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Γεγονότα 

∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, θέλοντας 
να ανταποκριθεί ενεργά στις σύγχρονες 
κοινωνικές, επιστηµονικές και οικονοµικές 

επιταγές, συν-διοργανώνει συνέδριο 
µε τίτλο «Σχεδιάζοντας ∆ηµιουργικές 

Συνέργιες». Η εκδήλωση πραγµατοποιείται 
από κοινού µε: το Γενικό Προξενείο 

της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, το 
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου θεσσαλονίκης, 
το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο, το Ινστιτούτο Goethe, 
την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και την εταιρεία ∆ροµέας 

A.E. 
Στα πλαίσια του συνεδρίου θα λάβει χώρα 
και η βράβευση του 6ου ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού 

Βιοµηχανικού Σχεδίου της εταιρείας 
∆ΡΟΜΕΑΣ, ο οποίος συνιστά θεσµό κατά 
τα τελευταία έτη στο βιοµηχανικό σχεδιασµό 

προϊόντων του κλάδου. 
To συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 

18 Μαΐου 2013, από τις 09:30 έως τις 
20:00, στο Κεντρικό Αµφιθέατρο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος. 
Εντωµεταξΰ, µε επιτυχία ολοκληρώθηκε η εβδοµάδα ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου. Η αυλαία της άνοιξε µε τη συµµετοχή διακεκριµένων 

οµιλητών και προσκεκληµένων και τη διοργάνωση δυο ανοιχτών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Τα θέµατα που τέθηκαν 
επί τάπητος στις δυο συνεδρίες που συντόνιζε ο καθηγητής και πρόεδρος του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, Κώστας Γραµµένος, 

αφορούσαν στην Ελλάδα του Μέλλοντος και ιδίως στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας, της ενέργειας, του τραπεζικού συστήµατος 
και της κοινωνικής συνοχής. 

Ο Κώστας Γραµµένος µεταξύ άλλων τόνισε: «Ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες µέρες, το Πανεπιστήµιο πρέπει να καλλιεργεί, να γονιµοποιεί 
και να κινητοποιεί τις δυνάµεις της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα έχοντας ένα σαφώς φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα, 

αλλά και χτίζοντας µια αµφίδροµη σχέση µε την ευρύτερη κοινωνία. Η σηµερινή εκδήλωση, όπως και ολόκληρη η εβδοµάδα, 
αποτελεί απόρροια αυτής της φιλοσοφίας». 

To θέµα της οικονοµίας της Ευρωζώνης ανέπτυξε ο πρόεδρος της Eurobank Ergasias, Ευθύµιος Χριστοδοΰλου. Αναφερόµενος, µάλιστα, 
στο µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήµανε ότι «αν η Ευρώπη δεν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µιας ηπειρωτικής οικονοµίας, 

έχει πολΰ δύσκολο δρόµο µπροστά της, δεδοµένου ότι οι άµεσοι ανταγωνιστές της, ήτοι η ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, παρουσιάζουν 
τα χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών ενώσεων». 

Ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, παρουσίασε συντόµως την ιστορία 
γέννησης της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης, καθώς και την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα της κρίσης. Τόνισε την ανάγκη 

φορολογικής µεταρρύθµισης και των ιδιωτικοποιήσεων ως «αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, 
η οποία χρειάζεται να ανακτήσει κυρίως την αξιοπιστία της και να απελευθερώσει τις δηµιουργικές της δυνάµεις, ώστε να 

υπάρξει ανάπτυξη». 
Στα θετικά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας επικεντρώθηκε και ο Οανάσης Μαρτίνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eastern Mediterranean 

Maritime. «Ο ελληνόκτητος εµπορικός στόλος είναι ο µεγαλύτερος διεθνώς. Τα εµπορικά πλοία υπό σηµαία Ελληνική, Κυπριακή 
και Μαλτέζικη ελληνικών συµφερόντων αποτελούν το 50% του εµπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ελληνόκτητα 

δεξαµενόπλοια σε χωρητικότητα καλύπτουν το 20% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων. Η εµπορική ναυτιλία είναι από 
τους λίγους τοµείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανταγωνιστική διεθνώς, λόγω της ελληνικής παρουσίας». 
Ο Γιάννης Κωστόπουλος, διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων AE, τόνισε ότι η ελληνική αγορά ενέργειας εξελίσσεται, 

αργά αλλά σταθερά, σε µια µεγάλη και διεθνοποιηµένη αγορά. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι «ο τοµέας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα 
είναι ώριµος και ανταγωνιστικός σε σχέση και µε την υπόλοιπη Ευρώπη». 

Στο κοµµάτι της ενέργειας αναφέρθηκε και ο Αθανάσιος Κάίσης, Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος της ∆.Ε. του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
της Ελλάδος, κάνοντας λόγο για την πρόσφατη δηµοσιοποίηση των πορισµάτων του ενεργειακού οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τονίζοντας ότι «θα αποτελέσει τον καθοδηγητικό χάρτη για τον τοµέα της ενέργειας». Όπως εξήγησε, «βάσει των πορισµάτων 
της E.E. το πετρέλαιο µάλλον θα αποτελέσει το σηµαντικότερο κοµµάτι του ενεργειακού µίγµατος, µέχρι και το 2050 στην Ευρώπη». 
Με τον τοµέα του πολιτισµού και την άµεση σχέση αλληλεπίδρασής του µε τον τουρισµό ασχολήθηκε, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος 
του Ιδρύµατος Ωνάση, Αντώνης Παπαδηµητρίου, συµφωνά µε τον οποίο «η πολιτιστική κληρονοµιά της πατρίδας µας είναι αυτή 
που πάντα προσέλκυε και πάντα θα προσελκύει τουρίστες». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι «το µουσείο της Ακρόπολης επισκέπτονται 

ετησίως πάνω από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι σε σύνολο έξι εκατοµµυρίων επισκεπτών της Αθήνας». 

Στο πόντιουµ ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλοςτου Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. Στο πάνελ κάθονται οι: Κώστας Γραµµένος, Πρόεδρος ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, 
Θανάσης Μαρτίνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eastern Mediterranean Maritime, Ευθύµιος Χριοτοδούλου. 
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