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i. Ταυτότητα
Tο Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι ένας
ανεξάρτητος οργανισμός πολιτικής και έρευνας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που ιδρύθηκε το 2013, με έδρα την Αθήνα.
Το ΔΙΚΤΥΟ στοχεύει στην επεξεργασία εφικτών προτάσεων και καινοτόμου
πολιτικής στους τομείς της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του ελληνικού παραγωγικού
μοντέλου και των ρευμάτων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα το διεθνές
περιβάλλον και τη χώρας μας, όπως η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.
Το ΔΙΚΤΥΟ επιδιώκει την επικοινωνία των πρωτοπόρων ιδεών, των αναλύσεων και
της έρευνας που πραγματοποιεί στο ευρύ κοινό, την πολιτική κι επιχειρηματική
κοινότητα, συνδιαμορφώνοντας τον δημόσιο διάλογο για τις μεταρρυθμίσεις, σε
εθνικό επίπεδο.
Το ΔΙΚΤΥΟ είναι ένας ευέλικτος οργανισμός που προσλαμβάνει τα μηνύματα της
οικονομίας και κοινωνίας και προσαρμόζει τις προτεραιότητες του στις ανάγκες της
κάθε εποχής. Αυτό έκανε και στην κρίση της Πανδημίας.

Oι πόροι του ΔΙΚΤΥΟΥ
1.

Συνδρομές μελών.

2. Ετήσια συνδρομή 1500 ευρώ από Υποστηρικτές άτομα ή εταιρείες.
Ετήσια συνδρομή 5000 ευρώ από Υποστηρικτές ή εταιρείες*.
3. Χορηγίες από κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
4.

Έσοδα από συμμετοχή σε Διεθνή-Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκδόσεις και
διοργανώσεις.

7Ο ΕΤΟΣ

*Με απόφαση του Δ.Σ. καμία συνδρομή δεν μπορεί να είναι πάνω από 5.000 ευρώ.
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Πρόεδρος: Άννα Διαμαντοπούλου
Αντιπρόεδρος: Γιάννος Λιβανός
Γραμματέας: Μάκης Χατζούλας
Ταμίας: Εύα Αμπάζη
Μέλος: Γιάννης Κατσαρός
Μέλος: Κωνσταντίνος Μπουρούνης
Μέλος: Ανθή Σουλιτσιώτη
Στελέχη και συνεργάτες:
Διευθύντρια (έως Δεκ. 2019): Δρ. Μαρίλη Μέξη
Αθηνά Πανούτσου - Υπεύθυνη Διοίκησης
Γιώργος Παπούλιας - Πολιτικός Επιστήμονας Msc, Υπεύθυνος Αναλύσεων και
Μελετών
Μαρία Καραγιαννίδου - Ερευνήτρια (Research Officer) στο Care Policy and
Evaluation Centre (CPEC) του LSE, Msc Ψυχολογίας και Διεθνούς Πολιτικής
της Υγείας, Επιστημονική Συνεργάτης
Βασιλική Μπέσιου - Πολιτικός Μηχανικός Msc, Επιστημονική Συνεργάτης
Νικήτας Σίμος - Δρ Οικονομίας, Επιστημονικός Συνεργάτης
Δημήτρης Τζιράκης, Οικονομολόγος - Διεθνολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Εύη Χατζηανδρέου - Δρ Δημόσιας Υγείας, Επιστημονική Συνεργάτης
Βασίλης Γαβαλάς - Συνεργάτης σε θέματα Διεθνών Σχέσεων
Νίκος Μούλιος - Φοιτ. Νομικής Παν/μιου Σορβόνης, Ασκούμενος Συνεργάτης
Παύλος Πετίδης - Πολιτικός Επιστήμονας, Ασκούμενος Συνεργάτης

ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Ρούλα Μπικίδου- Γερμανία
Γιάννης Νάστος – Λουξεμβούργο
Χρήστος Αλεξάκης – Γαλλία
Γιώργος Γεωργακόπουλος – Βρυξέλλες
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Οι Άνθρωποί μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή
H Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΙΚΤΥΟY που συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες της Πολιτικής, διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς και αναγνωρισμένους αναλυτές των μεγαλύτερων
Think Tanks της Ευρώπης.
Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι να κρατά επικαιροποιημένο τον δημόσιο διάλογο και τη σκέψη στην Ελλάδα, με την παρουσίαση όλων των σημαντικών εξελίξεων που συντελούνται διεθνώς στα μείζονα ζητήματα, αλλά και να προτείνει
προγραμματικές λύσεις δοκιμασμένες και εφαρμόσιμες.
 Sigmar Gabriel, Πρόεδρος της Atlantic Brüke & πρ. Αντικαγκελάριος και
Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας
 Enrico Letta, Πρόεδρος του Jacques Delors Institute & πρ. Πρωθυπουργός της
Iταλίας
 Mary McAleese, πρ. Πρόεδρος της Ιρλανδίας
 Olusegun Obasanjo, πρ. Πρόεδρος της Νιγηρίας και της Αφρικανικής Ένωσης
 Margot Wallstöm, πρ. Aν. Πρωθυπουργός της Σουηδίας & Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Meglena Kuneva, Πρέσβυς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της
Ευρώπης & πρ. Αν. Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας
 Frank Vandenbrouck, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ & πρ.
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Βελγίου
 Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών
 Ivan Krastev, Πρόεδρος του Centre For Liberal Strategies της Σόφιας
 Sonja Licht, Πρόεδρος του Belgrade Security Forum
 Sandro Gozi, Ευρωβουλευτής Γαλλίας & πρ. Υφυπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Ιταλίας
 Gilles Merritt, Ιδρυτής και Πρόεδρος του think tank Friends of Europe
 Kevin Featherstone, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of
Economics
 Ulrike Guerot, Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής
και Μελέτης της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Krems
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 Xavier Prats Monne, Ειδικός Σύμβουλος, Teach for All & πρ. Γενικός Διευθυντής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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SIGMAR GABRIEL

