
 SATURDAY
NOVEMBER 12, 2022

PRINT POST PUBLICATION NO.
 234093/00028

N.S.W, S.A, VIC $3.00 
- QLD, A.C.T, TAS, W.A, 
N.T, N.S.W Country $3.50

THE GREEK HERALD
LARGEST NATIONAL GREEK DAILY NEWSPAPER IN AUSTRALIA

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Α  Τ Ώ Ρ Α  Κ Α Ι  Σ Τ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο    W W W . G R E E K H E R A L D . C O M . A U

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

ΣΕΛΊΔΑ 14 ΣΕΛΊΔΑ 3ΣΕΛΊΔΑ 15 ΣΕΛΊΔΑ 4

•  ΣΤΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΑΝΟΣ  
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ENSEMBLE THEATRE

•  ΡΑΔΙΟΕΡΑΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙ-
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΩΝ 

•  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; 
5+1 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
FLINDERS ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ  
ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥΣ

•  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΤΑΝΟΥΝ  
ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΣΕΛΊΔΑ 6

ΣΕΛΊΔΑ 4

ΣΕΛΊΔΑ 7

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 2022: 
ΠΟΤΕ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ;

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

ΣΕΛΊΔΑ 16

ΣΕΛΊΔΑ 6

«Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ 
ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ THE GREEKS ARE BACK»

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ  
ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ  
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΚΙΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ  
ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ  
ΤΗΝ «ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ»  
ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ  
ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΤΟ ΠΕΚΊΝΟ 
«ΡΊΧΝΕΊ 
ΓΕΦΥΡΕΣ»

O ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»



 16 Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022   •ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πολυμέριμνος και 
ακαταπόνητος, ο Ανδρέας 
Γιαννόπουλος δημιούργησε 
από το μηδέν μια 
πρωτοβουλία, που τείνει να 
γίνει θεσμός στην Ελλάδα. 
Την Διάσκεψη «THE GREEKS 
ARE BACK», που την Τετάρτη 
23 Νοεμβρίου 2022 θα 
διεξαχθεί για δεύτερη στη 
σειρά χρονιά στο «Grand 
Hyatt Athens».

Γράφει ο ΗΛΊΑΣ ΚΑΡΑΓΊΑΝΝΗΣ

Μ
ια πρωτοβουλία, όπου 
Έλληνες, οι οποίοι δια-
πρέπουν στο εξωτερικό, 
όπως έκανε και αυτός κά-

ποτε, προτείνουν υλοποιήσιμες προτά-
σεις για την προσέλκυση ξένων επεν-
δύσεων στην Ελλάδα και συζητούν μια 
σειρά σημαντικών ζητημάτων διατυπώ-
νοντας τις απόψεις τους.

Ο «Ελληνικός Κήρυκας» στηρίζει 
αυτή την πρωτοβουλία ως χορη-
γός επικοινωνίας και συνομίλησε 
με τον κ. Γιαννόπουλο για την δεύ-
τερη εκδοχή της Διάσκεψης, που 
τείνει να γίνει θεσμός. Ρωτήσαμε 
αν οι αρχικοί στόχοι της πρωτο-
βουλίας εκπληρώθηκαν.

«Πράγματι, όταν συλλάβαμε την 
ιδέα, πριν από δύο χρόνια περίπου, 
να οργανώσουμε μια Διάσκεψη με τη 
συμμετοχή Ελλήνων ανώτερων στε-
λεχών που εργάζονται σε μεγάλες διε-
θνείς εταιρείες με στόχο να κατατεθούν 
πρακτικές προτάσεις για την προσέλ-
κυση επενδύσεων στην Ελλάδα, είχα-
με ρητώς αναφέρει ότι ο σχεδιασμός 
μας ήταν να καταστεί «θεσμός» αυτή η 
πρωτοβουλία μας. Η αξιοσημείωτη, σε 
όλα τα επίπεδα, επιτυχία της περσινής 
πρώτης Διάσκεψης μας έδωσε την κα-
τεύθυνση και το κίνητρο να στοχεύσου-
με σε μια ακόμη πιο πετυχημένη Διά-
σκεψη φέτος.

