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Φαίδων Κοτσαμπόπουλος

«Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νέες τάξεις φιλελλήνων»
Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη
«Η Θεσσαλία μετά τον «Καλλικράτη» έχει φοβερές
δυνατότητες και πρέπει να τις εκμεταλλευθεί. Δεν
μπορούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο η Θεσσαλία
δεν έχει ακόμη διεθνές λιμάνι ή διεθνές αεροδρόμιο.
Σκεφθείτε τι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης
έχουν π.χ. οι ανεκμετάλλευτες θεσσαλικές παραλίες.
Πώς είναι δυνατόν η Θεσσαλία να μην έχει ακόμη
τουριστικό χάρτη; Η θεσσαλική αγροτική και κτηνοτροφική βιομηχανία είναι αρκετά αναπτυγμένες και
μπορούν να δράσουν σαν πρότυπο για άλλες περιοχές
της Ελλάδας. Είμεθα όμως της άποψης ότι και εκεί
υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες». Αυτά δηλώνει σήμερα στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) κ. Φαίδων Κοτσαμπόπουλος. Ο κ. Κοτσαμπόπουλος, γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου. Αποφοίτησε εκεί
από τη Γερμανική Ευαγγελική Σχολή (Deutsche Evangelische Oberschule) και την ελληνική Αμπέτειο Σχολή. Το 1977 έρχεται στην Γερμανία μετά από ένα
εξάμηνο σπουδών στο παν/μιο Καΐρου και συνεχίζει
τις σπουδές της ιατρικής και ιστορίας στο παν/μιο
του Ντίσελντορφ. Από το 1981 έως το 1984 είναι
υπότροφος του ιδρύματος αριστούχων Κόνραντ Άντεναουερ.
Αργότερα μετεκπαιδεύεται στην ακτινοδιαγνωστική, την
ακτινοθεραπεία και την πυρηνική ιατρική στο Ντίσελντορφ
και το Μένχενγκλάντμπαχ. Από το 1992 έχει δικό του ιατρείο.
Tο 2003 μαζί με άλλους πέντε ιατρούς ιδρύει το Κέντρο Απεικονιστικής Ιατρικής Κολωνίας-Καλκ το οποίο αναλαμβάνει
συγχρόνως και την εξυπηρέτηση του ακτινολογικού τμήματος
του Ευαγγελικού Νοσοκομείου του Καλκ στην Κολωνία (400
κλινών – ακαδημαϊκού νοσοκομείου της ιατρικής σχολής του
παν/μίου Κολωνίας). Είμαι ιδρυτικό μέλος και εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW).
Η συνέντευξη
* Πιστεύετε πως ανοίγονται δρόμοι για γερμανικές
επενδύσεις στη χώρα μας; Κατά πόσο θα βοηθήσουν
την οικονομία που βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της;
«Οι δρόμοι γερμανοελληνικής επιχειρηματικής συνεργασίας
έχουν παράδοση άνω των εκατό ετών. Και παρόλα τα παρατράγουδα ορισμένων ανεύθυνων πολιτικών και δημοσιογράφων
θέλω να τονίσω ότι οι γερμανοελληνικές σχέσεις παραμένουν
σταθερές και ελπιδοφόρες. Τόσο η γερμανική πολιτική όσο
και η γερμανική επιχειρηματικότητα δρουν σε ένα ευρωπαϊκό
περιβάλλον και με γνώμωνα το συμφέρον του κοινού μας σπιτιού που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και του κοινού μας νομίσματος του ευρώ. Σε αυτά τα πλαίσια η γερμανική πολιτική
σε συνεργασία με τη γερμανική επιχειρηματικότητα έχουν
βάλει στόχο να βοηθήσουν ενεργά και αποφασιστικά την Ελλάδα να ορθοποδήσει και να ανακτήσει τον σημαίνοντα και
σταθεροποιητικό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με
την αλλαγή στην κεφαλή του Υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας βλέπουμε μία στροφή στις γερμανοελληνικές εμποροοικονομικές σχέσεις προς όφελος της Ελλάδας. Ο νέος
υπουργός Φίλιπ Ρέσλερ έχει καταστρώσει ένα γιγάντιο πρόγραμμα για την ταχεία πραγματοποίηση του οποίου έχει ζητήσει την αρωγή μας. Συμμετείχαμε σαν μόνη γερμανοελληνική οργάνωση στην πρόσφατη σύσκεψη με τις κορυφαίες
οργανώσεις της γερμανικής επιχειρηματικότητας στο Βερολίνο
και δηλώσαμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε αυτό. Η
Ελλάδα δεν έχει παρά να εκπληρώσει όσα έχει υποσχεθεί για
να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα διευκολύνουν
τις επενδύσεις. Και τότε είμαστε σίγουροι ότι οι Γερμανοί
επιχειρηματίες θα ανταποκριθούν με μεγάλη προθυμία».
