Καλωσόρισμα (Πρώτη Ημέρα) από την κ. Λένια Βλαβιανού, Διευθύντρια
Επικοινωνίας
Αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τριών
από τα μέλη του που βρίσκονται εδώ σήμερα, καθώς και όλων των συναδέλφων
μας, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο συνέδριο για την Επανεκκίνηση και
Ενίσχυση των Νέων. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο με θέμα
το κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα της ανεργίας των νέων και της ανάγκης για συλλογική
δράση, το οποίο διοργανώνεται από το Ίδρυμά μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Peterson για τη Διεθνή Οικονομία.
Η ιδέα για το συνέδριο προέκυψε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν το Ίδρυμα
ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για τη διάθεση 100 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον
των συνήθων δωρεών του, στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην αντιμετώπιση
των καταστροφικών επιπτώσεων της ανεργίας για τους νέους, δημιουργώντας νέες
ευκαιρίες για εργασία για τη νέα γενιά της Ελλάδας.
Η ανεργία των νέων είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στο διήμερο συνέδριο συμμετέχει μία ομάδα διακεκριμένων
ομιλητών και συντελεστών. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εντοπίσουμε, ως
Ίδρυμα, δυνητικούς τομείς δράσης, μέσω της χρηματοδότησης πιλοτικών
προγραμμάτων στην Ελλάδα, καθώς και να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να
κατανοήσουμε το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με την κεντρική ομιλία του Καθηγητή Jeffrey Sachs, και
θα ακολουθήσουν δύο διαδοχικές συνεδρίες ολομέλειας. Μετά θα κάνουμε
διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα, το οποίο θα σερβιριστεί στη διπλανή αίθουσα,
και θα επιστρέψουμε σε αυτή την αίθουσα για τις απογευματινές συνεδρίες στις 2.
Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα συνεδρίες ολομέλειας και θα ολοκληρώσουμε γύρω
στις 6.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια αλλαγή στο πρόγραμμα.
Λόγω απροσδόκητων αλλαγών στο πρόγραμμα, η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης,
κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα
μιλούσε στο τέλος της δεύτερης ημέρας, θα είναι, αντ' αυτού, η τελευταία
ομιλήτρια της πρώτης ημέρας.
Όπως βλέπετε στο πρόγραμμα του συνεδρίου, το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό,
και θα θέλαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια όλων σας για να παραμείνουμε συνεπείς
στους χρόνους που σημειώνονται.
Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό μας Συμβούλιο, εκ
μέρους όλων μας στο Ίδρυμα, για την έμπνευση και την καθοδήγησή του στην
παρούσα, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες του ΙΣΝ. Και θα ήθελα να

ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συνάδελφο και φίλο Στέλιο Βασιλάκη, ο οποίος
διοργάνωσε αυτό το συνέδριο με μεγάλη προσοχή, κόπο και σοφία.
Για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη του συνεδρίου, θα ήθελα να καλέσω τώρα τον
κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, να
δώσει τον εναρκτήριο λόγο.
Σας ευχαριστώ.

Καλωσόρισμα (Δεύτερη Ημέρα) από την κ. Λένια Βλαβιανού, Διευθύντρια
Επικοινωνίας
Αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι,
Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ημέρα του διεθνούς συνεδρίου για την Επανεκκίνηση
και Ενίσχυση των Νέων, το οποίο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία.
Οι περισσότεροι από εσάς συμμετείχατε στις χθεσινές συνεδρίες και ελπίζω πως
αποκτήσατε μια βαθύτερη κατανόηση των φιλοδοξιών του συνεδρίου. Ακούσαμε
πολλές διορατικές παρουσιάσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη
και τον κόσμο, και αρχίσαμε να προσδιορίζουμε τα συγκεκριμένα θέματα που
αντιμετωπίζουν οι νέοι της Ελλάδας.
Σήμερα θα εστιάσουμε σε δυνητικές, χειροπιαστές λύσεις. Ειδικότερα, το Ίδρυμα, σε
συνεργασία με διάφορους συνεταίρους, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια για τον
εντοπισμό τριών βασικών τομέων παρέμβασης. Αυτοί περιλαμβάνουν την
επιχειρηματικότητα, τη γεωργία και τον πολιτιστικό τουρισμό, και αποτελούν τα
κύρια θέματα που θα εξετάσουμε κατά την διάρκεια των σημερινών συζητήσεων.
Πριν ξεκινήσουμε τις σημερινές συνεδρίες ολομέλειας, όμως, έχουμε τη χαρά και
την τιμή να έχουμε κοντά μας, για να σηματοδοτήσει την έναρξη της δεύτερης
ημέρας του συνεδρίου, τον κύριο Μάικ Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Quantum Valley Investments, και Ιδρυτή του Perimeter Institute for Theoretical
Physics.
Ο κύριος Λαζαρίδης, θερμός υποστηρικτής της δύναμης της επιστήμης για τη
βελτίωση του κόσμου, και ευρέως γνωστός ως ο ιδρυτής του Blackberry και της
συσκευής Blackberry, θα μιλήσει σήμερα για τη «Σημασία μιας Κουλτούρας
Μαθηματικών και Επιστημών στη Σημερινή Τεχνολογική Οικονομία» (The
Importance of a Math and Science Culture in Today’s Technology Driven Economy).
Κύριε Λαζαρίδη, ο λόγος σε εσάς.
Σας ευχαριστώ.