ENRICO LETTA

MARY MCALEESE

Πρόεδρος της Atlantic Brüke & πρ. Αντικαγκελάριος
και Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας
Chairman, Atlantic Brüke & f. Vice Chancellor
and Foreign Minister of Germany

Πρόεδρος του Jacques Delors Institute
& πρ. Πρωθυπουργός της Iταλίας
President of the Jacques Delors Institute
& f. Prime Minister of Italy

πρ. Πρόεδρος της Ιρλανδίας
f. President of Ireland

OLUSEGUN OBASANJO

MARGOT WALLSTÖM

MEGLENA KUNEVA

πρώην Πρόεδρος της Νιγηρίας
και της Αφρικανικής Ένωσης
former President of the Federal Republic
of Nigeria and of African Union

πρ. Aν. Πρωθυπουργός της Σουηδίας &
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
f. Deputy Prime Minister and Foreign Minister
of Sweden & VP of the European Commission

Πρέσβυς της ΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης
& πρ. Αν. Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας
EU Ambassador to the Council of Europe
and f. Deputy PM of Bulgaria

FRANK VANDENBROUCK

ΧΡΙΣΤΌΦΌΡΌΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ

IVAN KRASTEV

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ
& πρ. Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Βελγίου
Professor at the University of Amsterdam
and f. Deputy Prime Minister of Belgium

κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών
Prof. Sir CHRISTOPHER PISSARIDES
Nobel Economics Laureate 2010

Πρόεδρος του Centre For
Liberal Strategies της Σόφιας
Chairman, Centre for Liberal Strategies

SONJA LICHT

SANDRO GOZI

GILLES MERRITT

Πρόεδρος του Belgrade Security Forum
President, Belgrade Security Forum

Ευρωβουλευτής Γαλλίας & πρ. Υφυπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλίας
MEP and f. Undersecretary for
European Affairs of Italy

Ιδρυτής και Πρόεδρος του think tank
Friends of Europe
Founder and Chair, Friends of Europe

KEVIN FEATHERSTONE

ULRIKE GUEROT

XAVIER PRATS MONNE

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής
στο London School of Economics
Eleftherios Venizelos Professor in
Contemporary Greek Studies and Professor
in European Politics, LSE

Καθ. & Πρ. του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής &
Μελέτης της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Krems
Prof. and head of the Department for European Politics
& the Study of Democracy at Danube-University Krems