* Σε ποιους τομείς εκτιμάτε θα πρέπει να γίνουν οι
οποιεσδήποτε επενδύσεις; Για ποιο λόγο μπορεί να επενδύσει ένας Γερμανός στην Ελλάδα;
«Τόσο το Υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας όσο και οι
φορείς της επιχειρηματικότητας έχουν φτιάξει έναν κατάλογο

με τους τομείς προτεραιότητας. Αυτοί είναι π.χ. της υγείας,
του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υποδομών (τηλεπικοινωνιών, συγκοινωνιών, διαχείριση απορριμμάτων, κ.λπ.), της πληροφορικής καθώς και της ενίσχυσης
της ρευστότητας μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν καταλάβει οι
επιχειρηματίες της Γερμανίας και οι φορείς τους ότι η Ελλάδα
προσφέρεται όχι μόνον λόγω της γεωγραφικής της θέσης,
του κλίματός της και των καλών συνθηκών διαβίωσης αλλά
και επειδή έχει άφθονο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης».
* Μπορείτε να μας πείτε και γιατί δεν πρέπει να
επενδύσει; Ποια συγκεκριμένα προβλήματα υφίστανται
στο διοικητικό μηχανισμό λειτουργίας του κράτους;
«Σαν αντιπρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου δεν πρόκειται ποτέ να σας πω γιατί ΔΕΝ πρέπει
να επενδύσει. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά εμπόδια που έχουν
συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια και δημιουργούν προβλήματα στην εγκατάσταση και στη λειτουργία μονάδων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σημαντικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας. Η Γερμανία μπορεί να
είναι πολύ μεγάλη αλλά οι δίαυλοι επικοινωνίας και πληροφόρησης της άριστα οργανωμένης και δικτυόμενης επιχειρηματικής κοινότητας είναι πολύ γρήγοροι και σύντομοι. Έτσι
πολύ γρήγορα γίνεται γνωστό ότι το ελληνικό κράτος ναι μεν
απαιτεί από τον φορολογούμενο σεβασμό των νόμων από
την άλλη μεριά όμως αυτό το ίδιο όχι μόνον δεν επιστρέφει
τον ΦΠΑ στον πολίτη ή τον επιχειρηματία που τον έχει απόλυτη ανάγκη αλλά τουναντίον του τον κατακρατεί και αυτό
με υπουργική απόφαση. Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις
ποιος λογικός επιχειρηματίας θα επενδύσει; Ο Γερμανός επιχειρηματίας δεν επενδύει στην Ελλάδα βραχυπρόθεσμα αλλά
μακροπρόθεσμα ιδρύοντας βιώσιμες μονάδες και θέσεις εργασίας με σεβασμό πάντοτε στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Όταν ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδος χαίρεται
για την ίδρυση 2000 εταιριών στους πρώτους 4 μήνες του
2011 αυτό είναι πολύ ωραίο και χαροποιεί και εμάς. Δεν αρκεί
όμως να συντομεύουμε μόνον τον χρόνο και την διαδικασία
ίδρυσης μίας εταιρίας. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στη
διαδικασία αδειοδότησής της και λειτουργίας της και να μην
κοροϊδεύουμε τους ξένους επενδυτές».
* Η Θεσσαλία έχει θέση σε όλα αυτά τα σενάρια ακόμα επενδύσεων; Τι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον;
«Η Θεσσαλία μετά τον «Καλλικράτη» έχει φοβερές δυνα-

τότητες και πρέπει να τις εκμεταλλευθεί. Δεν μπορούμε να
καταλάβουμε για ποιον λόγο η Θεσσαλία δεν έχει ακόμη διεθνές λιμάνι ή διεθνές αεροδρόμιο. Σκεφθείτε τι δυνατότητες
τουριστικής ανάπτυξης έχουν π.χ. οι ανεκμετάλλευτες θεσσαλικές παραλίες. Πώς είναι δυνατόν η Θεσσαλία να μην έχει
ακόμη τουριστικό χάρτη; Η θεσσαλική αγροτική και κτηνοτροφική βιομηχανία είναι αρκετά αναπτυγμένες και μπορούν
να δράσουν σαν πρότυπο για άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Είμεθα όμως της άποψης ότι και εκεί υπάρχουν ακόμη μεγάλες
δυνατότητες και ευκαιρίες. Μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης
πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο πληθυσμιακής και επιχειρηματικής ανάπτυξης και δραστηριότητας. Μας λυπεί αφάνταστα να βλέπουμε μία ωραία πόλη όπως π.χ. τον Βόλο που
ανθούσε αρχές και μέσα του 20ου αιώνα να παρακμάζει σήμερα. Τόσο η θεσσαλική γη όσο και τα ανώτατα ιδρύματα της
περιφέρειας προσφέρονται π.χ. για την ίδρυση τεχνολογικών
πάρκων για επιχειρήσεις πληροφορικής, υψηλής τεχνολογίας
και καινοτόμων προϊόντων».
