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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

� To Δίκτυο είναι ένα ελληνικό think tank με ευρωπαϊκό προσανατολισμό που ιδρύθηκε το 2013.

� Είμαστε μία ομάδα πολιτών που πιστεύουμε βαθιά στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και την 
προοπτική της Ελλάδας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πιστεύουμε πως η Ελλάδα ανήκει στην 
Ευρώπη και δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα.

� Θέλουμε την Ελλάδα σε μια Ευρώπη που υπερασπίζεται την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία των 
πολιτών της. Που έχει κοινούς κανόνες και επιδεικνύει αλληλεγγύη.

� Θέλουμε μία Ελλάδα που να δίνει προοπτική και να εμπνέει τη νέα γενιά.

� Παλεύουμε για μια άλλη Ευρώπη από τη σημερινή... Παλεύουμε για μία Ελλάδα καλύτερη από τη 
χθεσινή...

� Για μια Ελλάδα και μία Ευρώπη που θα αλλάξουν, από Πολίτες που συμμετέχουν, αντιδρούν, 
προτείνουν και δρουν.

www.todiktio.eu
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1. Να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι η
ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι το νέο μεγάλο εγχείρημα, ιστορικά αναγκαίο για την επιβίωση και την

ευημερία όλων των ευρωπαϊκών λαών.

2. Να δουλέψουμε για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτών και ιδίως των νέων στην

οικονομία και στην πολιτική. Να αναδείξουμε νέες λύσεις και ανατρεπτικές προσεγγίσεις ώστε η νέα

γενιά να έχει δουλειά, λόγο και συμμετοχή στις αποφάσεις της πατρίδας μας αλλά και της Ευρώπης

μας.

3. Να σπάσουμε τα εθνικά στερεότυπα που δημιουργούνται ξανά στην Ευρώπη και θυμίζουν τις πιο

σκοτεινές εποχές. Θέλουμε να προβάλλουμε τους σημερινούς Έλληνες ανά τον κόσμο και τα

σημαντικά επιτεύγματά τους.

www.todiktio.eu
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Συνεργασίες
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Τα labs είναι εκδηλώσεις διαλόγου 

μικρής χρονικής διάρκειας, όπου 

μέσα από σύντομες ερωτήσεις και 

απαντήσεις προκύπτουν

συγκεκριμένες προτάσεις. Για τα

labs, τις εκδηλώσεις και τις 

ημερίδες  συνεργαζόμαστε με 

media partners για την απευθείας 

μετάδοση τους.

Labs-Εκδηλώσεις-
Ημερίδες

Δραστηριότητα

Οι συνεργάτες του Δικτύου 

μέσω αρθρογραφίας και 

κειμένων πολιτικής,

παρεμβαίνουν σε ζητήματα 

που συνθέτουν το πλαίσιο 

των σύγχρονων εξελίξεων 

στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη.

Άρθρα-Κείμενα 
Πολιτικής-Δελτία 

πολιτικής ανάλυσης
Το Δίκτυο πραγματοποιεί 

συναντήσεις με αντίστοιχους 

φορείς στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη με αντικείμενο την 

προώθηση μεταρρυθμίσεων και

συμμετέχει σε ευρωπαϊκά

projects.

Συνεργασίες-Projects

Το Δίκτυο σε συνεργασία με 

μία 7μελή ομάδα πολιτών 

διαφορετικών μελών-κρατών 

της Ε.Ε. ανέλαβε την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών «Η εκπαίδευση 

αξίζει! Μην την υπολογίζεις 

στο έλλειμμα». 

Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών
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Working Breakfast 
with world leaders

Το Δίκτυο πραγματοποιεί 

συναντήσεις εργασίας στις 

οποίες οι συμμετέχοντες 

έχουν τη δυνατότητα να 

συνομιλήσουν με

προσωπικότητες διεθνούς

φήμης. 



AEI: ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χατζηανδρέου Εύη – Μέλος του Δικτύου

Ιούνιος 2014 Αρθρογραφία
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Ένα εξαιρετικό, πρόσφατα αναρτηθέν άρθρο του Γ. Νικολετάκη,

«Ετσι θα αλλάξουμε τα Πανεπιστήμια: 10+1 βέλτιστες πρακτικές για

την καινοτομία στα ελληνικά πανεπιστήμια», συνοψίζει τόσο καλά με

τις ουσιαστικές και γόνιμες προτάσεις του τα θεμελιώδη και

προαπαιτούμενα για ένα βιώσιμο μέλλον, ενώ αναδεικνύει το

ελληνικό μας παράδοξο: οι περισσότερες από τις προτάσεις του

είναι ήδη νομοθετημένες, ενσωματωμένες στον ν. 4009/2011 που

ψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία ….. Το άρθρο είναι

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Ιούνιος 2014 Working breakfast with famous world leaders

www.todiktio.eu

Working breakfast με τον Κεμάλ Ντερβίς

Στις 25 Ιουνίου το ΔΙΚΤΥΟ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει τον κ. Κεμάλ Ντερβίς, σε ένα ακόμα working breakfast, με τη συμμετοχή ελλήνων

πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και καθηγητών. Ο γνωστός Τούρκος οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος σήμερα του Brookings Institute,

ενός από τα πιο γνωστά think tank των ΗΠΑ και πρώην επικεφαλής του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, είχε σχεδιάσει και εφαρμόσει

στα πρώτα στάδιά του, το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το οποίο η Τουρκία αντιμετώπισε την κρίση του 2001 και στήριξε τη

θεαματική ανάκαμψή της την επόμενη δεκαετία. Στη συνέχεια, ως πρώην Υπουργός Οικονομικών της χώρας υλοποίησε ένα ευρύτατο πρόγραμμα

μεταρρυθμίσεων για να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση της οικονομίας, σε μια εποχή που η Άγκυρα αντιμετώπιζε οξεία οικονομική κρίση που