Καθόσον αφορά στους στόχους, 
θέλω να είμαι σαφής: η Διάσκεψη 
«THE GREEKS ARE BACK» δεν κομί-
ζει απαραιτήτως γλαύκα εις Αθήνας. 
Εννοώ με αυτό, ότι θα ήταν λαϊκιστι-
κό και απλουστευτικό να αντιληφθεί 
κανείς αυτή την πρωτοβουλία ως ενός 
είδους πανάκεια, όπου πενήντα σοφοί 
Έλληνες από το εξωτερικό εκδράμουν 
στην Ελλάδα με τις μαγικές λύσεις και 
προτάσεις στις αποσκευές τους. Ωστό-
σο, οφείλω να μοιραστώ μαζί σας ότι 
οι προτάσεις που κατέθεσαν οι περσι-
νοί συμμετέχοντες έφτασαν εκεί που 

θα έπρεπε να φτάσουν.  Μάλιστα, χάρη 
στη συνεργασία μας με τον εξαιρετικό 
ερευνητικό οργανισμό «διαΝΕΟσις», 
θα επιχειρήσουμε φέτος να δούμε τι 
απέγιναν ορισμένες από αυτές. Με εμ-
φανή υπερβολή, θα σας έλεγα ότι, έστω 
και αν μια μόνον από τις προτάσεις των 
στελεχών αυτών υιοθετηθεί, θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι ο στόχος επιτεύ-
χθηκε. Κι επειδή η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων στην Ελλάδα θα παραμέ-
νει κρίσιμος και επίκαιρος στόχος για 
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομί-
ας για αρκετά χρόνια στο μέλλον, θα 
συνεχίσουμε κι εμείς, από την πλευ-
ρά μας, να εισφέρουμε σε αυτή τη δη-
μόσια συζήτηση μέσω πρωτοβουλιών 
όπως το «THE GREEKS ARE BACK».

Τι διαφορετικό θα κομίσει όμως η 
εφετινή εκδοχή ρωτήσαμε τον Αν-
δρέα Γιαννόπουλο.

«Στη φετινή Διάσκεψη θα έχουμε, 
κατ’ αρχάς, ένα μίγμα συμμετεχόντων 
από την 1η Διάσκεψη και συμμετεχό-
ντων, οι οποίοι θα είναι μαζί μας για 
πρώτη φορά. Τα στελέχη αυτά έχουν 
ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους, οι 
οποίες, με τη βοήθεια των συντονιστών 
των Ομάδων Εργασίας, θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο περαιτέρω επεξερ-
γασίας την ημέρα της Διάσκεψης σε 
ειδικές συνεδριάσεις, για να παρου-
σιαστούν αργότερα στην Ολομέλεια 
της Διάσκεψης από τους συντονιστές. 

Οι προτάσεις αυτές θα σχολιαστούν 
από τον Επικεφαλής του Οικονομικoύ 
Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέ-
ξη Πατέλη.

Προηγουμένως, θα υπάρξει συζήτη-
ση πάνω στο θέμα: «Άλλαξε η εικόνα 
της Ελλάδας στα κεντρικά γραφεία των 
εταιρειών σας σε σχέση με το 2021;»

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος αποτε-
λεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στους Έλληνες, ανώτερα στελέχη 
που συμμετέχουν στην Διάσκεψη 

και την ελληνική Πολιτεία. Κατά 
πόσο αισθάνεται, όμως, ότι εισα-
κούγονται οι προτάσεις τους.

«Όπως γνωρίζετε, υπήρξα κι εγώ για 
μερικά χρόνια σαρξ εκ της σαρκός των 
Ελλήνων στελεχών του εξωτερικού, ως 
στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας στις 
Βρυξέλλες και το Παρίσι. 