* Πώς είναι το κλίμα πλέον στη Γερμανία σε σχέση
πριν μερικούς μήνες; Τι έχει αλλάξει;
«Το κλίμα έχει ηρεμήσει. Ο κόσμος όμως όταν συναντά Έλληνες τους ρωτά για ποιον λόγο τέτοιο μίσος εναντίον τους
εφόσον δίνουν τόσα λεφτά; Καταλαβαίνετε ότι η απάντηση
είναι δύσκολη. Οι δημοσιεύσεις και οι φραστικές επιθέσεις
πολιτικών και δημοσιογράφων εναντίον της Γερμανίας και ειδικά της καγκελαρίου είναι βλαπτικές και άδικες. Να είμαστε
ειλικρινείς. Ποια άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση έχει αναλάβει
τόσες πρωτοβουλίες τεχνικής και άλλης βοήθειας και στήριξης
της Ελλάδας εκτός της χρηματικής αρωγής; Καμία. Ήδη από
τον Μάιο του 2010 υπάρχει η «κοινή συμφωνία Μέρκελ-Παπανδρέου» για την ανάπτυξη και σύσφιγξη των γερμανοελληνικών σχέσεων. Χρειάζεται πλέον ηρεμία, ωριμότητα και
σεβασμός. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν εισάγει μόνον τα περισσότερα
από τη Γερμανία αλλά και εξάγει τα περισσότερα στη Γερμανία.
Μία κακή συμπεριφορά προς τη Γερμανία άρα δεν αρμόζει
και βλάπτει άμεσα τα συμφέροντα των ελλαδικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Υπάρχουν ακόμη
πολλοί Γερμανοί με ουμανιστική παιδεία. Αυτοί είναι όλοι
τους θαυμαστές του ελληνικού πολιτισμού και φιλέλληνες.
Ολιγοστεύουν όμως σιγά - σιγά διότι μεγαλώνουν. Πρέπει λοιπόν με τον τρόπο μας, τη φιλοξενία μας και το ελληνικό μας
φιλότιμο να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νέες τάξεις
φιλελλήνων».
* Οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της χώρας
μας; Αν ναι και με ποιον τρόπο;
«Οι ομογενείς επιχειρηματίες της Γερμανίας είναι ιδιοκτήτες
κατά βάση γερμανικών επιχειρήσεων. Άρα ισχύει γι’ αυτούς
ό,τι είπαμε και για τους Γερμανούς. Εξάλλου δεν αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Και οι ομογενείς έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης από το ελλαδικό κράτος και ενδεχομένως πέρασαν
τις ίδιες περιπέτειες. Ελπίζουμε και η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας να αλλάξει με την κρίση και να αντιμετωπίσει τους ομογενείς από τώρα και στο εξής με ειλικρίνεια
και εντιμότητα. Ο Έλληνας όπου και να βρίσκεται έχει την
Ελλάδα στην καρδιά του. Αυτή η Ελλάδα όμως δεν πρέπει να
του δημιουργεί έμφραγμα αλλά να τον εμπνέει και να τον καλοδέχεται. Δεν θέλουμε ειδική μεταχείριση. Θέλουμε ευνομούμενο κράτος με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, ευκαιρίες
και δυνατότητες που μας έκαναν να πετύχουμε σε τόσες άλλες
χώρες του κόσμου. Τίποτε άλλο. Τόσο μεμονωμένα όσο και
μέσα από τις οργανώσεις του ο ομογενής μπορεί να προσφέρει
πολλές υπηρεσίες στην ανάπτυξη και ανόρθωση της ελληνικής
οικονομίας. Όχι μόνον σαν σύμβουλος επιχειρηματικών φορέων και υπουργείων αλλά και λειτουργώντας σαν γέφυρα για
επιχειρηματικές συνεργασίες και διακρατικές πρωτοβουλίες.
Σύντομα θα ιδρυθούν ομάδες εργασίας της γερμανικής επιχειρηματικότητας για την ανάληψη πρωτοβουλιών αναδιοργάνωσης, ανάπτυξης και επένδυσης σε συγκεκριμένους τομείς
και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Εκεί έχουμε ήδη κληθεί
να συμβάλλουμε με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Είμαστε
έτοιμοι να πράξουμε το καθήκον μας. Το ίδιο ελπίζουμε να
πράξει η πολιτική και επιχειρηματική ελίτ της Ελλάδας».

