµο πέρα από τη ∆ύση;

Edward Luce: Νοµίζω ότι είµαστε κάπου ενδιάµεσα. Θα υπάρ-
ξουν ζητήµατα a-la-carte, στα οποία οι Ηνωµένες Πολιτείες και οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα συµφωνήσουν. Θα υπάρξουν 
και ζητήµατα στα οποία η Αµερική αισθάνεται ότι είναι σχεδόν 
µόνη της. Ισως, εάν προσθέσετε τη Βρετανία, τον Καναδά και την 
Αυστραλία, θα είναι µια πιο αγγλοσφαιρική, κάπως µικρότερη 
συµµαχία, όµως νοµίζω ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν αισθάνεται 
πως η Ευρώπη δεν συµφωνεί µε τη διάγνωσή του, τη διάγνωση 
του Μπάιντεν που έχει δικοµµατική συναίνεση ως προς το ότι η 
Κίνα είναι το πρωτεύον ζήτηµα και ότι η περιοχή του Ινδικού - 
Ειρηνικού είναι η πιο σηµαντική σκηνή της γεωπολιτικής. Νοµίζω 
ότι υπάρχει µια αντίληψη η οποία πιθανά βασίζεται σε κάποιες 
αλήθειες: ότι η Ευρώπη έχει µια πολύ πιο εµπορική άποψη για το 
τι θα ήθελε να κερδίσει από τη σχέση µε την Κίνα. Πριν από την 
ορκωµοσία του Μπάιντεν αλλά µετά την εκλογή του η Κίνα και η 
Ευρώπη υπέγραψαν αυτή τη µεγάλη επένδυση, ολοκλήρωσαν αυτή 
τη µεγάλη επενδυτική συνθήκη, η οποία πραγµατικά ενόχλησε 
τον Μπάιντεν, και µετά η Κίνα υπερέβαλε, όπως συχνά κάνει υπό 
τον Σι Τζινπίνγκ, και άρχισε να στοχεύει µέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όµως σαν ξέσπασµα θυµού για την κριτική που 
ασκήθηκε σχετικά µε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στην Κίνα, και έτσι αυτή η συµφωνία πάγωσε. Οµως, αυτή είναι 
µια πρώιµη ένδειξη ότι ο Μπάιντεν θέλει να έχει επιθετικούς 
συµµάχους, αλλιώς θα προχωρήσει µόνος του.

Edward Luce, Journalist, «Financial Times» chief US commentator; columnist based 
in Washington, D.C.

Παύλος Τσίµας, δηµοσιογράφος

Η συµβίωση µε την Ρωσία 
και τα διλήµµατα της Ευρώπης

Γ. Κουτσοµύτης: Εχουµε δει πολλές συζητήσεις τα τελευταία 
χρόνια, ιδιαίτερα µετά τις εξελίξεις του 2014 στην Ουκρανία, 
σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ρωσίας.  
Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγµή, ποιο είναι το τοπίο, και 
θα έπρεπε η ΕΕ να επιδιώξει µια λειτουργική σχέση µε τη Μόσχα 
ανεξάρτητα από τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, στις 
Βαλτικές Χώρες και στη Λευκορωσία;

Ian Lesser: Αναµφισβήτητα οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής γνωρίζουν πολύ καλά την ανάγκη να αντιδράσουν σε 
αυτά που έχει κάνει η Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια στην Ουκρανία, 
την υποστήριξη προς τη Λευκορωσία, την κατάσταση που επικρα-
τεί στη χώρα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις περιοχικές 
πολιτικές της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή. Μπορεί κανείς να 
φτιάξει µια µεγάλη λίστα µε παράπονα και ανησυχίες που έχουν 
οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά φυσικά δεν απασχολούν στον ίδιο 
βαθµό ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφορές.  
Για την Πολωνία έχει ένα συγκεκριµένο νόηµα, δεδοµένης της 
ιστορίας της και του γεγονότος ότι όλες οι χώρες της Βαλτικής 
αντιµετωπίζουν ευθέως τη ρωσική εξουσία στην περιοχή τους. 
Αυτό ισχύει επίσης σε κάποιες περιοχές γύρω από τη Μαύρη Θά-
λασσα, όµως αν το δει κανείς από την πλευρά της Νότιας Ευρώπης 
ή ακόµα και από τη Γαλλία και µερικές φορές και από τη Γερµανία, 
η εικόνα είναι πολύ πιο πολύπλοκη, µε σηµαντική οικονοµική 
αλληλεξάρτηση, µε πολύ σηµαντική ενεργειακή εξάρτηση και 
γενικά µε την επιθυµία να βρεθεί ένα modus vivendi µε τη Μόσχα 
και να γίνει κατανοητό ότι ακόµα κι αν είσαι πιο αυστηρός µε το 
ένα ζήτηµα, για όλα αυτά τα ζητήµατα που συζητούµε, τελικά 
η Ευρώπη πρέπει µε κάποιον τρόπο να ζήσει µε τη Ρωσία. Και 
θα έλεγα ότι περίπου αυτή είναι η δυναµική που βρίσκεται στο 
τραπέζι αυτή τη στιγµή.