συνοδεύτηκε από το κλείσιμο τραπεζών, την άνοδο του πληθωρισμού και την ταχεία και διαρκή υποτίμηση της τουρκικής Λίρας. Ο κ. Κ. Ντερβίς

αναφέρθηκε στην κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας ,στο ρόλο της Τουρκίας αλλά και στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο .
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Ιούνιος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/Project
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3η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας των Friends 
of Europe 

Ημερίδα: «Στηρίξτε την Παιδεία»

Στις 16 Ιουνίου η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε

στην ημερίδα που διοργάνωσε στη Σόφια η CITUB, Confederation of

Independent Trade Unions in Bulgaria, για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Πρωτοβουλίας Πολιτών Invest in Education του ΔΙΚΤΥΟΥ. Στην ημερίδα

συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Plamen Dimitrov, President of CITUB,

Margarita Popova, Vice-President of the Republic of Bulgaria, Prof. Anelia

Klisarova Minister of Education and Science, Petar Chobanov Minister of

Finance.

Την 18η Ιουνίου 2014 η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου

συμμετείχε στην 3η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του think-tank

Friends of Europe στις Βρυξέλλες. Η Ομάδα Εργασίας αναμένεται να

εκδώσει μια έκθεση με θέμα «Μια ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών

προβλημάτων της Ευρώπης». Στην ομάδα εργασίας προεδρεύει ο Frank

Vandenbroucke, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Leuven, της Αμβέρσας

και του Άμστερνταμ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου και

πρώην Υπουργός Απασχόλησης, Συντάξεων και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Ιούλιος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/Project
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Η ΕΕ κοιτάζει μπροστάSocial developments in the European Union 2013

Σε συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που ανέλαβε το ΔΙΚΤΥΟ το

2013, «Επενδύστε στην Παιδεία», η Βίκυ Πετρουνάκου, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ,

συμμετείχε στο συνέδριο «Social Developments in the European Union

2013» του OSE (European Social Observatory) και της ETUI (European

Trade Union Institute), την 1η Ιουνίου, στις Βρυξέλλες. To πάνελ στο οποίο

συμμετείχε, είχε ως αντικείμενο συζήτησης το εξής «Reconciling the social

investment imperative with the Stability and Growth Pact: is there a need for

a ‘golden rule’ for education spending?»

Η Ανθή Σουλιτσιώτη, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ, συμμετείχε στην 3η συνεδρίαση

της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος «Η ΕΕ κοιτάζει μπροστά»

στις 10 Ιουλίου στο Παρίσι. «Η ΕΕ κοιτάζει μπροστά» είναι ένα ευρωπαϊκό

πρόγραμμα που συντονίζει το think-tank Notre Europe - Jacques Delors

και περιλαμβάνει τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών think-tanks όπως

αυτή του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Ιούλιος 2014 Working breakfast with famous world leaders
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Working breakfast με τον Μάριο Μόντι

Working Breakfast για τον επαναπροσδιορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής και όλα τα θέματα που αφορούν σήμερα την ευρωπαϊκή ενοποίηση

οργάνωσε στην Αθήνα το «ΔΙΚΤΥΟ» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη στις 22 Ιουλίου. «Rethinking Europe» ήταν η κεντρική

ιδέα για συζήτηση και κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Mario Monti.
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Ιούλιος 2014 Εκδήλωση
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Συζήτηση για το ζήτημα του χρέους και την εθνική συναίνεση

Το «ΔΙΚΤΥΟ» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη οργάνωσε συζήτηση για το ζήτημα του χρέους και την εθνική συναίνεση. Είναι

το χρέος μας βιώσιμο; Ποιες εφικτές λύσεις υπάρχουν για τη διευθέτησή του; Μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν; Αυτά είναι μερικά

από τα ερωτήματα που συζητήθηκαν την Τρίτη, 8 Ιουλίου, με συμμετέχοντες τους Κωστή Χατζηδάκη – ΝΔ, Γιάννη Δραγασάκη – ΣΥΡΙΖΑ, Φίλιππο

Σαχινίδη – ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Ιωαννίδη – ΔΗΜΑΡ, Θανάση Σκόκο - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, Πάνο Τσακλόγλου – π. Πρόεδρο Συμβουλίου Οικονομικών

Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), και συντονιστή τον πρώην επικεφαλή του ΟΔΔΗΧ Χριστόφορο Σαρδελή, ενώ την εισαγωγή έκανε η Άννα

Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του «ΔΙΚΤΥΟΥ». Η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα Blod.gr
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Σεπτέμβριος 2014 Εκδηλώσεις/Συνέδρια
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6ο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Think TanksΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή (EESC)

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου

συμμετείχε στην συμβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής

Επιτροπής (EESC) για την “Κοινωνική Καινοτομία - Boosting Innovation for a

Better Social Outcome – 15 Proposals for EU Policy" Που έλαβε χώρα στις

Βρυξέλλες. Η ομάδα επεξεργάζεται τη διακήρυξη 15 σημείων “Milan

Declaration” την οποία θα υποβάλλει στα ευρωπαϊκά όργανα, δηλαδή στην

Ιταλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στο Τορίνο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2014, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ

Άννα Διαμαντοπούλου έλαβε μέρος στο 6ο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Think

Tanks με θέμα «Ποιες βαθιές πολιτικές και θεσμικές αλλαγές απαιτούνται

στην Ευρωπαϊκή και τη Νομισματική Ένωση», που διοργανώνουν το Notre

Europe και το Centro Studi sul Federalismo στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής

Προεδρίας της Ιταλίας, μαζί με 30 εκπροσώπους διακεκριμένων Think

Tanks από όλη την Ευρώπη.
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Σεπτέμβριος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών -
Project
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4η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας των Friends 
of Europe 

European Citizens Summit 2014

Στις 23 Σεπτεμβρίου ο κ. Ragnar Weilandt συμμετείχε στο συνέδριο

European Citizens Summit 2014 στις Βρυξέλλες. Το θέμα του συνεδρίου

ήταν Beyond the growth obsession – rights, justice and democracy for a

renewed Europe και το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας “Power

and Democracy”.

