
Can Peter Diamandis solve the Greek economic crisis? 
 
Peter Diamandis is a Greek-American scientist, who now ranks among the most famous people in the 
world.  First, let me elaborate that I have the same last name as Peter, but I have no relationship with 
him nor I ever met him.  But I know his work from the international literature. 
 
Peter was trained in many disciplines such as physics, medicine, biology etc. but he is now a free mind, 
associated with Singularity University in the United States.  Peter’s fame has grown through his 
innovative proposals to solve seemingly unsolvable problems in many diverse areas, such as space 
exploration, medicine, education, hunger etc.  The major contribution of Peter, is not so much for using 
his own intelligence towards solving these problems, but instead, for following a new strategy.  His 
idea is to mobilize and use the intellect and talent of the whole universe.  The concept is that Peter 
identifies a problem and then asks the international community to solve it.  The solution comes with a 
big Prize (known as The X-Prize, usually worth $10 million dollars).  I believe that the Greek 
economic crisis can also be targeted this way.  Of course, we all know that there may well be one, or a 
few, ministers of finance in Greece and the European community, who are probably clever and capable.  
But I doubt that they will surpass the intellect and imagination of the millions of world economists. 
 
How could this work out? 
 
I suggest that the Greek Government approaches Peter Diamandis, plea on his Greek origin, and ask 
him to establish an X-Prize for finding the best way to solve the Greek economic crisis, within 2 years. 
Certain milestones can be devised, such as positive budget balance, minimum percentage increase of 
local economic growth or exports, etc.  Specifics can be assigned later.  Peter will then post the 
problem to the international community, and with his already working team with other projects, 
manage the competition, and establish the winner.  It will be the first X-Prize in economics. 
 
A proposed solution coming from the international community of economists has collateral advantages.  
It has been speculated before that the solution to the Greek economic crisis is known (i.e. harsh 
austerity measures) but there is no political will to implement it, due to the associated political cost.  A 
solution proposed by world economists could be a lot more digestible by the Greek people, even if 
painful. 
 
The world has solved numerous seemingly unsolvable problems over the centuries, and I have no doubt 
that the world’s best talent in economics can come-up with imaginative ideas for Greece.  I am also 
almost certain that Peter Diamandis, if invited by the Greek government, will happily get involved with 
solving the economic problem of his homeland, through establishment of an X-Prize in economics.  
Peter, you helped solve some difficult problems of the world; now, it’s time to solve the problem of 
your homeland. 
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Μπορεί ο Πέτρος Διαµαντής να λύσει την ελληνική οικονοµική κρίση; 
 
Ο Πέτρος Διαµαντής είναι ένας Ελληνοαµερικανός επιστήµονας, ο οποίος συγκαταλέγεται πλέον 
ανάµεσα στους πιο διάσηµους ανθρώπους του κόσµου. Κατ 'αρχάς, επιτρέψτε µου να εξηγήσω ότι έχω 
το ίδιο επώνυµο όπως ο Πέτρος, αλλά δεν έχω καµία σχέση µαζί του, ούτε τον γνώρισα ποτέ. Όµως 
γνωρίζω το έργο του από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
Ο Πέτρος έχει εκπαιδευτεί σε πολλούς επιστηµονικούς κλάδους, όπως η φυσική, η ιατρική, η βιολογία 
κλπ αλλά τώρα είναι ένα ανεξάρτητο µυαλό, που συνδέεται µε το Πανεπιστήµιο Singularity στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Η φήµη του Πέτρου έχει συνδεθεί µε τις καινοτόµες προτάσεις του για την 
επίλυση φαινοµενικά άλυτων προβληµάτων σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς, όπως η εξερεύνηση του 
διαστήµατος, η ιατρική, η εκπαίδευση, η πείνα κ.λπ. Η σηµαντική συµβολή του Πέτρου, δεν είναι τόσο 
πολύ η αξιοποίηση της δικιάς του νοηµοσύνης για την επίλυση των προβληµάτων, αλλά αντ 'αυτού, η 
δροµολόγηση µιας νέας στρατηγικής. Η τακτική του είναι να κινητοποιεί και να χρησιµοποιεί τη 
διάνοια και το ταλέντο ολόκληρου του σύµπαντος. Ο Πέτρος εντοπίζει ένα πρόβληµα και στη συνέχεια 
ζητά από τη διεθνή κοινότητα να προτείνει ιδέες για την επίλυσή του. Η καλύτερη πρόταση 
ανταµοίβεται µε ένα µεγάλο βραβείο (γνωστό ως The X-Prize, συνήθως αξίας 10 εκατοµµυρίων 
δολαρίων). Πιστεύω ότι προτάσεις επίλυσης της ελληνικής οικονοµικής κρίσης µπορούν να 
αναγνωρισθούν επίσης µε αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, όλοι γνωρίζουµε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει 
ένας, ή µερικοί, υπουργοί Οικονοµικών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι οποίοι είναι 
έξυπνοι και ικανοί. Αλλά αµφιβάλλω ότι οι δυνατότητές τους µπορούν να ξεπεράσουν τη διάνοια και 
τη φαντασία των εκατοµµυρίων ανά τον κόσµο οικονοµολόγων. 
  
