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ΓΝΩΜΗ

Η Ελλάδα
το Niaßos και
οι προκληθεί
Η έξοδος της Ελλάδας από το Μνημόνιο

και η Συμφωνία των Πρεσπών
έχουν συμβάλει καταλυτικά στην

ενίσχυση της διεθνούς της θέσης Η Ελλάδα
δεν θεωρείται πλέον χώρα που δημιουργεί
προβλήματα αλλά που μπορεί να τα αντιμετωπίσει

ή να συμβάλει στην επίλυσή τους
Προς την κατεύθυνση αυτή η παρουσία του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός
υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα τόσο τα

επιτεύγματα των τελευταίων

ετών όσο και τις
διανοιγόμενες προοπτικές

για το μέλλον Παρά
την εσωτερική πολιτική
αντιπαράθεση η συνέχεια

αξιολογείται θετικά
στο εξωτερικό Αναζητώντας

μάλιστα τρόπους
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν καλύτερης προσωπικήςΤΖΟΓΟΠΟΥΑΟΥ επαφης με χον πρόεδρο

Ντόναλντ Τραμπ μετά
τη συνάντηση στον Αευκό Οίκο το θετικό
αφήγημα για την πορεία της οικονομίας τον
ενδιαφέρει περισσότερο από τα ελληνοτουρκικά

και τις κινήσεις της Αγκύρας στην Ανατολική

Μεσόγειο Θέματα όπως η δυνατότητα
καινούργιων επενδύσεων και η άνοδος του
Χρηματιστηρίου ίσως τον συγκινούν με δεδομένο

το επιχειρηματικό παρελθόν του πριν
κερδίσει τις εκλογές του 2016

Από εκεί και πέρα με την παρουσία της σε
διεθνή φόρα όπως αυτό του Νταβός η Ελλάδα
οφείλει να κατανοεί καλύτερα τις παγκόσμιες
προκλήσεις ώστε να λαμβάνει ενεργά μέρος
στη δημόσια συζήτηση Ο αντίκτυπος των
δραματικών πυρκαγιών της Αυστραλίας η
ηθική δεοντολογία στον τομέα της τεχνητής
νοημοσύνης η αντιπαράθεση Ηνωμένων
Πολιτειών Κίνας η προσωρινή γαλλοαμερι
κανική εμπορική ανακωχή και η φορολόγηση
της ψηφιακής οικονομίας προσελκύουν το
διεθνές ενδιαφέρον

Η αντίληψη των απλών πολιτών πάντως
για το περιεχόμενο των συζητήσεων
στο ελβετικό θέρετρο μάλλον πρέπει

να προβληματίσει τους ηγέτες Ερευνα κοινής

γνώμης με αφορμή την πραγματοποίηση
του 50ού Φόρουμ του Νταβός δείχνει πως η
πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί πως
ο καπιταλισμός περισσότερο βλάπτει παρά
ωφελεί ενώ η εμπιστοσύνη της στις κυβερνήσεις

μειώνεται Οι διαδηλώσεις που έλαβαν
χώρα πέρυσι σε διάφορες χώρες του κόσμου
λόγω υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και
πολιτικής ανεπάρκειας είναι πιθανόν να συνεχιστούν

το 2020 Το φετινό μήνυμα είναι σαφές
και ας μη συνδέεται με τις ομιλίες της ελίτ
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