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η ΕλλΑδΑ ΜΕτΑ την KριΣη: 
οι ΠροκληΣΕιΣ του Αυριο
Στην εκδήλωση θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι αιτίες που
οδήγησαν στο οικονομικό αδιέξοδο, το κατά πόσο μπόρεσε η
Ελλάδα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση και οι
προκλήσεις που διαμορφώνονται για την μετά κρίση εποχή.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι κ.κ. Γεώργιος Προβόπουλος,
Πρόεδρος της Ελλάκτωρ και πρώην διοικητής της τράπεζας
της Ελλάδος,  Μιχάλης Χαλιάσος, κάτοχος της Έδρας Μα-
κροοικονομικών και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο
γκαίτε της Φραvκφούρτης και διευθυντής του πανευρωπαϊκού
δικτύου του Centre for economic Policy Research και Γκίκας
Χαρδούβελης,  καθηγητής στο τμήμα Χρηματοοικονομικής
και τραπεζικής διοικητικής  του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αν-
τιπρόεδρος του δ.Σ. του ιδρύματος οικονομικών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών (ιοΒΕ) και πρώην υπουργός οικονομικών.

την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης 
Παπαδογιάννης.
Γλώσσα: Ελληνική.
για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://vga-frankfurt.de/el/i-ellada-meta-tin-krisi

GRIeCHenlAnd nACH deR KRISe:
dIe HeRAUSFoRdeRUnGen Von MoRGen
Auf der Veranstaltung werden unter anderem die Ursachen be-
handelt, die zur ökonomischen Sackgasse führten, inwieweit es
Griechenland gelungen ist, die Krise entscheidend zu bekämp-
fen und die Herausforderungen der Zeit nach der Krise.

Unsere Referenten zu diesen themen sind die Herren Prof.
Georgios Provopoulos, früherer Gouverneur der Bank von
Griechenland; Prof. Michael Haliassos, Inhaber des lehrstuhls
für „Macroeconomics and Finance“ an der Goethe-Universität
in Frankfurt am Main und Prof. Gikas Hardouvelis, früherer
Finanzminister Griechenlands.

die Veranstaltung wird vom Journalisten Ioannis 
Papadogiannis moderiert. 
Sprache: griechisch.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Webseite:
https://vga-frankfurt.de/griechenland-nach-der-krise



ΠρογρΑΜΜΑ

Έναρξη και καλωσόρισμα ομιλητών
Γιάννης Φλώκος, πρόεδρος Συλλόγου 
Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης

tι μάθαμε τα χρόνια της κρίσης, 
τι ακολουθεί
Γιάννης Παπαδογιάννης

Αρχικές τοποθετήσεις ομιλητών
Γεώργιος Προβόπουλος
Μιχάλης Χαλιάσος
Γκίκας Χαρδούβελης

διάλογος σε 3 θεματικές ενότητες:
•   γιατι φτάσαμε σε αδιέξοδο;
•   αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά την κρίση;
•   οι προκλήσεις του αύριο

Ερωτήσεις κοινού στους ομιλητές
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