Την 24η Σεπτεμβρίου 2014 η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα

Διαμαντοπούλου συμμετείχε στην 4η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας

του think-tank Friends of Europe στις Βρυξέλλες. Η Ομάδα Εργασίας

αναμένεται να εκδώσει μια έκθεση με θέμα «Μια ολιστική προσέγγιση των

κοινωνικών προβλημάτων της Ευρώπης». Στην ομάδα εργασίας

προεδρεύει ο Frank Vandenbroucke, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του

Leuven, της Αμβέρσας και του Άμστερνταμ, πρώην αναπληρωτής

Πρωθυπουργός του Βελγίου και πρώην Υπουργός Απασχόλησης,

Συντάξεων και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Σεπτέμβριος 2014 Εκδηλώσεις/Συνέδρια
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EU Integration Forum 2014

Στις 30 Σεπτεμβρίου το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο EU Integration Forum 2014 που διοργανώνεται από το ίδρυμα Robert Bosch Stiftung. Το Forum αυτό

συγκεντρώνει μια φορά το χρόνο, περίπου 100 νέους ηγέτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η

Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο νέων ηγετών. Φέτος, το Forum επικεντρώθηκε στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε

καλύτερα την ανεργία των νέων και να αποφύγουμε μία ‘χαμένη γενιά’.
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Οκτώβριος 2014 Εκδηλώσεις/Συνέδρια
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EESC: “Milan Declaration”- Boosting Innovation for a  Better Social Outcome

Την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC) για την “Κοινωνική

Καινοτομία - Boosting Innovation for a Better Social Outcome, στην οποία συμμετείχε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, συνδιοργάνωσε ένα

μεγάλο συνέδριο, με το Ίδρυμα Cariplo και το Φόρουμ του Καταναλωτή της ANIA (Εθνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών) στο Μιλάνο. Ο κύριος στόχος της

εκδήλωσης ήταν να ενισχύσει την πολιτική της ΕΕ για την κοινωνική καινοτομία. Η εκδήλωση προσέφερε μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ

ιδιωτικών και δημόσιων φορέων όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και ευρωπαϊκές και

εθνικές δημόσιες αρχές. Η πρόθεση ήταν να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και με τη συμμετοχή των πολιτών να συνταχθεί μια τελική δήλωση “Milan

Declaration” που θα υποβληθεί προς στην Ιταλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την έναρξη της νέας ευρωπαϊκής νομοθετικής περιόδου. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία με πάνω από 400

συμμετέχοντες,7860 προβολές στα social media και επίσης την παρακολούθησαν ζωντανά πάνω από 647 άτομα στο διαδίκτυο μέσω live-streaming.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Αναστόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 Αρθρογραφία

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αναστόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου
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Η νέα υπο τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ Επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα

τις προσεχείς εβδομάδες, εφόσον ο κάθε υποψήφιος επίτροπος

περάσει επιτυχώς τη διαδικασία ακροάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο και

η Επιτροπή ως σώμα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Τότε, η Επιτροπή

που μετά τις ευρωεκλογές υπνώτει θα βρεθεί μπροστά σε δύο

επιλογές. Η μία είναι να συνεχίσει τη διαχείριση της εξόδου.… Το

άρθρο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

«Η νέα υπο τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ Επιτροπή ετοιμάζεται να αναλάβει

καθήκοντα. Μετά το μοίρασμα των χαρτοφυλακίων, σειρά έχει η

διαδικασία ακροάσεων του κάθε υποψήφιου Επιτρόπου στο

Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου η Επιτροπή ως σώμα να λάβει ψήφο

εμπιστοσύνης. Μία διαδικασία που δεν είναι καθόλου τυπική – στο

παρελθόν έκρυβε εκπλήξεις.…. Το άρθρο είναι διαθέσιμο στην

ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οκτώβριος 2014 Συνεντεύξεις
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Το ΔΙΚΤΥΟ συνομιλεί με τον Pascal Lamy

«Η Ευρώπη είναι το σωστό μοντέλο για τον εκπολιτισμό της παγκοσμιοποίησης»

Το Μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ Εύη Χατζηανδρέου, συζητά με τον Επίτιμο Πρόεδρο του γαλλικού think tank “Notre Europe” και πρώην

Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), Pascal Lamy , για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η

Ευρώπη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ρόλο των think tanks – όπως το ΔΙΚΤΥΟ – στην επεξεργασία προτάσεων για την

επίλυση τους. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Νοέμβριος 2014 Μελέτη
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"4+1 προτάσεις για τη διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους"

Το “ΔΙΚΤΥΟ” για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσίασε μία εργασία για τη διαχείριση του χρέους, που συνιστά την συνισταμένη των

σημαντικότερων προτάσεων που έχουν ως τώρα κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο σε Ελλάδα και διεθνώς. Βασιστήκαμε στην πρόταση των κκ Γιάνη Βαρουφάκη

(Modest Proposal) και Stuart Holland, στο σχέδιο PADRE, στην πρόταση του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και στην πρόταση του

Ινστιτούτου Bruegel. Πεποίθηση μας είναι ότι το θέμα του χρέους δεν είναι τεχνοκρατικό θέμα που χρειάζεται πολιτική διαχείριση, αλλά πολιτικό πρόβλημα που

έχει ανάγκη από τεχνοκρατική συνδρομή. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και οι πολιτικοί να θέλουν και να μπορούν. Η τελική πρόταση για τη διαχείριση του

χρέους δεν μπορεί παρά να είναι των πολιτικών. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

18



Νοέμβριος 2014 Μελέτη

www.todiktio.eu

«Δώστε ενέργεια στη βιομηχανία"

Το ΔΙΚΤΥΟ δημοσίευσε νέα μελέτη σχετικά με την επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με τίτλο:

«ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση της, καθώς και το μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ, Γεωργία Θεοφανοπούλου για το συντονισμό της 

προσπάθειας. 

