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Αγαπητοί αναγνώστες,

Έχουµε τη χαρά να σας παρουσιάσουµε τα Κείµενα Θέσης (Policy Papers) των Οµάδων Σκέψης 
(Think Tank) του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του LSE έχει ιδρυθεί το 1992 και σήµερα αποτελεί έναν από 
τους πιο ενεργούς συλλόγους αποφοίτων ξένου πανεπιστηµίου στην Ελλάδα. 

Μέσα από τις εκδηλώσεις, στις οποίες φιλοξενούµε σηµαντικές προσωπικότητες από τον ακαδηµαϊκό, 
τον πολιτικό και τον επιχειρηµατικό χώρο στην Ελλάδα και διεθνώς, τις δράσεις και τις παρεµβάσεις 
που κάνουµε, φέρνουµε σε επαφή τους αποφοίτους µε την αγορά εργασίας και τους θεσµούς
της Πολιτείας και συµµετέχουµε στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι, επιβεβαιώνουµε την αξία της 
εκπαίδευσης ως του σηµαντικότερου παράγοντα για την επιτυχία ενός έθνους. 

Σκοπός της δηµιουργίας των Οµάδων Σκέψης, είναι η αξιοποίηση του πλούσιου πνευµατικού 
δυναµικού των µελών µας. Μέσω των τεχνοκρατικών τους προτάσεων, στόχος µας είναι η 
συµµετοχή σε έναν εποικοδοµητικό δηµόσιο διάλογο που θα επηρεάσει και θα κινητοποιήσει την 
Πολιτεία και τους θεσµικούς εκπροσώπους δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για θέµατα που 
απασχολούν την κοινωνία, την οικονοµία, την επιχειρηµατικότητα, την εσωτερική
και την εξωτερική πολιτική. 

Σε µία τόσο ιστορική και κρίσιµη χρονική στιγµή για την Ελλάδα και όλο τον κόσµο, η συµβολή όλων 
µας είναι υψίστης σηµασίας ώστε να µην επαναλάβουµε τα λάθη του παρελθόντος συµβάλλοντας 
στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονοµίας.

Εκ µέρους όλων των µελών του ∆.Σ., θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους συναπόφοιτους για 
τον προσωπικό χρόνο που αφιέρωσαν στη συγγραφή των κειµένων θέσης, για τις πρωτοποριακές 
τους ιδέες και για το οµαδικό τους πνεύµα.

Στο κείµενο που ακολουθεί, η συγγραφικής οµάδα «Πολιτική & Κοινωνία» εξέτασε τις πτυχές της 
ιστορίας, της γεωπολιτικής θέσης, της οικονοµίας, της δηµόσιας διοίκησης, της κοινωνίας των 
πολιτών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του εκπαιδευτικού συστήµατος και του πολιτισµού της 
Ελλάδας που θα µπορούσαν να καθορίσουν την πορεία της χώρας.

Καλή ανάγνωση.

Μαρία Ι. Ξυτάκη
Πρόεδρος 
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του
London School of Economics
and Political Science
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, µέχρι σήµερα, οι πολίτες είδαν:
• τη λαϊκή κυριαρχία, ως προς την άσκηση της νοµοθετικής εξουσίας, να περιορίζεται 
• την ανεργία να εκτοξεύεται,
• το Α.Ε.Π. να καταρρέει,
• την ανισότητα να διευρύνεται,
• τις κοινωνικές δαπάνες να µειώνονται, 
• την κατανάλωση να συρρικνώνεται,
• το πλέον ελπιδοφόρο επιστηµονικό δυναµικό να µεταναστεύει (brain-drain),
• τις αυτοκτονίες να καταγράφουν άνοδο. 

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το αποτέλεσµα των εθνικών εκλογών του Ιανουαρίου 2015 ή και του 
δηµοψηφίσµατος του Ιουλίου 2015, όταν οι Έλληνες, µε ισχυρή πλειοψηφία, επέλεξαν κόµµατα που 
αφενός υπόσχονταν αναδιαπραγµάτευση των όρων δανεισµού και τερµατισµό της λιτότητας και 
αφετέρου ανέπτυσσαν µια συγκρουσιακή ρητορική προς τους ευρωπαίους και διεθνείς δανειστές. 
Παράδοξο όµως αποτελεί το ότι, ταυτόχρονα µε αυτή την επιλογή, οι Έλληνες διαχρονικά απορρίπτουν 
την πιθανότητα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Τούτο καταγράφεται σταθερά 
τόσο στις έρευνες της κοινής γνώµης όσο και στο δηµόσιο λόγο, ενώ επιβεβαιώθηκε και στις εκλογές 
του Σεπτεµβρίου 2015 όταν, γνωρίζοντας τα σκληρά µέτρα που σίγουρα θα επακολουθούσαν, οι 
πολίτες επέλεξαν την παραµονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. 

Η αντίφαση αυτή εύλογα, γεννά τα εξής ερωτήµατα: 
Οι Έλληνες εναντιώνονταν στους δανειστές τους, επειδή έκριναν τις απαιτήσεις των τελευταίων 
υπερβολικές και άδικες, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν µπροστά στον κίνδυνο ενός κατά 
πολύ χειρότερου Grexit; Μήπως υπάρχουν και βαθύτερα αίτια; Και εφόσον θεωρούν σηµαντική και 
ωφέλιµη την παραµονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, έχουν αντιληφθεί το 
ιστορικό µεταίχµιο στο οποίο βρίσκονται και έχουν λάβει την απόφαση να προχωρήσουν σε 
µεταρρυθµίσεις προκειµένου να συνταχθούν µε τη ∆ύση, στο βαθµό που αυτή συµβολίζει 
ευνοµούµενα κράτη µε βιώσιµη ανάπτυξη; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις οδήγησαν στην ενδεικτική εξέταση των πτυχών εκείνων της ιστορίας, της 
ελληνικής οικονοµίας, της γεωπολιτικής θέσης, της δηµόσιας διοίκησης, της κοινωνίας των 
πολιτών, των ΜΜΕ, του εκπαιδευτικού συστήµατος και του πολιτισµού οι οποίες υπήρξαν 
καθοριστικές για την έως τώρα πορεία της χώρας και αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο και στο άµεσο µέλλον. Η εξέταση ανέδειξε χρόνιες παθογένειες οι οποίες πρέπει να 
αντιµετωπιστούν και οδήγησε στη διατύπωση προτάσεων, µε στόχο την εξοµάλυνση της πορείας 
της χώρας και, εν τέλει, την ευηµερία του πληθυσµού της. 

