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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (YOUNG LEADERS)

Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής – Hanns-Seidel-Stiftung

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 Συνάντηση
Εργασίας μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων Νέων Πολιτικών Στελεχών (Young
Leaders), που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Καραμανλής μ ε τ ο Ίδρυμα Hanns-Seidel (HSS), στην κεντρική αίθουσα
εκδηλώσεων στα γραφεία του Ινστιτούτου, στο Μοσχάτο. Η πρωτοβουλία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης μιας αντιπροσωπείας νέων πολιτικών
στελεχών από διάφορους οργανισμούς της Βαυαρικής Κυβέρνησης στην Αθήνα. 

Αντικείμενο της Συζήτησης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Ελλάδας και της Βαυαρίας, η
οποία έχει εξελιχθεί από αγροτικό σε βιομηχανικό και ψηφιακό υπόδειγμα, με σχεδόν
μηδενική ανεργία, υψηλή δημογραφική ανάπτυξη και ενεργό συμμετοχή των νέων
στην πολιτική, καθώς και η διατύπωση προτάσεων εφαρμοσμένης πολιτικής με βάση
το ελληνικό και το βαυαρικό παράδειγμα, προκειμένου να καταστεί η πολιτική πιο
ελκυστική για τους νέους και αυτοί να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές νέων ιδεών.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα της Ελλάδας, που βιώνει μια
μακρόσυρτη κρίση, και οι ανάγκες και προτεραιότητες των νέων στην Ελλάδα, τόσο
στο πεδίο της πολιτικής δράσης όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, με έμφαση σε
θέματα εκπαίδευσης και εργασίας. Στόχος ήταν η αλληλοκατανόηση των εκατέρωθεν
προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων και στόχων ως βάσης για αποδοτικότερη
επικοινωνία και συνεργασία.  

Η συζήτηση είχε δύο σκέλη: Στο πρώτο με θέμα «Δημοκρατία και Λαϊκισμός» με
την αντιπροσωπεία από τη γερμανική πλευρά συζήτησαν βουλευτές και στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας: οι κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Κυβερνητικού
Προγράμματος ΝΔ, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ,
Γιώργος Κουμουτσάκος, Τομεάρχης Εξωτερικών ΝΔ και Χρίστος Δήμας,
Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης ΝΔ, καθώς και η κυρία Σοφία
Ζαχαράκη, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ και ο κ. Φίλιππος Φόρτωμας,
Αναπληρωτής Γραμματέας Οικουμενικού Ελληνισμού ΝΔ. 

Στο δεύτερο σκέλος με θέμα «Οι νέοι ως παραγωγοί ιδεών στην κοινωνία και την
πολιτική», κεντρικοί εισηγητές ήταν ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, κ. Κώστας Δέρβος,
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Χριστιανοδημοκρατών Φοιτητών στη Βαυαρία»
(RCDS), κ. Moritz-Alexander Möller. Η γερμανική αντιπροσωπεία αποτελούνταν
από στελέχη διαφόρων οργανισμών της Βαυαρικής Κυβέρνησης, τόσο από υπουργεία
και σχετιζόμενους φορείς με αυτά όσο και από την Καγκελαρία, από το πολιτικό
κόμμα CSU, φορείς Συλλόγων νεολαίας, καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες
τ ο υ HSS. Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν μέλη του Εκτελεστικού
Γραφείου, της Πολιτικής Ακαδημίας και των Γραμματειών της ΟΝΝΕΔ.



Συντονίστριες της Συζήτησης ήταν οι κυρίες Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Γενική Διευθύντρια
του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και Τζένη Καπέλλου,
επικεφαλής του Ιδρύματος Hanns-Seidel στην Αθήνα.

Στο πρώτο μέρος του διαλόγου συζητήθηκε αναλυτικά η άνοδος του λαϊκισμού στον
ευρωπαϊκό χώρο. Τα αίτια για την ενίσχυση του φαινομένου, με πλέον πρόσφατο
παράδειγμα το αποτέλεσμα των Γερμανικών Εκλογών, εντοπίστηκαν στην αδυναμία
των πολιτικών ηγεσιών να δώσουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα, όπως η
μετανάστευση, η τρομοκρατία και η οικονομική κρίση. Τονίστηκε ότι οι λαϊκιστές
εκμεταλλεύονται το αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που γεννούν η
γεωπολιτική αστάθεια και η τεχνολογική εξέλιξη και, παρερμηνεύοντας την
πραγματικότητα, προσφέρουν απλουστευτικές λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις του
σήμερα. Επιπλέον, αναδείχθηκε ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν τα social media
στη διάχυση του λαϊκισμού, διευκολύνοντας την άμεση και αφιλτράριστη
επικοινωνία των λαϊκιστών με την κοινωνία. 

Στο δεύτερο μέρος της Στρογγυλής Τράπεζας συζητήθηκε πώς η νέα γενιά μπορεί
να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική και στην κοινωνία. Οι δύο
πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να επενδύσουν
στην ανανέωσή τους με την είσοδο των νέων στους θεσμούς τους και τη λειτουργία
των οργανώσεων νέων ως παραγωγών ιδεών και ως κρίκων σύνδεσης της πολιτικής
με τις κοινωνικές αλλαγές. Βασικό σημείο συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων
αποτέλεσε η διαπίστωση πως η μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης απαιτεί από
τους νέους να πρωταγωνιστήσουν στον διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία και την
ηγεσία, αποτελώντας ταυτόχρονα τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των παραδοσιακών και
των σύγχρονων πολιτικών δομών. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη  περισσότερης
επικοινωνίας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα για ζητήματα που είτε οι
σημερινές ηγεσίες παραβλέπουν είτε αδυνατούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις, με
χαρακτηριστική περίπτωση το μεταναστευτικό. 

Τέλος, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για
στενότερη συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και περαιτέρω ανταλλαγής ιδεών.


