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ΠΡΟΣΚ ΛΗΣ Η Σ Ε ΗΜΕΡ ΙΔ Α ΜΕ  Θ ΕΜ Α :   
 

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ» 
 

 

 

 

 

Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής και η Κοινότητα 

Διαλόγου «Σύνθεσις», υπό την αιγίδα του τμήματος AHEPA HJ-1 

Αθηνών, σας προσκαλούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν, με 

θέμα «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Ελληνική Ιδιαιτερότητα» την 

Τρίτη, 4 Απριλίου και ώρα 18:00 στο Webster Athens Cultural Center 

(Μάρκου Αυρηλίου 5, Πλάκα, 10556). 

 

 

 

 

 

RSVP 

 

& 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOxXdlE8qLH4i98GTb_rIsu2Ucuxb8vH2_J6l1rf-h0yJukw/viewform?usp=sf_link
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –  ΣΤΟΧΟΣ  
 

Συζήτηση για την οικονομική ανόρθωση και μεγέθυνση της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω της 

επισήμανσης βασικών προϋποθέσεων για την διαμόρφωση ενός πλαισίου παραγωγικής 

ανασυγκρότησης, το οποίο δεν θα καθίσταται βιώσιμο εξετάζοντας αποκλειστικά τα κύρια μεγέθη 

της οικονομικής επιστήμης, αλλά παράλληλα θα υπολογίζονται οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

κοινωνίας, τα ιστορικά βιώματα και οι συνθήκες του ελληνικού λαού, όπως αυτά διαχρονικά έχουν 

αποτυπωθεί στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δομές της πολιτείας.  

Το εγχείρημα μας υπερβαίνει κομματικά και ιδεολογικά στεγανά και αποσκοπεί στην κατάθεση 

απόψεων κινούμενων από διαφορετικές αφετηρίες, φέρνοντας μαζί καταξιωμένους επιστήμονες 

από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
 

Webster Athens Cultural Center, Μάρκου Αυρηλίου 5, Πλάκα, 10556 (πλησίον Ρωμαϊκής Αγοράς). Η 

περιοχή είναι προσβάσιμη μέσω των Σταθμών του Μετρό Μοναστηράκι (Γραμμές 1 και 3) και 

Ακρόπολη (Γραμμή 2). 

Παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική εγγραφή για να κάνετε προ-κράτηση της θέσης 

σας στην ημερίδα, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, κάνοντας κλικ εδώ. Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

 

 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOxXdlE8qLH4i98GTb_rIsu2Ucuxb8vH2_J6l1rf-h0yJukw/viewform?usp=sf_link
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
 

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος: Αντιπρόεδρος Κοινότητας Διαλόγου "Σύνθεσις", 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ με μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το 

London School of Economics. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας, 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και μέλος ΔΣ δημόσιων φορέων και οργανισμών. 

 

Βορίδης Μάκης: Δικηγόρος-Νομικός Επιστήμων Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου, 

Πολιτικός και Βουλευτής. Τέως Υπουργός Υγείας, Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων. 

 

Μελάς Κωνσταντίνος: Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Την περίοδο 1996-2008 δίδαξε Νομισματική Θεωρία και 

Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι επικεφαλής του Ομίλου Πολιτικού και 

Οικονομικού Προβληματισμού. 

 

Παπανδρόπουλος Αθανάσιος: Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο 

Οικονομικό και Πολιτικό Ρεπορτάζ, Συγγραφέας, Επίτιμος Διεθνής Πρόεδρος της 

Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Πρόεδρος του Ελληνικού της Τμήματος και 

μέλος του ΔΣ της Ένωσης Συντακτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Σταματελόπουλος Λεωνίδας: Εταίρος του Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής. 

Αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κατέχει τίτλο ΠΜΣ Πολιτικής 

Επιστήμης του ομώνυμου τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και διατελεί Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας. 

 

Τριγάζης Πάνος: Οικονομολόγος, με ειδίκευση στην Οικονομική Ανάπτυξη. 

Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης 

(ΠΑΔΟΠ), πρόεδρος του Συνδέσμου «Μπάιρον» για τον φιλελληνισμό και τον 

πολιτισμό. Μέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ. 

 

Τσιβάκου Ιωάννα: Ομότιμος Καθηγήτρια. Μεταξύ άλλων δίδασκε επί σειρά ετών 

Θεωρία Οργάνωσης και Διοίκησης στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 

του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 



~  

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ,  ΕΤΑΙΡΟΙ  &  ΧΟΡΗΓΟΙ  
 

Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (Συνδιοργανωτής - http://www.inspol.gr) 

είναι μια δεξαμενή σκέψης, ένας αυτόνομος ερευνητικός οργανισμός του ευρύτερου 

πολιτικού χώρου δεξιότερα του Κέντρου. Το ΙΝΣΠΟΛ αποτελεί μια προσπάθεια 

άρθρωσης σοβαρού συντηρητικού πολιτικού λόγου, μακριά από τον πατερναλισμό 

του οιουδήποτε κομματικού σχηματισμού, μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εκδόσεων 

και δημοσίευσης κειμένων. 

 

Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις (Συνδιοργανωτής - http://www.sinthesis.eu) 

αποτελεί μία προσπάθεια ουσιώδους αλληλεπίδρασης πολιτών από ένα ευρύ 

φάσμα επαγγελματικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών χώρων με σκοπό τη 

σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων που δύναται να επιτευχθεί και να προκύψει μέσα από 

τη διάδραση και την ώσμωση όλων όσων κινούνται στο δημιουργικό και ορθολογικό ευρωπαϊκό 

χώρο του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού φάσματος. Η στόχευση είναι να αναπτυχθεί ένας 

χώρος διαλόγου ώστε να προβάλλονται καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, εντός της κοινότητα αλλά 

και εκτός αυτής, με διάθεση σύνθεσης, σε μια στιγμή που η κοινωνία παρουσιάζει τάσεις 

αποσύνθεσης και ενίσχυσης των άκρων. 

 

Το Τμήμα AHEPAHJ-1 Αθηνών (Εταίρος - http://www.ahepa.gr) αποτελεί το πρώτο 

κατά σειρά και πιο ιστορικό τμήμα της American Hellenic Educational Progressive 

Association στην ελληνική επικράτεια. Σκοποί της Οργάνωσης και κατ’ επέκταση 

του τμήματος Αθηνών είναι η προώθηση των ιδεωδών της Αρχαίας Ελλάδας στην 

Σύγχρονη Δυτική Κοινωνία. Αναλυτικότερα, σκοποί του οργανισμού αποτελούν η προώθηση του 

Ελληνισμού, της Παιδείας, της Φιλανθρωπίας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Αστικής 

Ευθύνης, της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, της Οικογενειακής Προόδου και της Προσωπικής 

Αριστείας. 

 

Το Webster University (Χορηγός - http://www.webster.edu) 

ιδρύθηκε το 1915, είναι ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό 

πανεπιστήμιο, εδρεύει στο Μιζούρι των ΗΠΑ, με περίπου 

17.000 εγγεγραμμένους φοιτητές σε εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται στην Β. Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Το Webster University 

προσφέρει υψηλής ποιότητας μορφωτικές υπηρεσίες και εμπειρίες εξελίσσοντας τους σπουδαστές 

του για προσωπική αριστεία και για να γίνουν «πολίτες του κόσμου». 

 

 

http://www.inspol.gr/
http://www.sinthesis.eu/
http://www.ahepa.gr/
http://www.webster.edu/