Πώς θα µπορούσε αυτή η ιδέα να υλοποιηθεί; 
 
Προτείνω η ελληνική κυβέρνηση να προσεγγίσει τον Πέτρο Διαµαντή, και χάριν της ελληνικής 
καταγωγής του, να του ζητήσει να δηµιουργήσει ένα Χ-Prize για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης 
για την ελληνική οικονοµική κρίση, εντός 2 ετών. Συγκεκριµένοι στόχοι µπορούν να οριοθετηθούν, 
όπως θετικό ισοζύγιο του προϋπολογισµού, ελάχιστη ποσοστιαία αύξηση της τοπικής οικονοµικής 
ανάπτυξης ή των εξαγωγών, κλπ. Οι λεπτοµέρειες µπορουν να οριστουν αργότερα. Στη συνέχεια ο 
Πέτρος θα εναποθέσει το πρόβληµα στα χέρια των ειδικών της διεθνής κοινότητας, και µε την εµπειρία 
του από παρόµοια άλλα έργα, θα διαχειριστεί τον ανταγωνισµό, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τον 
νικητή. Θα είναι το πρώτο X-Prize στον οικονοµικό τοµέα. 
 
Μια πρόταση επίλυσης η οποία προέρχεται από τη διεθνή κοινότητα των οικονοµολόγων έχει 
εξασφαλίσµένα πλεονεκτήµατα. Έχει ειπωθεί ότι η λύση για την ελληνική οικονοµική κρίση είναι 
γνωστή (δηλαδή σκληρά µέτρα λιτότητας), αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την σωστή 
εφαρµογή του µέτρου, λόγω του σχετικού πολιτικού κόστους. Ωστόσο, µια λύση που προτείνεται από 
µια παγκόσµια οµάδα οικονοµολόγων θα µπορούσε να είναι πολύ πιο «εύπεπτη» από τον ελληνικό 
λαό, ακόµη και αν είναι και επώδυνη. 
 
Ο κόσµος έχει λύσει πολλά φαινοµενικά άλυτα προβλήµατα κατά τη διάρκεια των αιώνων, και δεν έχω 
καµία αµφιβολία ότι τα καλύτερα ταλέντα του κόσµου στην οικονοµία µπορεί να προτείνουν 
δηµιουργικές προτάσεις για την επίλυση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα. Είµαι επίσης σχεδόν 
βέβαιος ότι ο Πέτρος Διαµαντής, εάν προσκληθεί από την ελληνική κυβέρνηση, µε χαρά θα δεχτεί να 
ασχοληθεί µε την επίλυση του οικονοµικού προβλήµατος της πατρίδας του, µέσω της δηµιουργίας ενός 
X-Prize στον οικονοµικό τοµέα. Πέτρο, βοήθησες να λύσεις κάποια δύσκολα προβλήµατα του κόσµου. 
Τώρα, ήρθε η ώρα να συµβάλεις στην επίλυση του προβλήµατος της πατρίδας σου! 
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