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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«Μπορεί η Ευρώπη να ανακτήσει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών της;»

A World without Walls

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην εκδήλωση του International Institute for

Cultural Diplomacy A World without Walls: Opportunities for Peace

Building in a Time of Global Insecurity που έγινε στο Βερολίνο στις 7-10

Νοεμβρίου με αφορμή τα 25 χρόνια από την πτώση του τείχους του

Βερολίνου.

Tο ΔΙΚΤΥΟ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Notre Europe – Jacques

Delors διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση στις 12 Νοεμβρίου στα Γραφεία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με θέμα «Μπορεί η Ευρώπη να

ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της». Στην εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος και των

συμπερασμάτων της έρευνας από την Ανθή Σουλιτσιώτη (μέλος του

Δικτύου), ομιλητές ήταν ο Άρης Περουλάκης (Προϊστάμενος Επικοινωνίας

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και ο Πάνος Καμπούρης (Κοινωνικός

επιστήμων εκ μέρους των πολιτών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα), και

τον συντονισμό είχε αναλάβει ο δημοσιογράφος Κώστας Αργυρός.
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Efficient and equitable funding of EducationTowards a more effective Europe 2020

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, συμμετείχε στο

συνέδριο της Europe 2020 Steering Committee of the European

Economic and Social Committee, με τίτλο "Towards a more effective

Europe 2020: civil society's proposals for boosting social inclusion and

competitiveness in Europe '', που έγινε στη Ρώμη.

Στις 9 Δεκεμβρίου, ο κ. Ragnar Weilandt, εκπροσωπώντας το ΔΙΚΤΥΟ

συμμετείχε στο Policy Debate με θέμα Efficient and equitable funding of

Education που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από το EUCIS.
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Συμβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης
Στις 10 Δεκεμβρίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το «Συμβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης» υπό

την Προεδρία του Μάριο Μόντι, στις Βρυξέλλες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός Υπουργός Εργασίας Jörg Asmussen, ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Pier Carlo Padoan, ο Πολωνός

Υπουργός Οικονομικών Mateusz Szczurek και το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Benoit Coeuré.

Η συζήτηση έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης από τον Πρόεδρο Γιούνκερ του προγράμματος ενίσχυσης των επενδύσεων στην ΕΕ με έμφαση στις δημόσιες

επενδύσεις για τις οποίες προβλέπεται ότι θα μπορούν να εξαιρεθούν από το έλλειμμα.

Τη θέση αυτή υποστηρίζει το ΔΙΚΤΥΟ εδώ και 2 χρόνια και αυτό άλλωστε απετέλεσε και το περιεχόμενο της ελληνικής πρωτοβουλίας πολιτών invest in education

που υλοποίησε πέρυσι το ΔΙΚΤΥΟ, όπου γίνεται λόγος για την ανάγκη να εξαιρούνται οι δαπάνες για την Παιδεία από το έλλειμμα.

Η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στο όφελος που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία και ανάπτυξη η επένδυση στους τομείς της Παιδείας και των Υποδομών

και στην ανάγκη να ενισχυθούν όχι μόνο οι δημόσιες επενδύσεις, αλλά να διευκολυνθούν και οι ιδιώτες στην επενδυτική τους δραστηριότητα.
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Efficient and equitable funding of EducationThe crisis and the European Union

Στις 19 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, μετά

από πρόσκληση του Lee Kuan Yew University (of Singapore) και

συγκεκριμένα από το School of Public Policy, πραγματοποίησε διάλεξη με

θέμα «The crisis and the European Union».

Στις 21 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, μετά

από πρόσκληση του Lee Kuan Yew University (of Singapore) και

συγκεκριμένα από το School of Public Policy, πραγματοποίησε διάλεξη με

θέμα «Women in politics».
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The economic and political crisis in Europe 
Special focus on Greece

The social state: the crown's jewel is losing its s parkle

Στις 22 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, μετά από

πρόσκληση του Lee Kuan Yew University (of Singapore) και συγκεκριμένα από

το School of Public Policy, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «The social state:

the crown’s jewel is losing its sparkle».

Στις 19 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου,

μετά από πρόσκληση του Lee Kuan Yew University (of Singapore) και

συγκεκριμένα από το School of Public Policy, πραγματοποίησε διάλεξη

με θέμα « The economic and political crisis in Europe. Special focus on

Greece ».
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για τη νομιμότητα ή όχι της Τρόικα. Μία συζήτηση σημαντική όσο και περίπλοκη. Μία συζήτηση που έχει

θεσμικές, δημοκρατικές και νομικές προεκτάσεις. Είναι καλό να γνωρίζουμε πάντα ότι είναι άλλο πράγμα η οικονομική απόδοση της Τρόικα και άλλο πράγμα η

νομιμότητα ή η νομιμοποίηση της. Το θέμα της δημιουργίας των μηχανισμών στήριξης στην ΟΝΕ και εποπτείας των Κρατών – Μελών άπτεται της συνεχούς

εξέλιξης στην Ένωση και σκοπός πρέπει να είναι πάντα η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και εν τέλει της κοινής

προσπάθειας για μία πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση προς όφελος των πολιτών της. Η μελέτη αυτή δεν σκοπεύει να αποτελέσει τελεσίδικη κρίση

για τη νομιμότητα της Τρόικα. Παραθέτει τους μηχανισμούς ελέγχου, τα όργανα εποπτείας και τις συζητήσεις επί αυτών σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, ενώ

καταλήγει με ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΟΝΕ. Την μελέτη υπογράφει ο Διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννης

Μαστρογεωργίου και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Η ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα μέσα στην κρίση κατέστη η χώρα των ρεκόρ σε μία σειρά από αρνητικούς δείκτες. Ένας από αυτούς είναι η θηριώδης ανεργία των νέων. Η ανεργία

στους νέους κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν το 60%. Συνήθως κάθε μήνα οι έξι ή οι επτά στους δέκα νέους είναι άνεργοι.