Αυτές συνοψίζονται στα εξής: 
• Περιορισµός του κράτους και µετεξέλιξή του από παρεµβατικό σε ρυθµιστικό παράγοντα της 
οικονοµίας. Παράλληλα, εφαρµογή πολιτικών που θα απελευθερώσουν την οικονοµία από 
χαρακτηριστικά προστατευτισµού και θα την µπολιάσουν µε στοιχεία που θα αναπτύσσουν την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και την καινοτοµία. Ένας ισχυρός ιδιωτικός τοµέας θα δηµιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας ανακόπτοντας σταδιακά την αύξηση την ανεργίας και του brain-drain.
• Ο Ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας πρέπει να ξεκαθαριστεί απόλυτα, η θέση της 
Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να παγιωθεί και αυτό να καταστεί 
σαφές προς κάθε κατεύθυνση.
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• Περιορισµός της γραφειοκρατίας, πάταξη της διαφθοράς και εκσυγχρονισµός της δηµόσιας 
διοίκησης. Σε αυτά τα ζητούµενα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση  αποτελεί απάντηση. Οι όποιες 
αντιστάσεις στην εφαρµογή της µπορούν να καµφθούν µε εκπαίδευση των υπαλλήλων, 
ενηµέρωση των πολιτών και µε συµµετοχή τους στο σχεδιασµό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
• Περιορισµός της απόστασης κράτους-πολίτη µέσω της αφύπνισης της Κοινωνίας των Πολιτών. 
Χρειάζεται µεγαλύτερη πρόσβαση στα δηµόσια δεδοµένα, περισσότερη συµµετοχή µε χρήση 
υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διαβούλευση και σωστή ενηµέρωση των πολιτών από το κράτος, 
τους φορείς και τις εξειδικευµένες οργανώσεις που ανήκουν στην ίδια την Κοινωνία των Πολιτών. 
• Οργάνωση του τοπίου των ΜΜΕ στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού, µε διαφάνεια και 
πλήρη και αντικειµενική ενηµέρωση. Απαραίτητη κρίνεται η εξωστρέφεια δηλαδή η ενίσχυση της 
πληροφόρησης του ελληνικού κοινού για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
τεκταινόµενα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 
• Ο ρόλος της Παιδείας είναι ευρύτερα καταλυτικός. Το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να προσφέρει 
γνώσεις σχετικά µε τις πνευµατικές και πολιτιστικές συγγένειες της Ελλάδας µε τη ∆ύση. Κυρίως, 
πρέπει να δώσει έµφαση στην κατανόηση της παγκόσµιας κοινωνίας και των προκλήσεων που 
αυτή δηµιουργεί. Τούτο απαιτεί µια κοσµοπολίτικη αντιµετώπιση, που να συµπεριλάβει την 
αναγνώριση άλλων πολιτισµών, καθώς και θέµατα παγκόσµιου ενδιαφέροντος.
• Η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει την εκπαίδευση και ως κινητήρια δύναµη της διεθνούς φήµης 
της, αν την αναβαθµίσει και αν σε παγκόσµια κλίµακα την εντάξει στις διεθνείς τάσεις 
διαδραστικών µεθοδολογιών εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τα µοναδικά της χαρακτηριστικά.
• Αξιοποίηση του συµβολικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα χάρη στον πολιτισµό της, µε τη 
διαµόρφωση και ενεργοποίηση της πολιτιστικής διπλωµατίας και µέσω θεσµικών δοµών προβολής και 
προώθησης του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό. Αυτό θα προσφέρει βελτίωση της τραυµατισµένης 
εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό και ενίσχυση της εικόνας της Ευρώπης στο εσωτερικό. 

Πέραν πάσης αµφιβολίας οι απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις είναι πολλές και δύσκολες. Το γεγονός 
ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν δεν ακούγονται για πρώτη φορά, αλλά αποτελούν αντικείµενο 
συζήτησης δεκαετιών, ήτοι πολύ πριν την οικονοµική κρίση, χωρίς όµως να έχουν εφαρµοστεί, 
καταδεικνύει πως ο δρόµος για την ευηµερία µας ούτε σύντοµος ούτε εύκολος είναι.

Ήδη όµως από το 1961, οπότε και υπεγράφη η Συµφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας µε την τότε 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, η χώρα επέλεξε να ενταχθεί στην οικογένεια της ∆ύσης. Τούτο 
συνεπάγεται όχι µόνο δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις κοινές για όλα τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.  

Μέσα στα χρόνια, η χώρα καρπώθηκε σηµαντικά οφέλη από την ένταξη αυτή και συµµορφώθηκε, 
ως ένα βαθµό, προς τις σχετικές υποχρεώσεις της. Θα ήταν ιστορικό λάθος τώρα, στο όνοµα µιας 
πρόσκαιρης δύσκολης συγκυρίας, η χώρα να εγκαταλείψει την προσπάθεια αναµόρφωσης της 
κακοδιοίκησης δεκαετιών, η οποία αποτελεί τη βασική αιτία µη ανάκαµψής της. Όλες οι υπόλοιπες 
χώρες που επλήγησαν από την κρίση έχουν ξανασταθεί στα πόδια τους. Είθε και στα δικά µας!
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μεσούσης της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, η πολιτική συµπεριφορά των Ελλήνων θα µπορούσε 
να χαρακτηρισθεί ως παράδοξη. Πιο συγκεκριµένα, από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, το 
2010, µέχρι σήµερα, οι πολίτες είδαν:
• Την λαϊκή κυριαρχία, ως προς την άσκηση νοµοθετικής εξουσίας, να περιορίζεται 
σηµαντικά. Οι αιρετοί αντιπρόσωποί τους δεν µπορούσαν να νοµοθετήσουν για ένας πλήθος 
ζητηµάτων χωρίς την έγκριση τριών ξένων θεσµών.
Την ανεργία να εκτοξεύεται. Την τελευταία οκταετία, η ανεργία έφτασε από  8,5% το 2007 (πολύ 
κοντά στον µέσο όρο της Ε.Ε.) στο 25,7% τον Ιανουάριο του 2015 (στα µέσα του 2013 είχε 
αγγίξει το 28%).
Το Α.Ε.Π. να καταρρέει. Θλιβερή πτώση καταγράφεται τόσο στο ΑΕΠ της χώρας όσο και στο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ. Όσον αφορά το πρώτο, το 2014 έπεσε στα επίπεδα του 2006 (180 δις Ευρώ), ενώ 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ άγγιξε τα επίπεδα του 2001 και συγκεκριµένα τα 12000 Ευρώ. Συν τοις 
άλλοις, το πρώτο τρίµηνο του 2015 επιστρέψαµε στην ύφεση (-0,2 % στο Α.Ε.Π.).
Την ανισότητα να διευρύνεται. Κατά το διάστηµα 2008-2012 η χαµηλότερη εισοδηµατική 
κατηγορία είδε τα εισοδήµατά της να µειώνονται έως και 88% µε τους µισθούς να υποχωρούν 
κατά 27,4%, ενώ αντίθετα η υψηλότερη εισοδηµατική κατηγορία είδε τα κέρδη της να αυξάνονται 
έως και 44,3%.
Τις κοινωνικές δαπάνες να µειώνονται αισθητά. Συγκεκριµένα µειώθηκαν κατά 2% επί του 
Α.Ε.Π. από το 2012 έως το 2014. Το µέγεθος του προβλήµατος γίνεται µεγαλύτερο αν 
συνυπολογιστούν η κατακόρυφη πτώση της τάξεως του 25% στις δαπάνες για την Υγεία µεταξύ 
2009 και 2012, αλλά και οι συνεχώς µειούµενες δαπάνες για την παιδεία.
Την κατανάλωση να συρρικνώνεται. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των ελληνικών 
νοικοκυριών (σε σταθερές τιµές) µειώνεται εξακολουθητικά από το 2009  και εφεξής, 
σηµειώνοντας συνολική πτώση της τάξεως του 20%.
Το πλέον ελπιδοφόρο επιστηµονικό δυναµικό να µεταναστεύει (φαινόµενο brain-drain). Η 
µεταναστευτική αυτή ροή παρατηρείται προς χώρες που µπορούν να το απορροφήσουν και να 
προσφέρουν απασχόληση ανάλογη των προσόντων του.
Τις αυτοκτονίες να καταγράφουν δραµατική άνοδο. Χαρακτηριστικά, από το 2007 ο αριθµός 
των ανθρώπων που αυτοκτόνησαν αυξάνεται κάθε χρόνο, ενώ έφτασε τους 477 το 2011. Αξίζει 
να επισηµανθεί ότι από 1.1.2009 έως 23.8.2012 ο αριθµός αυτών που αυτοκτόνησαν ή 
αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν έφτασε τους 3124 (2.35 ανά ηµέρα).

Με αυτά τα δεδοµένα, δεν αποτελεί έκπληξη το αποτέλεσµα των εθνικών εκλογών του 
Ιανουαρίου 2015 ή και του δηµοψηφίσµατος του Ιουλίου 2015, όταν οι Έλληνες, µε ισχυρή 
πλειοψηφία, επέλεξαν κόµµατα που αφενός υπόσχονταν αναδιαπραγµάτευση των όρων 
δανεισµού, απαλλαγή από τα δυσβάσταχτα οικονοµικά µέτρα και τερµατισµό της λιτότητας και 
αφετέρου ανέπτυσσαν µια συγκρουσιακή ρητορική προς τους ευρωπαίους και διεθνείς δανειστές. 