Ian Lesser, Acting President, German Marshall Fund of the US

Γιάννης Κουτσοµύτης, δηµοσιογράφος

Η πανδηµία ως καταλύτης για την 
εµφάνιση ανορθολογικών συµπεριφορών

Πέτρος Παπασαραντόπουλος: Καθηγητά Mudde, είναι χαρά µας 
να σας έχουµε µαζί µας και ελπίζω ότι θα έχουµε µια παραγωγική 
συζήτηση, ξεκινώντας από ένα νέο φαινόµενο. Οπως φαίνεται, 
η πανδηµία λειτούργησε ως καταλύτης για την εµφάνιση ανορ-
θολογικών συµπεριφορών: άρνηση της επιστήµης, άρνηση της 
ίδιας της ύπαρξης του ιού, άρνηση του εµβολιασµού, άρνηση της 
χρήσης µάσκας. Μια νέα κοινωνική ταυτότητα φαίνεται να έχει 
αναδυθεί, αυτή των αρνητών της πανδηµίας. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Cas Mudde: Αυτό το φαινόµενο έχει τις ρίζες του κυρίως σε µια 
αντικυβερνητική/αντικρατική θέση, η οποία προέρχεται από µια 
ποικιλία διαφορετικών θέσεων. Από τη µια πλευρά, προέρχεται 
από λαϊκιστές, κυρίως δεξιούς, αλλά όχι αποκλειστικά, οι οποίοι 
είναι κατά του κράτους. Επειδή δεν το εµπιστεύονται ή αυτό 
διαφθείρεται κ.λπ. Και έτσι αυτό εντάσσεται σε µια µακρόχρονη, 
συνεχιζόµενη διαδικασία. Ενα άλλο είναι, νοµίζω, συνέπεια λίγο 
πολύ της νεοφιλελεύθερης εποχής και αυτού του είδους της ελευθε-
ριακής θέσης, της εγωκεντρικής θέσης των ανθρώπων που απλώς 
σκέφτονται «καλά, δεν µε επηρεάζει εµένα, οπότε δεν πρόκειται 
να το κάνω αυτό». Σκέφτονται µόνο ατοµικά, όχι συλλογικά. Και 
στη συνέχεια, υπάρχει ένα είδος αντικρατισµού στην Αριστερά, η 
οποία έχει µεγαλύτερη ιστορία µε τους αντι-εµβολιαστές, ας πούµε, 
στο κίνηµα υπέρ της φύσης, τους οπαδούς της γιόγκα, που στην 
πραγµατικότητα συχνά έχει επίσης µια αρκετά ελευθεριακή δύναµη. 

Cas Mudde, καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήµιο της Τζόρτζια, ΗΠΑ

Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Εκδότης, Συγγραφέας
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Η 
πύκνωση του χρόνου 
είναι χαρακτηριστικό 
των κρίσεων. Οσο διαρ-
κεί µια κρίση υπάρχει 
η αίσθηση ότι ο χρόνος 
κινείται µε µεγαλύτερη 
ταχύτητα, ότι κάθε ηµέ-
ρα φέρνει νέα γεγονότα, 

συγκρούσεις, εκπλήξεις, ανατροπές, διαµορφώ-
νει νέες καταστάσεις. Το συνέδριο του Κύκλου 
Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά V» διεξήχθη στις 11-12 
Οκτωβρίου 2021, µε κεντρικό θέµα το ερώτηµα: 
Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως 
κανονικότητα;

Από τότε πέρασαν περίπου τρεις µήνες, τόσο 
πυκνοί και πλούσιοι σε εντυπώσεις που επιβε-
βαιώνουν µε µεγάλη ταχύτητα το βασικό συµπέ-
ρασµα του συνεδρίου ότι η κρίση είναι πλέον η 
νέα κανονικότητα. 

n Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου ήταν αφιε-
ρωµένη στη θέση της Ελλάδας απέναντι στα νέα 
µεγάλα διακυβεύµατα που επηρεάζουν κατα-
λυτικά κάθε συζήτηση για το µέλλον: κλιµατική 
αλλαγή, τεχνητή νοηµοσύνη, ο κίνδυνος µιας 
διαρκούς υγειονοµικής κρίσης. Πριν από τρεις 
µήνες δεν είχε εµφανιστεί η παραλλαγή Οµικρον, 
η γενική αίσθηση ήταν ότι το 2022 δεν θα είναι 
µια τρίτη χρονιά πανδηµίας µε περιοριστικά 
µέτρα και ανάγκη για κρατικές ενισχύσεις προς 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι 
όσα συζητήθηκαν στην πρώτη ενότητα απέκτη-
σαν στο µεταξύ πιο επείγοντα και επιτακτικό 
χαρακτήρα. 

n Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου είχε ως 
αντικείµενο το στοίχηµα της συµπεριληπτικό-
τητας τώρα που η ελληνική οικονοµία βρίσκεται 
µεταξύ κρίσης, ανάκαµψης, νέων ανισοτήτων και 
µετασχηµατισµού. Από αυτή την οπτική γωνία 
συζητήθηκαν το σχέδιο αξιοποίησης των ευρω-
παϊκών πόρων (όχι µόνο του Ταµείου Ανάκαµψης, 
αλλά και του νέου ΕΣΠΑ και της νέας ΚΑΠ), το 
δηµοσιονοµικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο, 
ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνουν τις νέες 
ευκαιρίες αφενός µεν οι µεγάλες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις, αφετέρου δε οι µεσαίες, µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις τόσο στους πα-
ραδοσιακούς κλάδους όσο και στους κλάδους 
των νέων τεχνολογιών. Στο µεταξύ όµως κυρι-
άρχησε η ενεργειακή κρίση, πιο συγκεκριµένα 
η εκτίναξη των τιµών του φυσικού αερίου µε 
όσα αυτή συνεπάγεται, έγιναν πολύ πιο αισθη-
τές οι επιπτώσεις της πανδηµίας στη διεθνή 
εφοδιαστική αλυσίδα, το ζήτηµα της ακρίβειας 
και οι επιπτώσεις στο καλάθι της νοικοκυράς 
κατέστησαν το µείζον οικονοµικό ζήτηµα για 

τους πολίτες, ο πληθωρισµός διεθνώς και πά-
ντως στην ευρωζώνη φάνηκε ότι µπορεί να έχει 
µεγαλύτερη διάρκεια και βάθος, η συζήτηση για 
τη νοµισµατική πολιτική, την ποσοτική χαλάρω-
ση και τα επιτόκια έγινε πολύ πιο πιεστική, το 
κόστος δανεισµού για την Ελλάδα εξακολουθεί 
να είναι χαµηλό, αλλά σαφώς υψηλότερο από 
ό,τι πριν από τρεις µήνες. 

n Η τρίτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντι-
κείµενο τη στρατηγική ανασυγκρότηση της 
∆ύσης υπό την επιρροή των µηνυµάτων που 
εξέπεµψαν η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφ-
γανιστάν και η πανηγυρική στροφή του ενδιαφέ-
ροντος των ΗΠΑ προς την Κίνα και τον λεγόµενο 
Ινδοειρηνικό Ωκεανό µε την ανακοίνωση της 
AUKUS. Συζητήσαµε τις επιπτώσεις της στροφής 
αυτής στον ρόλο του ΝΑΤΟ και στον χώρο της 
Μεσογείου και των Βαλκανίων. Προσπαθήσα-
µε να τοποθετήσουµε τα µεγάλα ζητήµατα της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας στο πλαίσιο αυτό. Μέσα στις λίγες 
εβδοµάδες που ακολούθησαν, το ενδιαφέρον 
των ΗΠΑ εστιάστηκε και πάλι στην Ευρώπη και 
µε αφορµή την ενδεχόµενη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία η συζήτηση που διεξάγεται µεταξύ 
ΗΠΑ και Ρωσίας αφορά ουσιαστικά τις σφαίρες 
επιρροής στην Ευρώπη, δηλαδή µια νέα Γιάλτα, 
µε την ΕΕ απούσα ως πολιτική οντότητα. Ιδιαιτέ-
ρως η Γερµανία, µε τη νέα κυβέρνησή της, είναι 
προφανώς αµήχανη καθώς πρέπει να διαχειριστεί 
ταυτοχρόνως τον αγωγό Nord Stream 2 και τις 
ενεργειακές σχέσεις της µε τη Ρωσία. Μέσα στα 
νέα αυτά συµφραζόµενα οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις και το Κυπριακό ενδέχεται να αποκτήσουν 
παρακολουθηµατικό χαρακτήρα. Ενα δε πρώτο 
σηµαντικό δείγµα ήταν η αρνητική τοποθέτηση 
της αµερικανικής διοίκησης για το σχέδιο του 
αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου EastMed. 

n Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου αναφερόταν 
στα νέα διλήµµατα ενώπιον των οποίων βρίσκεται 
η ΕΕ και προσπάθησε να αναδείξει το άµεσο / 
πρακτικό ενδιαφέρον που έχει για την Ελλάδα 
η συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης. Ηδη 
όµως η συζήτηση αυτή επικαθορίζεται από τη 
στρατηγικού, για να µην πω ιστορικού, χαρακτή-
ρα σύγκρουση και διαπραγµάτευση ΗΠΑ - Ρωσίας 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια ουσιαστικά ερήµην 
της ΕΕ και από τις εξελίξεις στα µέτωπα της ενέρ-
γειας, του πληθωρισµού και της νοµισµατικής 
πολιτικής. Ταυτοχρόνως αναµένονται κρίσιµες 
πολιτικές εξελίξεις σε µεγάλες χώρες - µέλη 
όπως η Γαλλία και η Ιταλία µε αφορµή την εκλογή 
νέων Πτ∆ (άµεσα στην ηµιπροεδρική Γαλλία και 
έµµεσα στην κοινοβουλευτική Ιταλία). 

n Η πέµπτη ενότητα του συνεδρίου ήταν στραµ-

µένη στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Συζη-
τήθηκαν οι αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνική 
διαστρωµάτωση, την αντιπροσωπευτικότητα 
και την ανθεκτικότητα του πολιτικού συ-
στήµατος, την επίδραση αφενός µεν νέων, πιο 
αυστηρών, εκδοχών «πολιτικής ορθότητας», αφε-
τέρου δε νέων, πιο επιθετικών,µορφώνανορθο-
λογισµού. Αφετηρία της συζήτησης ήταν σχετική 
έρευνα της κοινής γνώµης που πραγµατοποίησε 
η Merton Analysis. Στο µεταξύ, διεξήχθησαν µε 
µεγάλη συµµετοχή πολιτών οι εσωκοµµατικές 
εκλογές στο ΚΙΝΑΛ / ΠΑΣΟΚ και εµφανίζονται 
δηµοσκοπήσεις που αµφισβητούν έντονα την 
εικόνα ενός διπολικού κοµµατικού συστήµατος. 
Αρα όλη η συζήτηση περί (διπλών ή τριπλών) 
εκλογών, χρόνου διεξαγωγής των εκλογών και 
µορφής της επόµενης κυβέρνησης πρέπει να 
συνεκτιµήσει νέα δεδοµένα, χωρίς τίποτα να 
είναι αυτονόητο. 

Σ υνεπώς οι τρεις και πλέον µήνες που µε-
σολάβησαν από το συνέδριο έως σήµερα 
θεωρώ ότι επιτείνουν το ενδιαφέρον για 

τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν και τις συζη-
τήσεις που διεξήχθησαν γύρω από τη νέα κανο-
νικότητα των διαρκών και πολλαπλών κρίσεων. 
Καµία απλουστευτική διάθεση και καµία µορφή 
λαϊκισµού, απροκάλυπτου ή συγκεκαλυµµένου 
αλλά εξίσου δηµαγωγικού και απλουστευτικού, 
δεν µπορούν να αποκρύψουν τα πολύπλοκα και 
πιεστικά ερωτήµατα που τίθενται και στη χώρα 
µας. Οποιος δεν το αντιληφθεί αυτό εγκαίρως 
φοβάµαι ότι θα κινηθεί κάτω από τον πήχη των 
αναγκών της Ιστορίας.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι πρώην αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
ιδρυτής του Κύκλου Ιδεών 

Οι τρεις και πλέον µήνες 
που µεσολάβησαν από 
το συνέδριο έως σήµερα θεωρώ 
ότι επιτείνουν το ενδιαφέρον 
για τις αναλύσεις που 
παρουσιάστηκαν και 
τις συζητήσεις που 
διεξήχθησαν γύρω από τη νέα 
κανονικότητα των διαρκών 
και πολλαπλών κρίσεων

Η κρίση ως κανονικότητα
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
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