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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ,,  ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟΣΣ  &&  ΑΑΡΡΑΑΒΒΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL 
ΤΡΙΤΗ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,  2011 

 

Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) οργάνωσε σήμερα εκδήλωση με θέμα 
«Ελλάδα, Μεσόγειος & Αραβικός Κόσμος». Η Συζήτηση κάλυψε καίρια θέματα που αφορούν 
την πολιτική και οικονομική συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου.  Η κρίση στον Αραβικό 
κόσμο και οι επιπτώσεις της για την περιοχή, οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των 
σχέσεων Ελλάδας και Αραβικού κόσμου και τα θέματα συνεργασίας στον Ενεργειακό τομέα 
ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών και 
κορυφαία στελέχη τόσο από τον ελληνικό όσο και το διεθνή διπλωματικό και επιχειρηματικό 

χώρο. 

 
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΚΕΠΠ και πρώην Υπουργός Οικονομίας & 

Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννος Παπαντωνίου ανέφερε: 

Η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. 
Δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας, ενώ κινδυνεύουν θεμελιώδεις εθνικές 
επιλογές όπως η ένταξη στην ευρωζώνη. Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα για την 
προώθηση στόχων που δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση της κρίσης, δεν είναι 
εύκολη.  
Όμως, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορούν, και 
πρέπει, να αναληφθούν για τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας με 
τον αραβικό κόσμο. 
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Υπάρχουν, καταρχήν, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης διπλωματικών πρωτοβουλιών για τη 
διαμόρφωση πλαισίου πολιτικής συνεργασίας με τις νέες κυβερνήσεις. Προτεραιότητα των 
κυβερνήσεων αυτών είναι η ανασυγκρότηση του κράτους και των θεσμών που το συνθέτουν σε 
νέες δημοκρατικές βάσεις. Πέρα από τη συνδρομή των διεθνών οργανισμών και ορισμένων 
μεγάλων δυνάμεων, η Ελλάδα θα μπορούσε να προσφέρει συνδρομή σε συγκεκριμένους 
τομείς, ιδιαίτερα στην κοινωνική πολιτική, με χαμηλό κόστος αλλά μεγάλο δυνητικό όφελος. 
Γενικότερα, η Ελλάδα πρέπει να έχει ουσιαστική και προβεβλημένη παρουσία στις εξελίξεις 
που έχει δρομολογήσει η αραβική άνοιξη. 
 

Στον οικονομικό τομέα, καίρια σημασία έχει η αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων των 
αραβικών χωρών για επενδύσεις και προώθηση κοινών επιχειρηματικών σχεδίων, σε τομείς 
όπως οι κατασκευές και η ενέργεια.  
 

Έχει, βέβαια, αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η οικονομική συνεργασία δεν χαρίζεται. Κατακτάται 
με επίμονη προσπάθεια, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της δημιουργίας φιλικού επενδυτικού 
περιβάλλοντος και της κατάρτισης αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων. Η δραστηριοποίηση 
ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική πρέπει να έχει 
προτεραιότητα σε αυτήν την προσπάθεια. 
 

Υπάρχουν ευκαιρίες. Όμως, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, περνάνε με 
μεγάλη ταχύτητα και δεν επανεμφανίζονται. Θα πρέπει, τη φορά αυτή, η χώρα μας να δράσει 
έγκαιρα, κατοχυρώνοντας και αναβαθμίζοντας το γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη 
περιοχή.                   
     
«Η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα μέλος της ευρωζώνης, μέρος του ευρώ » επανέλαβε ο 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν θα 

γίνουν άλλες κρατικοποιήσεις τραπεζών, τονίζοντας πως οι ελληνικές τράπεζες και οι καταθέτες 

είναι πολλαπλώς διασφαλισμένοι. Σημείωσε τη σημαντικότητα της επίτευξης συμφωνίας μας με 

το κράτος του Κατάρ, ενώ είπε ότι με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων κυοφορούνται εξελίξεις 

για ΕΛΠΕ, ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να ανακτήσουμε 

την ανταγωνιστικότητα μας. «Τους συμμάχους τους έχουμε βρει (ΕΕ, ΗΠΑ), τους θεσμικούς 

εταίρους τους έχουμε» πρόσθεσε και  προσκάλεσε τους ιστορικούς μας φίλους από τον 

Αραβικό κόσμο για επενδύσεις στη χώρα μας. 