Και εδώ εντοπίζεται το παράδοξο. Ταυτόχρονα µε την παραπάνω επιλογή, και παράλληλα µε 
την έντονα συγκρουσιακή ρητορική που αναπτύχθηκε στη δηµόσια σφαίρα, οι Έλληνες 
διαχρονικά απορρίπτουν την πιθανότητα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωζώνη. Τούτο καταγράφεται σταθερά τόσο στις έρευνες της κοινής γνώµης όσο και στο 
δηµόσιο λόγο, ενώ επιβεβαιώθηκε και στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015 όταν, γνωρίζοντας 
τα σκληρά µέτρα που σίγουρα θα επακολουθούσαν, οι πολίτες επέλεξαν την παραµονή τους 
εντός των ευρωπαϊκών δοµών.
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Εύλογα, λοιπόν, γεννώνται τα εξής ερωτήµατα:
• Οι Έλληνες εναντιώθηκαν µε σφοδρότητα έναντι των δανειστών τους, επειδή θεώρησαν ότι οι 
τελευταίοι έχουν υπερβεί το ηθικό όριο ως προς το τι µέτρα µπορούν να απαιτήσουν από τους 
δανειολήπτες τους, όπως συνέβη και στο έργο του Σαίξπηρ Ο έµπορος της Βενετίας (όπου ο 
Αντόνιο δανείζεται από τον τοκογλύφο Σάιλοκ 3000 δουκάτα µε τον όρο εάν δεν αποπληρώσει 
εγκαίρως το χρέος του, ο Σάιλοκ να µπορεί να λάβει για αποζηµίωση µία λίβρα σάρκας από 
οποιοδήποτε µέρος του σώµατος του Αντόνιο);
• Οι Έλληνες εναντιώθηκαν, επειδή έκριναν τις απαιτήσεις των δανειστών υπερβολικές και άδικες, 
αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν µπροστά στον κίνδυνο ενός κατά πολύ χειρότερου Grexit; 
Μήπως υπάρχουν και βαθύτερα αίτια;
• Και εφόσον θεωρούν σηµαντική και ωφέλιµη την παραµονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωζώνη, έχουν αντιληφθεί το ιστορικό µεταίχµιο στο οποίο βρίσκονται και έχουν λάβει την 
απόφαση να προχωρήσουν σε µεταρρυθµίσεις προκειµένου να συνταχθούν µε τη ∆ύση, στο βαθµό 
που αυτή συµβολίζει ευνοµούµενα κράτη µε βιώσιµη ανάπτυξη;

Προκειµένου να απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήµατα, η οµάδα σκέψης «Πολιτική και Κοινωνία» 
εξέτασε ενδεικτικά τις πτυχές εκείνες της ιστορίας, της γεωπολιτικής θέσης, της οικονοµίας, της 
δηµόσιας διοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του 
εκπαιδευτικού συστήµατος και του πολιτισµού.  Οι παράµετροι αυτοί υπήρξαν καθοριστικές για την 
έως τώρα πορεία της χώρας και αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο και στο άµεσο 
µέλλον. Η εξέταση ανέδειξε χρόνιες παθογένειες οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν και οδήγησε 
στη διατύπωση προτάσεων, µε στόχο την εξοµάλυνση της πορείας της χώρας και, εν τέλει, την 
ευηµερία του πληθυσµού της. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Παρότι αποτελεί ίσως πλέον κοινοτοπία, πολλές από τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας 
ανάγονται σε ιστορικές συγκυρίες και κρίσιµες επιλογές που έγιναν πολλούς αιώνες πριν. Η µελέτη 
του παρελθόντος µπορεί να βοηθήσει τους συγχρόνους Έλληνες να κατανοήσουν και να βρουν 
λύσεις στα σηµερινά προβλήµατα της χώρας. Το ότι οι σχέσεις των σύγχρονων Ελλήνων µε το 
κράτος χαρακτηρίζονται από επιφυλακτικότητα και έλλειψη εµπιστοσύνης είναι γεγονός που δεν 
αµφισβητείται. Αυτή η καχυποψία για οτιδήποτε κρατικό φαίνεται να έχει τις ρίζες της, ως 
νοοτροπία, στην εποχή που οι Έλληνες ήταν υποτελείς του Σουλτάνου, ραγιάδες. 

Γιατί όµως, καίτοι στον ελλαδικό χώρο εν σπέρµατι έκαναν την εµφάνιση τους τα πνευµατικά εκείνα 
ρεύµατα που γέννησαν την αναγέννηση, τελικά τούτα δεν ευδοκίµησαν; Τα πρώτα βήµατα που 
οδήγησαν στην Αναγέννηση εντοπίζονται ιστορικά στην περίοδο του πρώτου βυζαντινού 
ουµανισµού (9ος-10ος αιώνας), περίοδο κατά την οποία συντελείται στροφή στην κλασσική 
παιδεία και στα αρχαία ελληνικά γράµµατα. Γίνεται πλέον δεκτό ότι η περίοδος του δευτέρου 
βυζαντινού ουµανισµού, γνωστή και ως αναγέννηση του 13ου-14ου αιώνα δεν θα είχε επιτευχθεί, 
αν ήδη κατά τον 9ο-10ο αιώνα δεν είχε συγκεντρωθεί, διασωθεί και ερµηνευθεί η κληρονοµιά της 
αρχαίας Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί µια πολυετής και επίπονη διαδικασία, αυτή 
δεν είχε ως αποτέλεσµα τα πνευµατικά επιτεύγµατα και η συνεπαγόµενη πίστη στον άνθρωπο και 
τις δυνατότητες του να  επηρεάσουν τις εξελίξεις στον γεωγραφικό χώρο που τις γέννησε. Μετά 
την Άλωση οι βυζαντινοί λόγιοι µετανάστευσαν στην ∆ύση και µαζί τους οι ιδέες οι οποίες 
µεταλαµπαδευτήκαν εκεί και αξιοποιήθηκαν, οδηγώντας στην Αναγέννηση και στην εν συνεχεία 
δηµιουργία του δυτικού κόσµου, όπως σήµερα τον γνωρίζουµε. 
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Αντίθετα, ο γεωγραφικός χώρος, ο  οποίος όχι µόνο γέννησε αλλά και αναβίωσε τις ιδέες που 
οδήγησαν στην Αναγέννηση και την τεχνολογική έκρηξη, αποµονώθηκε και δεν ακολούθησε τις 
εξελίξεις της δυτικής Ευρώπης από τον 15 ο αιώνα και µετά. Παρά ταύτα, µετά και την Γαλλική 
επανάσταση, ο πληθυσµός του ελλαδικού χώρου αφυπνίστηκε και διεκδίκησε την σύσταση 
σύγχρονου κράτους στα πρότυπα της ∆ύσης. Όµως, το σύγχρονο ελληνικό κράτος δηµιουργήθηκε 
στο κενό, κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση κρατών τα οποία για να κατακτήσουν στόχους όπως 
εγγύηση ατοµικών ελευθεριών, κοινωνική συνοχή, ευηµερία για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
κοµµάτι του πληθυσµού, πέρασαν πλείστες όσες δοκιµασίες. Για το λόγο αυτό, µέχρι σήµερα το 
ελληνικό κράτος είναι κακέκτυπο των προτύπων του. ∆ιότι στον ελλαδικό χώρο δεν ακολουθήθηκε 
η ίδια ιστορική διαδροµή. Η επίγνωση της κατάστασης και της διαδροµής αυτής, η επισήµανση των 
λανθασµένων επιλογών και η κατανόηση της πολυπλοκότητας και του βάθους του ζητήµατος 
µπορούν να συντελέσουν, ώστε η χώρα να κάνει επιτέλους την αποφασιστική στροφή προς την ∆ύση.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της συζήτησης περί Grexit πολύς λόγος γίνεται για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. 
Η χώρα µας, στο γεωγραφικό επίκεντρο µιας ευρύτερης περιοχής που διέρχεται από πολύ έντονες 
καταστάσεις, καλείται να ανταπεξέλθει σε σφοδρούς πολιτικούς κραδασµούς.

Γεωγραφικά, η Ελλάδα αποτελεί το ανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αποκτά 
ιδιαίτερη σηµασία υπό το πρίσµα της κατάστασης που επικρατεί στις γείτονες – εξ Ανατολάς – χώρες. 
Η Τουρκία τηρεί τα τελευταία χρόνια µια στάση που προκαλεί ιδιαίτερους «πονοκεφάλους», καθώς 
ολοένα αποκλίνει από τον πρότερο φιλοευρωπαϊκό της προσανατολισµό. Ο πολιτικός της ηγέτης 
Ερντογάν επιδίδεται σε αυταρχικές πρακτικές που αντιτίθενται στις Ευρωπαϊκές αξίες και 
παραπέµπουν περισσότερο σε απολυταρχικό παρά δηµοκρατικό καθεστώς. Παράλληλα, η επιθετικά 
µουσουλµανική ρητορική της Τουρκιάς καθώς και οι σχέσεις της γείτονος χωράς µε το Ισλαµικό 
Κράτος (ISIS), πολώνουν περαιτέρω τις σχέσεις µεταξύ Ευρώπης και Τουρκιάς.