Όπου και να πήγαινα, θυμάμαι, σε 
όποια σημαντική επιχειρηματική εκ-
δήλωση, συναντούσα ή, ακριβέστερα, 
έβλεπα ελληνικά ονόματα στους κατα-
λόγους συμμετεχόντων και, μάλιστα, 
ιδιαίτερα υψηλόβαθμων στελεχών σε 
μεγάλες εταιρείες. Για αυτό και είχα 
την ιδέα, με την υποστήριξη μιας ευά-
ριθμης ομάδας Ελλήνων στελεχών, να 
ιδρύσουμε την «ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛ-
ΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ», στην οποία 
συμμετείχαν τότε Έλληνες στελέχη του 
ιδιωτικού τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε το 
«talk of the town» και εξελίχθηκε στο 
σημείο συνάντησης των Ελλήνων στε-
λεχών του ιδιωτικού τομέα στις Βρυ-
ξέλλες, μέσω της οργάνωσης μεγάλων 
εκδηλώσεων με τη συμμετοχή διακε-
κριμένων Ελλήνων, πολιτικών, διανο-
ουμένων, επιχειρηματιών, που έρχο-
νταν από την Ελλάδα, για να ακούσουν 
και να μοιραστούν μαζί μας. 

Η επιτυχία αυτή με την ΑΡΓΩ στις 
Βρυξέλλες οδήγησε στη δημιουργία 
της «ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑ-
ΡΙΣΙΟΥ», για να καταλήξει με την ιδέα 
μας να δημιουργήσουμε τα «ΑΡΓΩ – 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Στο πνεύμα αυτών των πρωτοβου-
λιών, εντάσσεται και το «THE GREEKS 
ARE BACK» και πρέπει να σας πω ότι 
είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την 
προσοχή και το ενδιαφέρον σημαντι-
κών πολιτικών στελεχών και φορέων 
για τις συζητήσεις και τις προτάσεις 
των στελεχών αυτών. 

Για του λόγου το αληθές, όπως και 
πέρυσι άλλωστε, θα έχουμε την υπο-
στήριξη και την ενεργό συμμετοχή εκ 
μέρους της «ENTERPRISE GREECE» 
και του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 

θα είναι και φέτος μαζί μας οι Υπουρ-
γοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, καθώς και ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ». 

Το οικονομικό περιβάλλον σή-
μερα προσομοιάζει με κινούμενο 
άμμο. Μπορεί σε αυτό το ασταθές 
διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα να 
γίνει κόμβος προέλκυσης διεθνών 
επενδύσεων

«Δεν θα σας πω κάτι καινούριο, αφού 
η ειδησεογραφία των τελευταίων εβδο-
μάδων κατέγραψε ότι το 2021 υπήρξε 
χρονιά-σταθμός, με ρεκόρ ξένων άμε-
σων επενδύσεων, χάρη σε σειρά ση-
μαντικών μεταρρυθμίσεων που υλο-
ποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και το 
ιδιαιτέρως φιλοεπενδυτικό κλίμα που 
κυριαρχεί πια στη χώρα. Το θέμα της 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην 
Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της συζή-
τησης του «THE GREEKS ARE BACK».

Ολοκληρώνοντας την σύντομη 
αυτή συνέντευξη ζητήσαμε από τον 
κ. Γιαννόπουλο να  μας αναφέρει 
τις θεματικές ενότητες της εφετινής 
Διάσκεψης. 

«Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν 
στη φετινή Διάσκεψη έχουν ήδη κατα-
θέσει τις προτάσεις τους για τις εξής έξι 
Ομάδες Εργασίας: Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και Κυκλική Οικονομία, Ταμείο Ανά-
καμψης, Νέα Οικονομία, Αποτελεσμα-
τικό Κράτος, Real Estate και Υγεία.

Οι προτάσεις αυτές θα συμπεριλη-
φθούν στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
- 2022, η οποία θα σταλεί στην Κυβέρ-
νηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλή-
νων και άλλους φορείς».

Ο «Ελληνικός Κήρυκας» είναι χο-
ρηγός επικοινωνίας της διάσκεψης 
«THE GREEKS ARE BACK». 

O ΙΔΡΥΤΉΣ ΤΉΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΈΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΚΉΡΥΚΑ»

«Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί τον 
πυρήνα της συζήτησης του THE GREEKS ARE BACK»
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