
 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

Το Επιμελητθριο Αιτωλοακαρνανίασ ςασ προςκαλεί ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου 

του Γερμανοφ Ευρωβουλευτι και Προζδρου του Γερμανο-Ελλθνικοφ 

Επιχειρθματικοφ Συνδζςμου (DHW) Γιώργου Χατζημαρκάκη με τίτλο: 

 "Παράγων Ελλάς, Οι ελληνικές αξίες για μία νέα Ευρώπη"  

που κα πραγματοποιθκεί  

τθν Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 

 ςτθ ςυνεδριακι αίκουςα του Επιμελθτθρίου Αιτωλοακαρνανίασ  

( Παπαςτράτου 53 ςτο Αγρίνιο)  

ςτισ 18.30μμ. 

 

 

 

 

 

 



"Παράγων Ελλάσ" 

 

Ο "Παράγων Ελλάσ" διαπραγματεφεται τθν πολιτικι και κοινωνικι επικαιρότθτα τθσ 

Ελλάδασ και τθσ Ευρώπθσ. Με μια διαφορετικι ματιά, προςεγγίηει και αναδεικνφει 

τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ.  

 Το βιβλίο επιδιώκει να δείξει ότι οι Ζλλθνεσ δεν είναι οι μόνοι υπαίτιοι για τθν 

ευρωπαϊκι κρίςθ, εξθγώντασ ςε όλουσ εκείνουσ που μζνουν μόνο ςτον ρθχό 

χαρακτθριςμό “πτωχευμζνοι Ζλλθνεσ”, ότι δεν γνωρίηουν οφτε τθν πλοφςια ιςτορία 

τθσ χώρασ, οφτε τισ δυνατότθτζσ τθσ.    

Μζςω τθσ ιςτορικισ εναλλαγισ, επιχειρείται να εξθγθκεί πώσ ακριβώσ ζχει φτάςει θ 

Ελλάδα ςτθν ςθμερινι κατάςταςθ. Μια εκ βακζων ματιά χωρίσ περιςτροφζσ, μασ 

διδάςκει ποια πάκθ του παρελκόντοσ πρζπει να αποφευχκοφν ςτο μζλλον.   

Μζςα από τθν εξιςτόρθςθ γεγονότων και παραδειγμάτων, ςτοχεφει να αναδείξει 

τον ρόλο τθσ Ελλάδασ όχι ωσ κφμα, όπωσ κζλουν πολλοί να τθν παρουςιάηουν, αλλά 

ωσ πθγι ζμπνευςθσ και αναγζννθςθσ. Η Ευρώπθ χρειάηεται ζνα νζο κοινωνικό 

μοντζλο. Μια απάντθςθ ςτο πώσ μποροφν να αλλάξουν κετικά θ κοινωνία και οι 

οικονομικζσ δομζσ.   

Το ελλθνικό πνεφμα υπιρξε ανζκακεν θ πολιτιςμικι μαγιά τθσ Ευρώπθσ. Σιμερα 

αναηθτείται ξανά θ ςυμβολι των ελλθνικών αξιών ςτθ ςφςταςθ του νζου 

ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ και θ ςφγχρονθ προςζγγιςι τουσ.  

Η Ελλάδα μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο ςτθν αναγζννθςθ του ευρωπαϊκοφ 

οικοδομιματοσ.   

Στο βιβλίο περιγράφεται μια νζα αρχι για τθν κοινωνία, ζνα πρόγραμμα 

αναδόμθςθσ ςε επίπεδο αρχών αλλά και ουςίασ. Δεν πρόκειται για τεχνοκρατικό 

πολιτικό εγχειρίδιο, αλλά για πολιτικι πρόταςθ που βαςίηεται ςε πζντε αρετζσ: 

“αυτάρκεια”, ”ευδαιμονία”,  “ελευκερία”, ”δθμοκρατία”, “ςφμπνοια”, υπθρετώντασ 

τθν αξία του Πολίτθ.  

 
 
 

Ο Πρόεδροσ 

Παναγιώτησ Α. Τςιχριτζθσ 