Σε πολιτικό επίπεδο, βαρύνουσα σηµασία διαδραµατίζει η παράµετρος Ρωσία. Οι σχέσεις Ρωσίας 
και ΗΠΑ βρίσκονται σε «ψυχροπολεµικά» οριακό επίπεδο, γεγονός που φέρνει την πρώτη σε ευθεία 
αντιπαράθεση µε το σύνολο του ∆υτικού κόσµου (ορολογία που ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν 
χρησιµοποιεί για να κατονοµάσει τον εχθρό της χώρας του). Εν µέσω αυτής της πολεµικής 
κατάστασης η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει µεταξύ αντίρροπων δυνάµεων. Από τη µία η θέση 
εγγύτητας µε τη Ρωσία, καθώς, σε επίπεδο εθνικό, η θρησκεία είναι το στοιχείο που ενώνει 
ανέκαθεν τους δύο λαούς. Σε επίπεδο πολιτικό ωστόσο, η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου µια 
ισχυρή µερίδα αναγνωρίζει την πολιτική της ταυτότητα στις σοβιετικές αξίες, να επανεκκινήσει τους 
δεσµούς µεταξύ των δύο χωρών δεν καρποφόρησε.

Τα παραπάνω προσδίδουν την ιδιαιτερότητα σε αυτό που καλείται γεωπολιτική θέση της Ελλάδας 
διότι, στην περίπτωση ενός Grexit η χώρα θα εξακολουθεί να παραµένει ισότιµο µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η χώρα που είναι το σύνορο της Ένωσης µε την ταραγµένη Τουρκία και 
την εν γένει Ανατολή, κατά την περίοδο της βαθύτερης πέραν των υπολοίπων µεταναστευτικής 
κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, θα έχει διαταράξει βάναυσα τη σχέση της µε τις υπόλοιπες 
χώρες-µέλη. Και θα υποχρεωθεί ουσιαστικά να καταφύγει στην αγκαλιά της Ρωσίας, χωρίς όµως 
αυτή να µοιάζει εντελώς ανοιχτή να την υποδεχτεί. Παράλληλα, θα διατηρεί ωστόσο αποφασιστικά 
δικαιώµατα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µην ξεχνάµε το δικαίωµα του veto στις αποφάσεις 
περί κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας) σε µια περίοδο που η ανάγκη για οµοφωνία είναι πιο 
σπουδαία από ποτέ.
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Εποµένως, γίνεται προφανές ότι η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος την εξοπλίζει µε ένα ισχυρό 
διαπραγµατευτικό χαρτί στη συζήτηση περί Grexit, το οποίο µπορεί άµεσα να εξελιχθεί σε 
αυτοκαταστροφικό µπούµερανγκ. Πρέπει εποµένως κανείς να είναι προσεκτικός στην εκτίµηση του 
µέτρου της ισχύος αυτής. Οι θεωρητικοί των διαπραγµατεύσεων αναφέρουν ότι η 
διαπραγµατευτική δύναµη του µέρους καθορίζεται από τα όσα αυτό µπορεί να επιτύχει δίχως τη 
διαπραγµάτευση. Αναφορικά λοιπόν µε την Ελλάδα, γίνεται σαφές ότι η χώρα µας δύναται να 
προκαλέσει σηµαντικούς τριγµούς στους οµολόγους της εντός της Ένωσης. Ωστόσο, οι οικονοµικοί 
κίνδυνοι, καθώς και οι – προερχόµενοι εκ του µεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήµατος – κίνδυνοι 
είναι αυθύπαρκτοι και δεν µειώνονται από το γεγονός ότι ένα Grexit θα επιφέρει βαρείς κινδύνους 
και για την ίδια την Ένωση.

Η επιλογή εποµένως για την πολίτικη ηγεσία της Ελλάδας είναι µονόδροµος: ο Ευρωπαϊκός 
προσανατολισµός της χώρας πρέπει να ξεκαθαριστεί απόλυτα και η θέση της Ελλάδας εντός της 
Ένωσης να παγιωθεί. Σε αυτόν τον άξονα και σε δεύτερο χρόνο πρέπει τα προβλήµατα που µας 
µαστίζουν – µε κυρίαρχα αυτά του µεταναστευτικού και της οικονοµίας – να τεθούν σε επίπεδο 
Ένωσης και µε τη βοήθεια της συστατικής της Ένωσης αρετής, αυτής της αλληλεγγύης, να 
καταβληθεί προσπάθεια για τη λύση τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ίσως η πιο σηµαντική πτυχή του θέµατος περί Grexit και Grexident βρίσκεται στις επιπτώσεις που 
θα έχουν οι παραπάνω εξελίξεις στην οικονοµική ζωή της χώρας. Ακόµη και η υποψία επικράτησης 
του σεναρίου εξόδου της Ελλάδας από τη νοµισµατική ένωση προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις 
στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής οικονοµίας. Πλέον, µετά την επιβολή περιορισµών στις 
κινήσεις κεφαλαίων, οι τράπεζες είναι ιδρύµατα – «ζόµπι» που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν έναν 
βασικό τους ρόλο, δηλαδή να δανείζουν ιδιώτες, αλλά ιδιαίτερα επιχειρήσεις. Η έλλειψη 
ρευστότητας και η αδυναµία πρόσβασης σε αυτή µέσω δανεισµού έχουν οδηγήσει σε ιστορικά 
χαµηλά τις εγχώριες επενδύσεις και εν τέλει έχουν βυθίσει την οικονοµία σε ένα σπιράλ ύφεσης 
και υψηλής ανεργίας. Ταυτόχρονα η δυσκολία εκτέλεσης εισαγωγών έχει επιφέρει σηµαντικό 
πλήγµα σε πλήθος υγιών επιχειρήσεων που βρίσκονται πλέον κάθε µέρα αντιµέτωπες µε το φάσµα 
της χρεωκοπίας.

Πλέον είναι έκδηλο πως όλα τα παραπάνω θα επιδεινωθούν από τη στιγµή που η Ελλάδα θα 
βρεθεί εκτός της ευρωζώνης µε τη θέλησή της ή χωρίς. Η έξοδος της χώρας από τη νοµισµατική 
ένωση συνεπάγεται την έκδοση εθνικού νοµίσµατος. Είναι πλέον βέβαιο, σύµφωνα µε έµπειρους 
οικονοµολόγους, ότι ακόµη κι αν το νέο νόµισµα εκδοθεί σε ισοτιµία 1:1 µε το ευρώ, θα είναι θέµα 
χρόνου µέχρι αυτό να υποστεί διαδοχικές υποτιµήσεις. Όµως, αν, στην επικράτηση του πιο ευνοϊκού 
σεναρίου, το ελληνικό χρέος µετατραπεί σε εθνικό νόµισµα, η υποτίµηση αυτού θα εξυπηρετεί την 
αποπληρωµή του. Παράλληλα, η χώρα αδυνατώντας να ανακτήσει την πρόσβαση στον δανεισµό 
µέσω των αγορών, πιθανόν να καταφύγει στην τύπωση νοµίσµατος, προκαλώντας εκτίναξη του 
πληθωρισµού. Όπως διεφάνη, εκ του αποτελέσµατος, από την άτακτη υποχώρηση της πρώτης 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα στο µεταίχµιο της κατάρρευσης των διαπραγµατεύσεων, παρά τις 
αρχικές «επαναστατικές» διαθέσεις, η εικόνα γίνεται ιδιαίτερα ζοφερή αν εξετάσει κανείς τις 
επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία αφής στιγµής η παραπάνω θεωρία µετατραπεί σε πράξη.