 
 
 



3 
 

Στο πρώτο πάνελ με θέμα Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ-ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΤΙ 

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; μετείχαν οι εξής: Dr. Tarek Mitri, Former Minister of Culture, Information 
and Foreign Affairs A.I, Γεώργιος Γεννηματάς, Πρέσβης επί τιμή και πρώην Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄,Υποδιευθυντής 
Διεύθυνσης Αραβικού Κόσμου & Μ. Ανατολής του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Ξενάκης, 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας  & Διευθυντής Τομέα Ευρω-Μεσογειακής Πολιτικής του 
Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών 
Συντονιστής: Συμεών Τσομώκος, Πρόεδρος, Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Σερβίας 
 
Ο Dr. Tarek Mitri, πρώην Υπουργός Πολισμού και Εξωτερικών υποθέσεων του Λιβάνου 
σημείωσε ότι αν και υπάρχει βάση στο ότι ο ενεργειακός πλούτος που χαρακτηρίζει τις 
Αραβικές χώρες, σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να σταματήσει την ανάγκη των 
ανθρώπων για ελευθερία και δημοκρατία, καθώς πέρα από τα κοινωνικά αγαθά που έχουν 
ανάγκη, σπανίως οι ίδιοι μπορούν να βιώσουν και να αισθανθούν την οικονομική προοπτική 
της χώρας τους. Όταν η οικονομική προοπτική δε συνοδεύεται από ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
και ανάπτυξη προσωπικοτήτων, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη. 
 
Ο κ. Δημήτρης Ξενάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας  & Διευθυντής Τομέα 
Ευρω-Μεσογειακής Πολιτικής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, σημείωσε ότι 
όλοι παρακολουθούν τις εξεγέρσεις με θαυμασμό, αλλά και ανησυχία για το ποιοι θα 
αντικαταστήσουν τα προηγμένα καθεστώτα. Παρά τα όποια πισωγυρίσματα που αναμφίβολα 
θα υπάρξουν, μία τέτοια διαδικασία δεν μπορεί άλλωστε να έχει γραμμική εξέλιξη, η Ευρώπη 
πρέπει να είναι παρούσα την επόμενη μέρα για να βοηθήσει να εμπεδωθεί η δημοκρατία σε 
κάθε μία από τις Μεσογειακές χώρες που αλλάζει καθεστώς. Δεν φτάνει μόνο η συνήθης 
οικονομική βοήθεια, χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση της Ευρώπης στη νότια γειτονιά της με 
γνώμονα τελικά το δικό της μακροπρόθεσμο συμφέρον.  
 
 
Ο κ. Γεώργιος Γεννηματάς, Πρέσβης επί τιμή & πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Εξωτερικών επικεντρώθηκε στα εξής σημεία θέτοντας καίριους προβληματισμούς.  

• Οι  συντελούμενες εξελίξεις στον αραβικό κόσμο αποτελούν ή όχι επανάληψη 
αναλόγων φαινομένων που συντάραξαν την Ευρώπη τον 19ο και τον 20ο αιώνα; 

• Επιχειρείται  στροφή προς το πολιτικό Ισλάμ; Επήρεια ισλαμιστών. 
• Ανατροπή ηγετών, αλλά και καθεστώτων; 
• Αμήχανη αντιμετώπιση  της Δύσης με έκδηλη τάση αποστασιοποίησης. 
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• Αυτόκλητη παρουσία τρίτων χωρών, με την ανοχή παραδοσιακών παικτών. 
Προσπάθεια ανάληψης ρόλου περιφερειακής δύναμης. Διαθέτουν όμως τα απαραίτητα 
ερείσματα; Ρόλος Τουρκίας. 

• Πιθανότητες και συνέπειες γενικότερης ανάφλεξης στη περιοχή. Επιπτώσεις στην 
Ελλάδα, Ευρώπη, Διεθνή Οικονομία. 

• Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Η εξαιρετικά ρευστή κατάσταση, αποτρέπει ασφαλείς 
προβλέψεις. Θα προκύψουν φιλελεύθερες Δημοκρατίες; 

 
Ο κ. Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, Σύμβουλος Πρεσβείας Υποδιευθυντής Διεύθυνσης 
Αραβικού Κόσμου & Μ. Ανατολής του Υπουργείου Εξωτερικών, εξέτασε α) την "προέλευση" 
των εξελίξεων, ομοιότητες και διαφορές, έκταση και όρια του φαινομένου, σημερινή κατάσταση. 
β) την ανάλυση των θεσμικών αντιδράσεων της διεθνούς κοινότητας, -ρόλος της Ελλάδας: 
σημασία της σταθερότητας της περιοχής, γενικότερες επιπτώσεις από την τρέχουσα 
αναδιάταξη ισορροπιών, πρωτοβουλίες για την ομαλή μετάβαση εκ μέρους των ΗΕ, της ΕΕ, 
του Αραβικού Συνδέσμου, του Συμβουλίου Χωρών Κόλπου. Συντονισμός με ΝΑΤΟ για την 
εφαρμογή των Αποφάσεων 1973 και 1977 του ΣΑΗΕ. Κομβική ελληνική συμμετοχή στην 
υλοποίηση των πιο πάνω.  
γ) Οι επιπτώσεις στην Ειρηνευτική Πρωτοβουλία Μέσης Ανατολής (state of play σήμερα). Θέση 
του Ισραήλ. Θέση της Τουρκίας. Κατάσταση στη Συρία. Η "κρίση των ΑΟΖ" ανεξάρτητη από 
την "αραβική άνοιξη", αλλά και στενά συνδεδεμένη με τις υπό διαμόρφωση ισορροπίες στην 
περιοχή της Α.Μεσογείου. Θέσεις της ΕΕ, των ΗΕ, της Ελλάδος, γενικότερος ρόλος χώρας μας.   
 
Στο δεύτερο πάνελ με θέμα ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

μετείχαν: οι Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος, Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης και 
πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, Άρης Δότσης, Business Development Director, Intralot, Saleh Saadeh 
Jallad, Αντιπρόεδρος, CCC & Πρόεδρος MEES.  
Συντονιστής: Ζώης Τσώλης, δημοσιογράφος, εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 

 
Ο κ. Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος, Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης και 
πρώην Υπουργός Ανάπτυξης μεταξύ άλλων τόνισε ότι η πραγματικότητα που βιώνει ολόκληρη 
η χώρα είναι αυτή της αβεβαιότητας, του επενδυτικού δισταγμού και της μέγγενης της 
τραπεζικής χρηματοδότησης που εξαφανίζει τα περιθώρια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 
αγορά, όση επιβιώνει τουλάχιστον, αδημονεί για θετικές εξελίξεις που θα επιτρέψουν την 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και του επιχειρείν.  
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Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα 
που πρέπει να υπηρετηθεί από μια συνεπή στρατηγική, η οποία θα αναγνωρίζει ως 
απαραίτητη προϋπόθεση  ένα σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον με 
ξεκάθαρους κανόνες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
 
Στη διαδικασία αυτή η συμβολή των Αράβων επενδυτών μπορεί να  είναι καταλυτική για τη 
χώρα μας. Δίνοντας πραγματικά παραδείγματα και τονίζοντας το υπαρκτό του αραβικού 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα. 
 
Άρης Δότσης, Business Development Director, Intralot τόνισε την ανάγκη για διεύρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, τόσο με την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στον 
αραβικό κόσμο από τις ελληνικές επιχειρήσεις, όσο και με την προσέλκυση αραβικών 
κεφαλαίων στην Ελλάδα. Υπογράμμισε ότι στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή 
οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία και πρέπει να τοποθετηθούν σωστά, καθώς ο 
ρόλος του ιδιωτικού τομέα διαφαίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Παρουσιάζοντας την εμπειρία της 
INTRALOT από την επενδυτική της δραστηριότητά στην περιοχή, ο κ. Δότσης έδωσε έμφαση 
στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, κυρίως 
λόγω της ανάγκης των κρατών να αυξήσουν τα έσοδά τους και αναφέρθηκε στην πρότασή του 
για τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Λόττο (Med Lotto). 
 

Ο κ. Saleh Saadeh Jallad, Αντιπρόεδρος της CCC,  τόνισε την ανάγκη να στραφεί ο ελληνικός 
επιχειρηματικός κόσμος προς τα αραβικά κράτη αναλαμβάνοντας επενδυτικές πρωτοβουλίες, 
δίνοντας στοιχεία και για τις μέχρι τώρα συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί. Οι σχέσεις του 
αραβικού κόσμου με την Ελλάδα είναι εξαιρετικά καλές και πρέπει να αξιοποιηθούν για την 
ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας. Περιμένουμε προτάσεις.  