Πρόκειται για ένα ρεκόρ που είναι σταθερό και όχι για ένα ρεκόρ πρόσκαιρο. Είμαστε ως χώρα πρώτοι στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων και από τους

πρώτους στον κόσμο. Είμαστε από τους πρώτους όμως και στον εξοστρακισμό των νέων της χώρας, που στην προσπάθεια τους να σταθούν στα πόδια τους

αναζητούν ευκαιρίες εκτός Ελλάδος, απομειώνοντας έτσι περαιτέρω τις προοπτικές της χώρας. Την μελέτη υπογράφει η συνεργάτιδα του ΔΙΚΤΥΟΥ Βίκυ

Πετρουνάκου . και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Οι Δεξαμενές Σκέψης/Think Tanks και η Εξωτερική 
Πολιτική των Χωρών

More or less Europe

H Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε στο συνέδριο του

CEPS, Ideas Lab - "More or less Europe", στις Βρυξέλλες. Η Άννα

Διαμαντοπούλου, συντόνισε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσμών και τη σχέση της με τους Ευρωπαίους

πολίτες, με ομιλητές τον πρώην Ιταλό Πρωθυπουργό, Ενρίκο Λέττα, τον

Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πορτογαλίας, Μιγκέλ Μαδούρο και την

Ευρωβουλευτή Ντανούτα Χούμπνερ.

Ο Διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, συμμετείχε

στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

με θέμα "Οι Δεξαμενές Σκέψης/Think Tanks και η Εξωτερική Πολιτική

των Χωρών".
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Ο Kurt Beck στο ΔΙΚΤΥΟΠροοδευτική οικονομία

Ο κ. Τάκης Αναστόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, συμμετείχε στην

ημερίδα που οργάνωσε η Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, με θέμα την Προοδευτική οικονομία: η πρόκληση

της συμφιλίωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου

(Progressive Economy, reconciling economic growth and social progress: a

challenge?).

Tα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη, ο πρώην

Πρόεδρος του SPD και Πρόεδρος του γερμανικού Ιδρύματος Friedrich -

Ebert, Kurt Beck, επικεφαλής αντιπροσωπείας στελεχών του Ιδρύματος

και συναντήθηκε επί μακρόν με την Πρόεδρο, Άννα Διαμαντοπούλου και

στελέχη του Δικτύου.
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μαστρογεωργίου Γιάννης –Διευθυντής του Δικτύου

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 Δελτίο πολιτικής ανάλυσης 
και εκτίμησης /Συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ BLOOMBERG
Διαμαντοπούλου  Άννα – Πρόεδρος του Δικτύου

29
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Απαντήσεις για την επικείμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

την Πέμπτη 22/1/2014, αλλά και τις επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη

νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες ελληνικές εκλογές, έδωσε η

Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξη της στην

τηλεόραση Bloomberg από την Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται

προσκεκλημένη του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης για σειρά

διαλέξεων σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προοπτικών

της….Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του

ΔΙΚΤΥΟΥ.

«Ελληνικές εκλογές - τι σημαίνουν για την Ελλάδα και την Ευρώπη» -

Μία ανάλυση του Διευθυντή του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννη

Μαστρογεωργίου….Το δελτίο πολιτικής ανάλυσης είναι διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Working breakfast με τον Kishore Mahbubani

Καλεσμένος του ΔΙΚΤΥΟΥ ήταν ο γνωστός καθηγητής και πρώην Διπλωμάτης, Kishore Mahbubani, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της

Σιγκαπούρης. Στη συζήτηση συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, τον πολιτικό, τον ακαδημαϊκό και τον

δημοσιογραφικό χώρο. Ο κ. Mahbubani, εστίασε την διάλεξη του στις σχέσεις Ευρώπης - Ασίας, στη νέα δυναμική που αναπτύσσεται στη ΝΑ Ασία

και στις ευοίωνες προοπτικές που ανοίγονται για τη σχέση ΕΕ και Ασίας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εκτενώς στους "7 πυλώνες" της ταχύτατης

εξέλιξης της ΝΑ Ασίας, οι οποίοι είναι: η ανοικτή οικονομία και το ελεύθερο εμπόριο, η επένδυση στην τεχνολογία και τις επιστήμες, το αξιοκρατικό

μοντέλο διοίκησης, ο πραγματισμός, η φιλειρηνική κουλτούρα, το κράτος Δικαίου και η Παιδεία.
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UNEQUAL EUROPE

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στη σύνταξη της έκθεσης για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη μέσα στις συνθήκες της οικονομικής

κρίσης, που δημοσιεύθηκε από το think tank "Friends of Europe". Στη μελέτη αυτή συνέβαλαν 25 προσωπικότητες της Ευρώπης από το χώρο της

πολιτικής, της οικονομίας και της επιστήμης, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου. Οι συντάκτες της έκθεσης

καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει με θετική προοπτική τις επενδύσεις στο κοινωνικό κεφάλαιο της Ευρώπης καθώς συνιστούν

απαραίτητη προϋπόθεση για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων στους

υποαπασχολούμενους, τους ανέργους, καθώς και στους τομείς της επιμόρφωσης και της Εκπαίδευσης. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην

ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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ADAPTING EU HEALTH POLICY TO AN EVOLVING EUROPE

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στη σύνταξη έκθεσης που εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε από το think tank "Friends of Europe" για τις αλλαγές που

κρίνονται απαραίτητες στις πολιτικές και στα συστήματα υγείας της ΕΕ. Στη μελέτη αυτή συνέβαλαν 36 ειδικοί του χώρου της υγείας και της

πολιτικής υγείας (εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ΜΚΟ, πολιτικοί, κλπ). Απο το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε

η Εύη Χατζηανδρέου. Η τελική Έκθεση παρουσιάστηκε παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Vytenis

Andriukaitis. Καταθέτει 21 συγκεκριμένες προτάσεις/πολιτικές/μέτρα για την βελτίωση της υγείας και περίθαλψης των Ευρωπαίων πολιτών, που η

ΕΕ θα μπορούσε είτε να αρχίσει-είτε να καταργήσει-είτε να κάνει με διαφορετικό τρόπο. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του

ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Μάρτιος 2015 Projects/Publications

www.todiktio.eu

A Binding Social Agenda for the European Union

Το Δίκτυο συμμετέχει στην έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου στο οποίο περιλαμβάνονται συλλογή άρθρων από το Social Europe, σχετικών με το

μέλλον της Ε.Ε. Στη συλλογή περιλαμβάνεται και το άρθρο της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ με τίτλο A Binding Social Agenda for the European Union.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μαστρογεωργίου Γιάννης – Διευθυντής του Δικτύου

Μάρτιος 2015 Δελτίο πολιτικής ανάλυσης/Αρθρογραφία

ΑΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Γεωργακόπουλος Γιώργος – Μέλος του Δικτύου

34
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Τα τελευταία χρόνια ο όρος διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχει

κατακλύσει το δημόσιο λόγο. Όλοι ομιλούν περί των παθογενειών της

χώρας, ότι αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν, ότι πρέπει επιτέλους να

υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Πως όμως

μπορούμε να διακρίνουμε πότε μία μεταρρύθμιση είναι πραγματική

μεταρρύθμιση; Αλλάζει δηλαδή δομικά… Το άρθρο είναι διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Δελτίο πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης του Γιάννη Μαστρογεωργίου

- Διευθυντή του “Δικτύου” για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την

Ευρώπη

4 ακόμα μήνες.

Ο καθρέφτης αν δεν είναι παραμορφωτικός δεν λέει ψέματα…

Συνήθως, προεκλογικά παραμορφώνει τα λόγια …. Το δελτίο

πολιτικής ανάλυσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του

ΔΙΚΤΥΟΥ.



ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μαστρογεωργίου Γιάννης – Διευθυντής του Δικτύου

Μάρτιος 2015 Δελτίο πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης 
/Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ: Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ» 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΝΑΤΟΙΚΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ
Μαστρογεωργίου Γιάννης - Διευθυντής του  Δικτύου
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Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για τη σύσταση μόνιμου "ευρωστρατού", το ΔΙΚΤΥΟ

παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της προσπάθειας ανάπτυξης μίας

ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας, όπως εξελίχθηκε από τα πρώτα

χρόνια της Ενωσης έως σήμερα. Η εξέλιξη και η προοπτική

δημιουργίας ενός "ευρωπαϊκού στρατού".… Η μελέτη είναι διαθέσιμη

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Τρεις πράξεις το ίδιο έργο

Πράξη 1η : «Η Σλοβάκα νοικοκυρά»

Πράξη 2η: Μια από τα ίδια ή αλλιώς Brussels Group

Πράξη 3η: Πολιτικοποίηση

Η Κυβέρνηση από τις 26 Ιανουαρίου αποφάσισε να αλλάξει το

σκηνικό, τα κουστούμια και τη μαρκίζα...… Το δελτίο πολιτικής

ανάλυσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Απρίλιος 2015 Συναντήσεις/Συνέδρια

www.todiktio.eu

Συνέδριο EUropa.S. 2015

Ο δρόμος του μεταξιού

Συνάντηση μελών του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον κ. Xiao Yewen, Counsellor &

Deputy Head of Mission, στην Κινεζική Πρεσβεία με θέμα το "δρόμο του

μεταξιού.

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων βράβευσε

την Πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου για την συνολική της

συνεισφορά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε

στην Τελετή έναρξης του συνεδρίου EUropa.S. 2015 την Παρασκευή 3

Απριλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Η Πρόεδρος του Δικτύου

απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό στο συνέδριο, το οποίο αποτελεί τη

μεγαλύτερη Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων

συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.600 συμμετέχοντες από όλη την

Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη του

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz.
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Απρίλιος 2015 Εκδηλώσεις/Συνέδρια
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Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών την Παρασκευή 24 Απριλίου διοργάνωσε συνέδριο με τίτλο: «Θετικές Δράσεις για

την Εξέλιξη των Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνης». Στο συνέδριο στην θεματική ενότητα "γυναίκες στην πολιτική" ήταν ομιλήτρια η

Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου.
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Η ΑΜΠΩΤΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
Μαστρογεωργίου Γιάννης – Διευθυντής του Δικτύου

Απρίλιος 2015 Αρθρογραφία

ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΡΟΘΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 
«ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΛΥΝΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μαστρογεωργίου Γιάννης – Διευθυντής του Δικτύου

38
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Αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα μεταξύ μας

αφενός και με τους ευρωπαίους αφετέρου το ζήτημα των

αλλεπάλληλων ανθρώπινων στιβάδων που «λιάζονται» στην Αθήνα,

καταφέραμε πάλι – με ευθύνη της Κυβέρνησης – να διχαστούμε σε

ανθρωπιστές και μισάνθρωπους. Αυτή τη στιγμή … Το άρθρο είναι

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Η παλίρροια κορυφώθηκε στις 25 Ιανουαρίου. Από τότε και μετά το