Η ελληνική οικονοµία έχει διαρθρωθεί κατά ένα ιδιόµορφο τρόπο, που σε µεγάλο βαθµό ευθύνεται 
για τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει. ∆υστυχώς, µετά την µεταπολίτευση, επελέγη η 
δηµιουργία ενός οικονοµικού µοντέλου που πυρήνας  του ήταν το κράτος. 
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Επιπλέον, της δηµιουργίας ενός υδροκέφαλου στενού δηµόσιου τοµέα, η παρεµβατική παρουσία 
του στην ιδιωτική οικονοµία ήταν πάντα πρόδηλη. Το κράτος, είτε µέσω της γραφειοκρατίας, είτε 
µέσω ελέγχου εταιρειών που επιχειρούσαν στο πλαίσιο της ιδιωτικής οικονοµίας (πχ. ΛΑΡΚΟ) 
επελέγη να διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στον οικονοµικό βίο της χώρας. Πέραν αυτού, δεν 
είναι τόσο µακρινό το παρελθόν όπου πλείστες ιδιωτικές επιχειρήσεις συντηρούνταν αποκλειστικά 
µέσω της προνοµιακής σχέσης που κατάφερναν να εξασφαλίζουν µε κρατικούς παράγοντες µε 
πρόσβαση σε κρατική χρηµατοδότηση. Τα παραπάνω σε συνδυασµό και µε άλλα «ενδηµικά» 
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας της προσδίδουν µια ιδιαιτερότητα που αποδείχθηκε και η 
µεγαλύτερη αδυναµία της, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες δυτικές. Η ανάπτυξή της βασίστηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στην δυνατότητα του κράτους να δαπανά πόρους ανεξέλεγκτα και φυσικά το µοντέλο 
κατέρρευσε µαζί µε το µύθο ότι η «πηγή δε θα στερέψει» ποτέ. 

Έτσι, η χώρα σχεδόν αποβιοµηχανοποιήθηκε και πλέον σήµερα τείνει το σύνολο των βασικών 
αγαθών που διακινούνται εντός αυτής να εισάγονται. Μέσα σε αυτά περιλαµβάνονται και απολύτως 
απαραίτητα είδη, όπως πετρελαιοειδή και φάρµακα. Ένα νόµισµα σε πλήρη απαξία στις διεθνείς 
αγορές συναλλάγµατος, που διαφαίνεται ότι θα είναι η νέα δραχµή, καθιστά τις εισαγωγές σχεδόν 
απαγορευτικές, αλλά και τις τιµές διάθεσης των προϊόντων εισαγωγής σε απλησίαστα επίπεδα. 
Ενώ, λοιπόν, η επιλογή υποτιµήσεων του νοµίσµατος µπορεί να γίνει στο όνοµα της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών, εντούτοις αυτή θα ωφελήσει πρόσκαιρα µόνο 
τοµείς παροχής υπηρεσιών (π.χ. τουρισµός), αλλά θα αποτελέσει το κύκνειο άσµα παραγωγικών 
επιχειρήσεων που θα δουν το κόστος παραγωγής, µέσω των τιµών ενέργειας και πρώτων υλών, 
να εκτινάσσεται. Παράλληλα, η ύπαρξη πληθωρισµού θα συνοδευτεί µε υψηλά επιτόκια δανεισµού. 

Έτσι κάθε ελπίδα ανάκαµψης της οικονοµίας µέσω της εγχώριας παραγωγής θα είναι αδύνατη. Η 
πορεία της ιδιωτικής οικονοµίας προς την απαξία µε υψηλή ανεργία θα είναι µη αναστρέψιµη 
καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν προς τη χρεωκοπία. Μέτρα 
προστατευτισµού που µπορούν οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες να επιβάλλουν για να 
δηµιουργήσουν παραγωγική βιοµηχανική υποδοµή, κυρίως µέσω της επιβολής τελωνιακών 
δασµών, είναι απαγορευτικές καθώς αντίκεινται στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η αύξηση της 
ανεργίας θα αποτελείωσει το υφιστάµενο κοινωνικό κράτος, αφού θα εκτιναχθούν οι ανάγκες 
µέριµνας προς τα τµήµατα του πληθυσµού που θα πλήττονται από ανεργία και θα ζουν σε 
συνθήκες ανέχειας. Είναι λοιπόν σαφές, πώς οι επιλογές Grexit ή Grexident πρέπει πάση θυσία να 
µείνουν σε βιβλιογραφικό και θεωρητικό επίπεδο αν θέλουµε η χώρα να µην οδηγηθεί σε 
καθεστώς πλήρους οικονοµικής, πολιτικής και διπλωµατικής αποµόνωσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παρά τις δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν σήµερα σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, πρέπει 
να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο την τελευταία ευκαιρία που µας δόθηκε αν θέλουµε η χώρα να 
επιστρέψει στην ευηµερία. 

Το κράτος, οφείλει να περιοριστεί, να εκσυγχρονιστεί και να µετεξελιγχθεί από παρεµβατικό σε 
ρυθµιστικό παράγοντα της οικονοµίας. Απαιτείται να εφαρµοστούν πολιτικές που θα 
απελευθερώσουν την οικονοµία από χαρακτηριστικά προστατευτισµού και θα την µπολιάσουν µε 
στοιχεία που θα αναπτύσσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και την καινοτοµία. Έτσι, η ιδιωτική 
οικονοµία θα µπορέσει όχι µόνο να ανακάµψει, αλλά να γίνει η ατµοµηχανή της ανάπτυξης. Ένας 
ισχυρός ιδιωτικός τοµέας θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ανακόψει σταδιακά την 
ανεργία και το brain-drain.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι ίσως αντιπροσωπευτική της εικόνας 
ολόκληρου του ελληνικού κράτους και ίσως ακόµα και της ελληνικής κοινωνίας. Για να 
διεκπεραιωθούν τα θέµατα των πολιτών και των επαγγελµατιών απαιτείται σχεδόν πάντα η 
παρουσία τους ενώ ταυτόχρονα υπάρχει περιορισµός του ωραρίου στις εργάσιµες ώρες. Η 
γραφειοκρατία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα µε τα έξοδα σε χρήµατα και ανθρωποώρες να είναι 
ιδιαίτερα µεγάλα. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η διαφθορά που αποτελεί κατά πολλούς το 
µεγαλύτερο πρόβληµα της κρατικής µηχανής και το δυσκολότερο εµπόδιο για τον εκσυγχρονισµό 
της. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που προσπαθεί να µπει στην καθηµερινότητα µας αλλά όχι µε 
µεγάλη επιτυχία ακόµα, θα µπορούσε να προσφέρει λύσεις σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό που τόσο 
έχει ανάγκη η δηµόσια διοίκηση. Η περαιτέρω και ουσιαστικότερη χρήση της τεχνολογίας σε αυτόν 
τον τοµέα θα προσέφερε µείωση του κόστους και αύξηση της απόδοσης, αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, µεγαλύτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και ταχύτητα. Επιπλέον, η διαφθορά θα 
συναντούσε έναν µεγάλο αντίπαλο καθώς θα έλειπε η διαπροσωπική επαφή που οδηγεί σε αυτήν, 
θα υπήρχε ισονοµία και αντικειµενικότητα ενώ θα βοηθούσε και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

∆υστυχώς, η ίδια η δηµόσια διοίκηση αντιστέκεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στις λύσεις 
που αυτή προσφέρει.  Έτσι, παρατηρείται έλλειψη σχεδιασµού αλλά και πόρων για τις νέες 
τεχνολογίες ενώ στην πράξη δεν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες διαθέσιµες στο διαδίκτυο. Επίσης, 
υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή και από τους ίδιους τους υπαλλήλους της διοίκησης που 
δυσκολεύονται ή ακόµη και αρνούνται να προσαρµοστούν σε νέα δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν οι 
δεξιότητες αλλά ούτε και η κατάλληλη νοµοθεσία για να εφαρµοστούν οι νέες πρακτικές. Επίσης, δεν 
πρέπει να παραβλέψουµε πως και ένα σηµαντικό µέρος της ελληνικής κοινωνίας αντιστέκεται στις 
αλλαγές, παρόλο που αρκετές ηλεκτρονικές υπηρεσίες έγιναν αποδεκτές από τους πολίτες (ιδίως 
αυτές που δεν προέβλεπαν εναλλακτική σε περίπτωση µη εφαρµογής τους). Μέρος του πληθυσµού 
χαρακτηρίζεται ακόµα από ηλεκτρονικό αναλφαβητισµό ενώ µεγάλος αριθµός πολιτών εξακολουθεί 
να αναζητά την διαπροσωπική επαφή και φοβάται για την ασφάλεια των προσωπικών του στοιχείων. 
Στη χειρότερη των περιπτώσεων, δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε την έρευνα των Ηνωµένων Εθνών για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση του 20141  η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση παγκοσµίως. Για να βελτιωθεί αυτή η θέση θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν και να προσφερθούν νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το κράτος 
προς τους πολίτες, να ενηµερωθεί το κοινό για την ύπαρξή τους αλλά και να εκπαιδευτεί στην 
χρήση τους ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκπαιδευτούν ανάλογα και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Τέλος, 
ιδιαίτερα χρήσιµο θα ήταν η ίδια η κοινωνία, οι χρήστες δηλαδή των υπηρεσιών, να συµµετέχουν 
στην δηµιουργία των υπηρεσιών αυτών. Η συµµετοχή άλλωστε των χρηστών των υπηρεσιών στον 
σχεδιασµό των τελευταίων είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος για την δηµιουργία ανάλογων 
πληροφοριακών συστηµάτων µέσω της δοκιµής και της διόρθωσης προβληµάτων που προκύπτουν 
κατά τη χρήση τους αλλά και της ενσωµάτωσης των αναγκών των ίδιων των χρηστών.

¹ http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
                                                     
ΕΝΑΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην ελληνική πραγµατικότητα µια όλο και µεγαλύτερη απογοήτευση 
των πολιτών από την πολιτική κατάσταση της χώρας. Πλέον υπάρχει µια αποστασιοποίηση από την 
άσκηση πολιτικής, η εµπιστοσύνη προς τα κόµµατα είναι πολύ χαµηλή, ενώ η δυσαρέσκεια για την 
αναποτελεσµατικότητα και την διαφθορά της δηµόσιας διοίκησης είναι πολύ µεγάλη.

Παρόλη την άσχηµη κατάσταση και δυσαρέσκεια όµως τα πράγµατα δεν φαίνεται να κινούνται 
προς µία καλύτερη κατεύθυνση. Οι πολίτες δεν φαίνεται να οργανώνονται για να αντιδράσουν και 
να διεκδικήσουν αλλαγές (τουλάχιστον όχι σε βάθος χρόνου) και το κράτος δεν φαίνεται να 
προσφέρει δυνατότητες που θα δώσουν βήµα στους πολίτες να συµµετάσχουν σε διαδικασίες 
συµµετοχικής διακυβέρνησης, να συµµετάσχουν δηλαδή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η θέση της Ελλάδας στις παγκόσµιες κατατάξεις είναι απογοητευτική, δεδοµένου ότι η Ελλάδα είναι 
«η κοιτίδα της δηµοκρατίας»: 69η θέση στη δηµοσιοποίηση των νόµων και γενικά των δηµοσίων 
δεδοµένων, 27η θέση στην κατάταξη για το δικαίωµα της πρόσβασης στην πληροφορία, 43η θέση 
στην κατάταξη για την συµµετοχή των πολιτών και 38η θέση στην κατάταξη για την ύπαρξη 
µηχανισµών υποδοχής παραπόνων. Το 51% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Κοινωνία των Πολιτών δεν 
έχει ελευθερία έκφρασης2. 

ΛΥΣΗ

Τελικά όντως κοιµάται η Κοινωνία των Πολιτών ή απλά δεν υπάρχει; Και τι χρειάζεται για να 
ξυπνήσει; Η αφύπνιση της Κοινωνίας των Πολιτών θα γίνει µόνο µε σωστή ενηµέρωση από τους 
κατάλληλους φορείς, από τις εξειδικευµένες οργανώσεις που ανήκουν στην ίδια την Κοινωνία των 
πολιτών αλλά και από το κράτος. Επίσης θα γίνει µε εκπαίδευση για την σωστή χρήση των 
διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται είτε από το κράτος είτε από τρίτους φορείς και την πλήρη 
εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που ανοίγονται. Η ενεργοποίηση των ανοιχτών δηµόσιων 
δεδοµένων µέσω εφαρµογών όπως το ∆ιαύγεια αλλά και η χρήση υπηρεσιών όπως οι 
ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, θα οδηγήσουν σε διαφάνεια και λογοδοσία του κράτους µε 
αποτέλεσµα οι πολίτες να γνωρίζουν πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις και να µπορέσουν να 
συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή. 

Τέλος, προτείνεται η δηµιουργία πρωτοβουλιών από τους πολίτες για τους πολίτες, οι λεγόµενες 
αυτο-οργανώσεις πολιτών, καθώς  µε αυτόν τον τρόπο η κοινωνία των πολιτών δυναµώνει την φωνή της.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

«Όλα όσα αφηγούµαστε έγιναν, αλλά τίποτε δεν έγινε όπως τα αφηγούµαστε» Γιώργος Σεφέρης, 
Βραβείο Nobel Λογοτεχνίας, 1964.
 
Το γεγονός ότι δεν µπορεί κανείς πλέον να σκεφθεί το σύγχρονο κόσµο δίχως τα µέσα 
επικοινωνίας και τα δίκτυα πληροφοριών, υποδηλώνει τη βαρύνουσα σηµασία τους στην 
κατασκευή της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η ζωή µας ολοένα και περισσότερο περιβάλλεται από 
την ύπαρξη πηγών πληροφόρησης. Κατά πόσο όµως οι πληροφορίες εκείνες που µεταδίδουν τα 
ΜΜΕ είναι αντικειµενικές και αντικατοπτρίζουν την «γυµνή» αλήθεια; 

2 http://worldjusticeproject.org/open-government-index/
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Ο ρόλος των ΜΜΕ ως µέσα πληροφόρησης, έχει αµφισβητηθεί πολλάκις. Σε ένα ιδανικό κόσµο τα ΜΜΕ 
πρέπει και οφείλουν να αναµεταδίδουν την ορθή πληροφορία «χωρίς φόβο και χωρίς πάθος». Ωστόσο 
παρατηρείται το φαινόµενο της παρέµβασης του κράτους στην αναµετάδοση αυτών των πληροφοριών 
µέσω της «χειραγώγησης» τόσο των κρατικών όσο και των ιδιωτικών καναλιών. Κάθε επικοινωνιακό 
µέσο, ακριβώς διότι µεσολαβεί, δεν αναπαράγει ακριβώς την πραγµατικότητα, δεν την αντανακλά, αλλά 
τη διαθλά ή και τη µεταπλάθει (Boorstin, 1989). Το φαινόµενο αυτό έγινε ακόµα πιο έντονο µε το 
ξεκίνηµα της οικονοµικής κρίσης όταν και είδαµε τα ΜΜΕ, µην γνωρίζοντας το τρόπο να χειριστούν το 
µέγεθος και την βαρύτητα των γεγονότων, άρχισαν, κατά πολλούς, να «παραπληροφορουν» τους πολίτες 
και να καθοδηγούν την κοινή γνώµη προς την κατεύθυνση που θεωρούσαν αυτά σωστή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το δηµοψήφισµα του Ιουλίου 2015 το οποίο απέκτησε πολύ 
µεγαλύτερες διαστάσεις από µια απλή αναµέτρηση µεταξύ των δυο επιλογών. Με την επιπρόσθετη πίεση 
των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών (κλειστές τράπεζες, capital controls), τα ελληνικά κανάλια και οι 
δηµοσιογράφοι κατηγορήθηκαν  από πολλούς – ανάµεσα σε αυτούς και από το ίδιο το κράτος – ότι 
προσπάθησαν µε τροµολαγνεία και προπαγάνδα να καθοδηγήσουν την ψήφο του λαού προς µία 
συγκεκριµένη θέση. Αυτό οδήγησε µέχρι και σε ποινικές διώξεις κατά δηµοσιογράφων, κάτι το οποίο 
µπορεί να θεωρηθεί και ως µία µορφή ποινικοποίησης της ελευθερίας έκφρασης και της 
δηµοσιογραφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που αναφέρει ότι και το ίδιο 
το κράτος χρησιµοποίησε τα κανάλια (µε την ευρύτερη έννοια) επικοινωνίας που χειρίζεται ώστε να 
επηρεάσει τους πολίτες όπως αυτό ήθελε. Το παράδειγµα αυτό δείχνει ξεκάθαρα την επεµβατικότητα που 
παρατηρείται στο θέµα των ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και της κουλτούρας των ανθρώπων που τα 
ελέγχουν και εργάζονται µέσα σε αυτά. Αντί να παρέχεται µια αντικειµενική ενηµέρωση από όλες τις 
πλευρές, οι δίοδοι της επικοινωνίας χρησιµοποιήθηκαν για ίδια συµφέροντα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οργάνωση του τοπίου των ΜΜΕ στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού, µε διαφάνεια και πλήρη και 
αντικειµενική ενηµέρωση. Απαραίτητη κρίνεται η εξωστρέφεια των ΜΜΕ. Η ενίσχυση δηλαδή της 
πληροφόρησης του ελληνικού κοινού σχετικά µε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
τεκταινόµενα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι κοινωνικοοικονοµικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως αυτές αναλύονται στα παραπάνω 
υποκεφάλαια, τονίζουν την ανάγκη να αλλάξει η στόχευση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα 
προς µια κοσµοπολίτικη προσέγγιση. Πέρα από το συνδυασµό τεχνολογικών δεξιοτήτων και 
εξειδίκευσης, οι παροχές ενός εκπαιδευτικού συστήµατος στον 21ο αιώνα θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται 
και από τη θεώρηση σχετικά µε αυτό που ο Andrew Dobson (2003)3  αποκαλεί «Πολιτεία αγνώστων» 
(ελεύθερη µετάφραση του ‘citizenship of strangers’). Αυτή βασίζεται στην αίσθηση ότι ανήκουµε σε ένα 
«ευρύτερο σύνολο», όπου η σηµασία των πράξεων κάποιου για έναν µακρινό συνάνθρωπο του τονίζεται 
µέσω της συνειδητοποίησης της ευθύνης σχετικά µε τα αποκαλούµενα «παγκόσµια» ζητήµατα, τα οποία 
αφορούν τόσο την ανθρώπινη υπόσταση, όσο και τον ίδιο τον πλανήτη, σε διάφορα άλλα επίπεδα. Μια 
τέτοια προσέγγιση θα ανταποκρινόταν και στις ανάγκες επαναπροσδιορισµού της Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας σήµερα, όπως αυτές ορίζονται από την αντιπαράθεση της έννοιας της παγκοσµιοποίησης 
(οικονοµικό, ολοκληρωτικό ‘σχέδιο’) έναντι της έννοιας του κοσµοπολιτισµού (όρος που αφορά ανάγκες 
διαφορετικότητας, ηθικής και συνύπαρξης) (Kakabadse & Kakabadse, 2009)4.