νερό υποχωρεί και παρασύρει και τη χώρα, μας ρουφά πάλι. Ζήσαμε

την ανάσα αξιοπρέπειας για λίγο, αλλά μας κόβεται η ανάσα της

ρευστότητας λίγο-λίγο. Ζητήσαμε να αλλάξει η Ευρώπη. Εκείνη

αλλάζει, αλλά η Ελλάδα βουλιάζει. Γράφαμε πριν από 2 μήνες ότι ο

Σύριζα θα κοιταχθεί στον καθρέφτη της πραγματικότητας … Το

άρθρο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



ΤΟ MANUAL ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μαστρογεωργίου Γιάννης – Διευθυντής του Δικτύου

Απρίλιος 2015 Αρθρογραφία

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Γεώργιος Γεωργακόπουλος – Μέλος του Δικτύου
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Είναι αλήθεια ότι η χώρα άλλαξε εντυπωσιακά κατά την διάρκεια της

μεταπολίτευσης, γνωρίζοντας υψηλά επίπεδα ανάπτυξης χάρις

κυρίως στους πόρους που έρχονταν πλουσιοπάροχα από την

Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως έσκαβε το λάκκο στον οποίο θα έπεφτε

αργά ή γρήγορα, οικοδομώντας με … Το άρθρο είναι διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Τα τελευταία χρόνια ο παραδοσιακός αυτοδύναμος δικομματισμός

έχει δώσει τη θέση του σε μία νέα μορφή που τελεί ακόμα υπό

διαμόρφωση, το διπολισμό. Είχαμε συνηθίσει ο νικητής των

εκλογών να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Από το 2011

όμως και μετά τα κυβερνητικά σχήματα αναδεικνύονται … Το άρθρο

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Μάιος 2015 Policy Paper/Εκδήλωση
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“Η κοινοβουλευτική Δημοκρατία των συγκυβερνήσεων”

Το FES (Friedrich Ebert Stiftung) και το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διοργάνωσαν στις 27 Απριλίου εκδήλωση με θέμα τη

διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε κόμματα που συγκυβερνούν με τίτλο “Η εμπειρία της Γερμανίας και της Ελλάδας – Οι προκλήσεις για το

μέλλον”. Συμμετείχαν οι: Axel Schaefer - Aντιπρόεδρος ΚΟ SPD, Νικόλαος Φίλης – Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παπαμιμίκος

- Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Σπύρος Λυκούδης - Βουλευτής Το Ποτάμι – Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Μανιάτης – πρ.Υπουργός, πρ.

Γραμματέας ΚΟ ΠΑΣΟΚ, συντόνισε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, και χαιρέτισε η Anne Seyfferth, Διευθύντρια του τμήματος Δυτικής Ευρώπης

και Βόρειας Αμερικής FES. Την εισαγωγή έκανε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου

Πανεπιστημίου που στη συνέχεια ετοίμασε, λαμβάνοντας υπόψιν και τη συζήτηση, το νέο policy paper του ΔΙΚΤΥΟΥ, με τίτλο: “Η κοινοβουλευτική Δημοκρατία των

συγκυβερνήσεων”. Το policy paper είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Μάιος 2015 Εκδηλώσεις/Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
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Διδάγματα από την επιτυχία στην Κύπρο της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Επενδύστε 

στην Παιδεία»

«Η απειλή του φανατικού Ισλάμ και η εσωτερική 
ασφάλεια»

Το ΔΙΚΤΥΟ διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Μαΐου την εκδήλωση «Η απειλή του

φανατικού Ισλάμ και η εσωτερική ασφάλεια» με ομιλητές τους: Γιάννη Πανούση –

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Δένδια – Βουλευτή Ν.Δ.,

πρώην Υπουργό, και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη - πρώην Υπουργό. Συντονιστής ήταν ο

δημοσιογράφος Χρήστος Μεμής, την εισαγωγή έκανε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ

Άννα Διαμαντοπούλου και την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος –

Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και ο Antonio

Vitorino – πρώην Επίτροπος, Πρόεδρος Notre Europe.

Η  Κυπριακή Ομάδα Εθελοντών Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής

Πρωτοβουλίας Πολιτών "Επενδύστε στην Παιδεία" και ο Όμιλος Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση, υπό την

αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το

Σάββατο, 16 Μαΐου, 2015, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την εκδήλωση

υποστήριξαν το Γραφείο του Friedrich-Ebert-Stiftung στην Κύπρο (FES), το

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), και το ΔΙΚΤΥΟ. Μεταξύ των ομιλητές

της εκδήλωσής ήταν η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου και η

κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, τέως Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,

Πολυγλωσσίας και Νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Συνέντευξη με τον Hugo Dixon 

Μάιος 2015 Συνεντεύξεις
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Ο γνωστός δημοσιογράφος του REUTERS, Hugo Dixon, συζητά με

τον Γιάννη Μαστρογεωργίου και τη Ρούλα Μπικίδου από το ΔΙΚΤΥΟ

για τις επικείμενες εκλογές στη Βρετανία, τη σημασία τους και για το

τι κοινό έχει ο Μίλιμπαντ…και ο Τσίπρας…Η συνέντευξη είναι

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΗΣΥΧΟΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ,ΠΝΙΓΗΚΑΝ…
Κοντογιάννης Δημήτρης – Μέλος της Ομάδας Πρωτοβουλίας του 
Δικτύου

Μάιος 2015 Αρθρογραφία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΜΕ…
Πετρουνάκου Βίκυ – Μέλος του Δικτύου

43
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Έχουν περάσει 65 ακριβώς χρόνια από τότε που ο Robert Schuman,

διαπρεπής νομικός και τότε Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας

παρουσίασε τη διακήρυξη του με την οποία πρότεινε στις ευρωπαϊκές

χώρες τη δημιουργία μιας κοινότητας ειρηνικών συμφερόντων. Η

διακήρυξη αυτή θέτει μία σειρά αρχών με πρώτη αυτήν της δημιουργίας

μίας de facto αλληλεγγύης.… Το άρθρο είναι διαθέσιμο στην

ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Λένε, ότι η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία. Λένε, ότι πολλές

φορές στιγμές που ζούμε προσφέρουν τέτοια συναισθήματα που δεν τα

προσφέρει ολόκληρος ο χρόνος. Λένε, ότι η ίδια η ζωή μπορεί να

καθρεφτίζει τον χειρότερό μας εφιάλτη ή και το ομορφότερο μας όνειρο.

Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες στιγμές … Το άρθρο είναι διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Μάιος 2015 Working breakfast with famous world leaders
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Working breakfast με τον Ενρίκο Λέτα

Το ΔΙΚΤΥΟ στις 26 Μαΐου διοργάνωσε ένα ακόμα "working breakfast with famous world leaders" με καλεσμένο αυτή τη φορά τον πρώην Ιταλό

Πρωθυπουργό, Enrico Letta με τη συμμετοχή Ελλήνων από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, των επιστημών και της δημοσιογραφίας. Η

συζήτηση αποτελείτο από 2 ενότητες. Στην πρώτη αναπτύχθηκε το θέμα της νέας δομής της ΟΝΕ και η κρίση στην Ελλάδα και την Ιταλία και στη

δεύτερη η μετανάστευση στη Μεσόγειο.
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Μάιος 2015 Συνεργασίες/ Εκδηλώσεις
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Η Άννα Διαμαντοπούλου στην Στέγη Γραμμάτων & Πολιτισμού του Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας

Την 21η Μαΐου, το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας ICD οργάνωσε στο Βερολίνο μια εκδήλωση προς τιμήν της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ κας Άννας

Διαμαντοπούλου. Η κα Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην ομιλία της μεταξύ άλλων στις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας και στην οικονομική κατάσταση

της ΕΕ σήμερα.
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Ιούνιος 2015 Working breakfast with famous world leaders
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Working breakfast με την Mette Knudsen

Το ΔΙΚΤΥΟ στις 29 Ιουνίου πραγματοποίησε ένα ακόμα working breakfast με καλεσμένη αυτή τη φορά, την Πρέσβειρα της Δανίας, κα Mette

Knudsen. Τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν η θέση των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία και την οικονομία, ο ρόλος των νέων στην Ελλάδα σε

συνθήκες κρίσης και οι τρόποι ώθησης της ελληνικής οικονομίας προς την ανάπτυξη.
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Ιούνιος 2015 Συνέδριο
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«Ένα νέο ξεκίνημα για μια κοινωνική Ευρώπη»

Σε συνέδριο με θέμα «Ένα νέο ξεκίνημα για μια κοινωνική Ευρώπη» μίλησε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, στο Λουξεμβούργο,

Παρασκευή 19 Ιουνίου, ενόψει της έναρξης της εξάμηνης Προεδρίας από το Λουξεμβούργο. Το συνέδριο (A new start for a social Europe?) που

διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας του Λουξεμβούργου και το think tank Notre Europe, ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν την επένδυση στο

ανθρώπινο κεφάλαιο & την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων κοινωνικών προκλήσεων, την κοινωνικό-οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών

μελών της ΕΕ και την αποτελεσματική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ. Ιδιαίτερη συζήτηση θα γίνει για τις χώρες της κρίσης.

Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Υπουργοί από τις χώρες της ΕΕ , η Επίτροπος Εργασίας Marianne Thyssen, διακεκριμένοι επιστήμονες, μέλη της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδροι think tanks κ.ά.
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μαστρογεωργίου Γιάννης – Διευθυντής του Δικτύου

Ιούλιος 2015 Δελτίο πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης
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«Η ακτινογραφία του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου και οι

προεκτάσεις του». Μία επίκαιρη ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ και του

Διευθυντή Γιάννη Μαστρογεωργίου. Το δελτίο πολιτικής ανάλυσης

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.



Η ομάδα του ΔΙΚΤΥΟΥ δημιούργησε τον Φεβρουάριο του 2013 και λειτουργεί επίσημα από τον Απρίλιο του 2013 το

διαδικτυακό προφίλ του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Η ομάδα πέτυχε στο ένα και πλέον έτος λειτουργίας τα εξής:

� Η επίσημη ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ http://todiktio.eu/ προσελκύει πάνω από 100 μοναδικούς επισκέπτες καθημερινά!

� Το προφίλ στο έχει 946 likes

� Tο προφίλ στο https://twitter.com/todiktio έχει 649 followers

Διαδικτυακό Προφίλ ΔΙΚΤΥΟΥ

www.todiktio.eu

https://www.facebook.com/ToDiktio
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To ΔΙΚΤΥΟ εκδίδει διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο “Newsletter ”, στα ελληνικά και στα αγγλικά, με νέα από τις δράσεις

και τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιεί και παράλληλα ενημερώνει τους συνδρομητές για τις επικείμενες εκδηλώσεις.

Έως σήμερα οι συνδρομητές μας έχουν υπερβεί τα 1000 μέλη.

NEWSLETTER ΔΙΚΤΥΟΥ
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Σύνοψη Δραστηριότητας ΔΙΚΤΥΟΥ 2014-2015

www.todiktio.eu

Labs/Εκδηλώσεις 4

Meetings/Working breakfasts  7

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 23

Κείμενα Πολιτικής / Μελέτες 6

Projects  5

Άρθρα / Συνεντεύξεις 13

Δελτία πολιτικής Ανάλυσης 4

Newsletters 6
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