3 Dobson, Andrew (2003). Citizenship and the Environment. Oxford: Oxford University Press.
4  Kakabadse, A. and Kakabadse, N. (2009), ‘Global Governance Considerations for Word Citizenship’, in Kakabadse, A., Kakabadse, N. and Kalu, K.N., 
(Eds.) (2009), Citizenship: A Reality Far From Ideal, Palgrave, London, pp. 24-48.
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Προκειµένου να εξισορροπηθεί η µεγάλη σηµασία που έχει δοθεί στην «οικονοµιστική» προσέγγιση 
της κοινωνικής πραγµατικότητας, η αξία των ανθρώπινων αναγκών πρέπει να ενισχυθεί. Η Ελλάδα 
θα µπορούσε να προάγει µια τέτοια επιχειρηµατολογία, σε διεθνές επίπεδο, και αυτή θα µπορούσε 
να αποτελεί µέρος µιας εθνικής εκστρατείας βασισµένη και σε δηµόσιες σχέσεις επαγγελµατικού 
προφίλ, η οποία θα µπορούσε να ωφελήσει τη δηµόσια υπόσταση της Ελλάδας ως µια χώρα µε 
«διορθωτική δράση» απέναντι στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις κύρους.

Η Ελλάδα θα µπορούσε κάλλιστα να αξιοποιήσει την εκπαίδευση ως κινητήρια δύναµη για τη 
διεθνή της φήµη µε το να την αναβαθµίσει και σε παγκόσµια κλίµακα να ενταχθεί στις παγκόσµιες 
τάσεις διαδραστικής εκπαίδευσης αναδεικνύοντας τα µοναδικά της χαρακτηριστικά (για 
παράδειγµα µε µια προγραµµατική ενότητα «Η Ελλάδα στον Κόσµο» - “Greece in the World”). Το 
εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπορούσε να δώσει έµφαση στην κατανόηση της παγκόσµιας κοινωνίας, 
και των προκλήσεων που δηµιουργεί, η οποία απαιτεί µια κοσµοπολιτική αντιµετώπιση. Επιπλέον, 
θα µπορούσε να συµπεριλάβει την αναγνώριση άλλων πολιτισµών, µέσω της γνώσης, όπως επίσης 
και θέµατα παγκόσµιου ενδιαφέροντος. Μια θεµελιώδης θεώρηση της γεωπολιτικής θα µπορούσε 
να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα σπουδών. Όλα τα παραπάνω θα µπορούσαν να ενισχυθούν 
περαιτέρω µε διεθνείς έµπρακτες συνεργασίες. Το σύστηµα των σχολικών εξετάσεων θα 
µπορούσε να προσθέσει κριτήρια όπου θα αξιολογούνται επίσηµα οι δεξιότητες που αποκτούνται 
µέσω τέτοιων διεθνών δραστηριοτήτων.

Για όλα τα παραπάνω θα χρειαζόταν µια  συνεργατική ολοκληρωµένη  µελέτη σχεδιασµού για να 
αναδειχθεί το πώς η εφαρµογή αυτών των πρακτικών µπορεί να επηρεάσει θετικά τη σύνδεση µε 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στις πανεπιστηµιακές σπουδές, θα µπορούσε ακόµη να επιτευχθεί συνεργασία µε Έλληνες 
επιστήµονες που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας µέσω δηµιουργίας επιπλέον θέσεων για 
επισκέπτες καθηγητές αλλά και µέσω συµβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) των φοιτητών 
και των υποψηφίων διδακτόρων. Αυτό θα βοηθούσε την ανώτατη εκπαίδευση να επωφεληθεί από 
διάφορες διεθνείς προσεγγίσεις και τη µεταφορά τεχνογνωσίας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πολιτισµός αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα σύνδεσης της χώρας µας µε τη Ευρώπη παρόλο 
που η σχέση της Ελλάδας µε τη ∆ύση χαρακτηρίζεται από αντίφαση. Από τη µια, το γεγονός ότι η 
Αναγέννηση και κατόπιν ο ∆ιαφωτισµός – η κοινή πολιτιστική και πνευµατική βάση των 
ευρωπαϊκών κρατών – επηρεάστηκαν καταλυτικά από την αρχαία ελληνική σκέψη και δηµιουργία, 
φέρνει την Ελλάδα στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατός. Από την άλλη, αυτή καθαυτή η 
ιστορία του ελλαδικού χώρου αποµάκρυνε την Ελλάδα από το δυτικοευρωπαϊκό µοντέλο καθώς 
στοιχεία της Ανατολής, τα οποία εµφανίστηκαν κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κυρίως κατά 
την Τουρκοκρατία, είναι ευδιάκριτα σήµερα σε ένα πλήθος σηµείων του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
βίου των Ελλήνων.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η ουσιαστική συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος έλαβε χώρα στη 
∆ύση καθιστά την Ελλάδα άρρηκτα δεµένη µε την ευρωπαϊκή οικογένεια. Το σηµαντικότερο 
κοµµάτι της πνευµατικής κατάθεσης των Ελλήνων διατηρήθηκε, αναπτύχθηκε και βρίσκεται στη 
∆ύση και αυτό όχι µόνο την αποµακρύνει από την Ανατολή αλλά και την κρατά δεµένη µε τη ∆ύση 
σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από όσο αντιλαµβάνονται ή γνωρίζουν οι ίδιοι οι Έλληνες. 
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Εξίσου άρρηκτα δεµένη την κρατά και το γεγονός ότι η Ευρώπη σε επίπεδο συµβολικό «χρειάζεται» την 
Ελλάδα στους κόλπους της. Η φράση που αποδίδεται στον Jean Monnet, «αν έπρεπε να το κάνω από 
την αρχή, θα ξεκινούσα µέσω του πολιτισµού» - “if I had to do it again, I would start first through 
culture” , ακόµη και αν δεν ειπώθηκε τελικά, δίνει το στίγµα του συµβολικού πλαισίου και του 
συλλογικού αφηγήµατος του Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Ο πολιτισµός επανέρχεται ως στοιχείο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και παίζει συγκεκριµένο ρόλο στην προσπάθεια της ενοποίησης. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι ο Jean-Claude Trichet, µεταξύ άλλων και τέως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, το 2011 ανέφερε «Η πολιτισµική ένωση της Ευρώπης βρίσκεται στη ρίζα της Ευρωπαϊκής 
προσπάθειας, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης»5. 

Ο ρόλος του πολιτισµού στην ευρωπαϊκή προσπάθεια είχε αναγνωριστεί ήδη από το 1991 στη 
Συνθήκη της Ευρώπης (νυν άρθρο 167 ΣΛΕΕ) όπου γίνεται λόγος για την ύπαρξη µιας κοινής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς: «Η Κοινότητα θα συµβάλλει στην άνθηση των πολιτισµών των 
κρατών-µελών, σεβόµενη την εθνική και περιφερειακή διαφορετικότητα και φέρνοντας 
ταυτόχρονα την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά στο προσκήνιο»6.  Η φράση «κοινή πολιτιστική 
κληρονοµιά» αποτελεί κλειδί ως προς τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η πολιτιστική κληρονοµιά είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας. Υπό αυτό το πρίσµα, ο ρόλος 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας, υλικής και άυλης, είναι πολύ σηµαντικός στην 
προσπάθεια εδραίωσης µιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η γεωγραφική οντότητα του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους και πρωτίστως η ελληνική γλώσσα και η χρήση το ελληνικού 
αλφαβήτου καθιστούν τους Έλληνες εγγύτερους στην αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά από 
οποιονδήποτε άλλο ευρωπαϊκό λαό και τη συγγένειά τους µε την κλασική Ελλάδα καταφανή. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο η ρήση του Valery Giscard d’Estaing το 2011 «Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα είναι 
σαν ένα παιδί χωρίς πιστοποιητικό γέννησης» έχει ισχυρή δόση αλήθειας καθώς η ελληνική 
παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογείται υψηλά σε συµβολικό επίπεδο.

Η οικονοµική κρίση και η πιθανότητα ενός Grexit  έχει τραυµατίσει βαριά την εικόνα της Ελλάδας 
στην Ευρώπη αλλά και της Ευρώπης στην Ελλάδα. Σε αυτό το σηµείο η χώρα θα πρέπει να 
αξιοποιήσει το συµβολικό της κεφάλαιο δια συγκεκριµένων και στοχευµένων πολιτικών όπως:
• Η διαµόρφωση και ενεργοποίηση της πολιτιστικής διπλωµατίας µέσω θεσµικών δοµών 
προβολής και προώθησης του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό. 
• Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως προς την προσφορά γνώσης και κατανόησης της 
πραγµατικής εγγύτητας και συγγένειας που έχει η Ελλάδα µε τη ∆ύση σε πολιτιστικό και 
πνευµατικό επίπεδο.

5 “The cultural unity of Europe is at the root of the European endeavor, including economic and monetary union” 
“Building Europe, building institutions”,  Speech by Jean-Claude Trichet, President of the ECB on receiving the Karlspreis 2011 in Aachen, 2 June 2011 
στο: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp110602.en.html
6 "The Community shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their national and regional diversity and at 
the same time bringing the common cultural heritage to the fore".
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Λίγες εκλογικές αναµετρήσεις είθισται να έχουν ως βασικό διακύβευµά τους µια διεθνή συµφωνία. 
Οι εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν µια από αυτές τις κατ’ εξαίρεση εκλογικές αναµετρήσεις, 
καθώς βασικό διακύβευµά της ήταν η επίτευξη συµφωνίας µε τους δανειστές της χώρας, 
προκειµένου να εκταµιευθούν νέα δανειακά κεφάλαια για την Ελλάδα. Όπως συµβαίνει όµως µε 
κάθε δανεισµό, ο δανειοδότης θέτει στον δανειολήπτη µια σειρά από όρους και προϋποθέσεις, τις 
οποίες ο τελευταίος οφείλει να τηρεί µέχρι την αποπληρωµή του δανείου.

Αναµφίβολα, οι όροι και προϋποθέσεις που τέθηκαν στους Έλληνες από την αρχή των Μνηµονίων 
ήταν στο µεγαλύτερο µέρος τους σκληροί και άδικοι για το µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας. Η νέα 
κυβέρνηση αναδείχθηκε από την ελληνικό λαό µε µεγάλη πλειοψηφία, µεταξύ άλλων χάρη στην 
υπόσχεση που παρείχε προεκλογικά ότι θα αναδιαπραγµατευθεί τους όρους και προϋποθέσεις της 
δανειοδότησης προς την κατεύθυνση της σηµαντικής ελάφρυνσής τους. Η µέχρι σήµερα 
διαπραγµατευτική πορεία της χώρας δείχνει ότι η επίτευξη της ελάφρυνσης δεν είναι εύκολος στόχος. 
Οφείλεται τούτο στο πείσµα των δανειστών, οι οποίοι προσπαθούν ενδεχοµένως να περάσουν τα 
πολιτικά µηνύµατά τους στην Ευρώπη ή στο ότι… για να γυρίσει ο ήλιος θέλει – πράγµατι –  δουλειά 
πολλή; Με άλλα λόγια, µήπως οι – έχοντες πλέον λόγο στη διοίκηση της χώρας µας – δανειστές 
αντιλαµβάνονται ευκρινέστερα αλήθειες που εµείς αρνούµαστε να δεχτούµε, διότι πονούν; Από τις 
σελίδες που προηγήθηκαν, στις οποίες εξετάσθηκαν ενδεικτικά οι παράγοντες εκείνοι που 
θεωρήθηκαν κρισιµότεροι για την µέχρι σήµερα αλλά και την µελλοντική πορεία της χώρας, 
προκύπτει πέραν πάσης αµφιβολίας ότι οι απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις είναι πολλές και δύσκολες. 

Το στοίχηµα των κρίσιµων στιγµών που διανύουµε είναι εάν η Ελλάδα θα καταφέρει τελικά να 
αποκτήσει τις δοµές και τους θεσµούς που θα την καταστήσουν κράτος δικαίου. Εάν θα καταφέρει, 
µέσα από τις δοκιµασίες που υφίσταται, να κάνει ένα ιστορικό άλµα, το οποίο θα της επιτρέψει να 
εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος. Προϋπόθεση για να τα καταφέρει είναι να ωριµάσουν οι 
Έλληνες και να αλλάξουν ριζικά την νοοτροπία τους όσον αφορά τις σχέσεις τους µε το κράτος και 
τις υποχρεώσεις τους προς αυτό. 

Το γεγονός ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν δεν ακούγονται για πρώτη φορά, αλλά αποτελούν 
αντικείµενο συζήτησης δεκαετιών, ήτοι πολύ πριν την οικονοµική κρίση, χωρίς όµως να έχουν 
εφαρµοστεί, χωρίς να έχουν γίνει πράξη, καταδεικνύει πως ο δρόµος για την ευηµερία µας ούτε 
σύντοµος ούτε εύκολος είναι.

Ήδη όµως από το 1961, οπότε και υπεγράφη η Συµφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας µε την τότε 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, η χώρα επέλεξε να ενταχθεί στην οικογένεια της ∆ύσης. Τούτο 
συνεπάγεται όχι µόνο δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις κοινές για όλα τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.  Μέσα στα χρόνια, η χώρα καρπώθηκε σηµαντικά οφέλη 
από την ένταξη αυτή και συµµορφώθηκε, ως ένα βαθµό, προς τις σχετικές υποχρεώσεις της. Θα 
ήταν ιστορικό λάθος τώρα, στο όνοµα µιας πρόσκαιρης δύσκολης συγκυρίας, η χώρα να 
εγκαταλείψει την προσπάθεια αναµόρφωσης της κακοδιοίκησης δεκαετιών. Όλες οι υπόλοιπες 
χώρες που επλήγησαν από την κρίση έχουν ξανασταθεί στα πόδια τους. Είθε και στα δικά µας! 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
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www.lsealumni.gr

Χορηγός