Ειδικός Σύμβουλος, Teach for All & πρ.
Γεν. Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
The Global Special Advisor, Teach for All
& f. DG of the European Commission
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ii. Δραστηριότητα
[ Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης και Εκτίμησης
Τα Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης κι Εκτίμησης αποτελούν την διαχρονική προ-
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σπάθεια του ΔΙΚΤΥΟΥ για ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε
Ελλάδα και Ευρώπη, σε τακτά διαστήματα. Μια προσέγγιση στις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, μέσα από την ανάλυση
κι επεξεργασία στοιχείων, μετρήσεων κοινής γνώμης και μελετών, επιχειρώντας
ταυτόχρονα την έκφραση εκτίμησης για τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους.
Τα Δελτία του ΔΙΚΤΥΟΥ απασχολούν τα εγχώρια ΜΜΕ τα οποία φιλοξενούν κατά
καιρούς τμήμα τους ή αναπαράγουν το σύνολο των αναλύσεων ενώ δεν είναι
λίγες οι φορές που το ΔΙΚΤΥΟ έχει καταφέρει να προβλέψει γεγονότα κι εξελίξεις
πολύ πριν την πραγματοποίηση τους. Παράλληλα με τα τακτικά δημοσιεύονται
και τα «θεματικά» Δελτία επικεντρωμένα σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αμερικανικές Εκλογές, Ευρώπη-Κίνα κ.α.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: COVID-19
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[ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: COVID-19
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Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που επέφερε η Πανδημία Covid-19 επηρέασε
σημαντικά όπως ήταν φυσικό, το ήμισυ και πλέον του προγράμματος και των
δράσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ. Από τις 6 Μαρτίου και για όλο το διάστημα της πλήρους
απαγόρευσης κυκλοφορίας, πραγματοποίησης εκδηλώσεων και φυσικής
επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών, των μελών αλλά και των φίλων και
ακόλουθων του οργανισμού μας αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε την καθημερινή
παράθεση ενημέρωσης σχετικά τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις για την
αντιμετώπιση του ιού αλλά και να προκαλέσουμε αρθρογραφία, αναλύσεις και
μελέτες από ειδικούς και μέλη της κοινότητας του ΔΙΚΤΥΟΥ επάνω σε ζητήματα που
επηρεάζονταν και ανα-διαμορφώνονταν από την πανδημία. Όλο αυτό το διάστημα
επέφερε αρκετό «ειδικό περιεχόμενο covid-19» που βρίσκεται αναρτημένο σε
ειδικά διαμορφωμένο υποσέλιδο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ
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Πλαίσιο δράσεων:
Α. Αρθρογραφία
Β. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Γ. Τεχνολογική Πληροφόρηση
Δ. Εκδηλώσεις
Α. Αρθρογραφία
Έγραψαν για το ΔΙΚΤΥΟ:
 Ο Νομπελίστας Οικονομολόγος και μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής επιτροπής του ΔΙΚΤΥΟΥ Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, Regius Καθηγητής στο
London School of Economics και καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:
«Στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να έχουμε παραδειγματιστεί από τον SARS»
 Ο Προέδρος του Center for Liberal Studies της Σόφιας και της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΙΚΤΥΟΥ, Ιβάν Κράστεφ:
«7 μαθήματα από την κρίση του κορωνοϊού»
 Ο ιδρυτής και πρόεδρος του think tank Friends of Europe και μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΙΚΤΥΟΥ, Gilles Merritt:
«Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει ρόλο ισχυρό στην μετά τον
Κορωνοϊό εποχή»
 Ο δικηγόρος και πρώην Υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης:
«Η Αναγέννηση της Δύσης με τις αξίες της Ευρώπης»
 Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Soosuk Lim:
«Οι έξι άξονες της μάχης της Κορέας εναντίον του Κορωνοϊού»
 Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ
Κριστιαν Λέφλερ:
«Τι κάνουμε τώρα; Τι πρέπει να κάνουμε μετά;»
 Ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητικός εταίρος
στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και στο Hellenic Observatory
(LSE, London), Πάνος Τσακλόγου:
«Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στην κριση του Covid-19»
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: COVID-19

 Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ
Μιλτιάδης Νεκτάριος:
“Φορέας Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων”
 Η ακαδημαϊκός στην Ψυχολογία της Υγείας (Professional Certified Coach)
και Γεν. Γραμματέας ΟΠΕΚ Κύπρου, Συνεργάτιδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, Δρ. Θεανώ
Καλαβανά:
«Η μετα-κορωνοϊού εποχή»
 Ο δικηγόρος και πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Αχχιλέας Δημητριάδης:
«Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εποχή του Κορωνοϊού»

Από το ΔΙΚΤΥΟ:
 Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου:
«Τα «υποκείμενα νοσήματα» της χώρας και ο Γιατρός»
 Η επιστημονική συνεργάτιδα του ΔΙΚΤΥΟΥ και Ερευνήτρια στο London School
of Economics, Μαρία Καραγιαννίδου:
«Διακοπή χρηματοδότησης του ΠΟΥ: Η απόφαση Τραμπ σημαίνει περισσότερους θανάτους»
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 Η επιστημονική συνεργάτιδα του ΔΙΚΤΥΟΥ και Πολιτικός Μηχανικός, Βασιλική
Μπέσιου:
«Σπίτια κλειστά. Εργαστήρια ανοιχτά»
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: COVID-19

B. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για «Ενιαία Ευρωπαϊκή Αντίδραση
στην Απειλή του Κορονοϊου».
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Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην πρωτοβουλία 400 προσωπικοτήτων από την Ευρώπη
(πρ. Πρωθυπουργών, πρ. Επιτρόπων, Ευρωβουλευτών, Βουλευτών, Ακαδημαϊκών
κλπ) για την συλλογή υπογραφών με σκοπό διεκδίκηση ενιαίας ευρωπαϊκής
αντίδρασης στην κρίση της Πανδημίας.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: COVID-19

Γ. Τεχνολογική Πληροφόρηση
Μέσα από αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά μέσα του ΔΙΚΤΥΟΥ παρουσιάστηκαν άρθρα και αναφορές σε επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ρομποτική που κινητοποιήθηκαν
από την κρίση της Πανδημίας και συνέβαλαν καθοριστκά στην αντιμετώπισή της.
Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύθηκε και η μελέτη του ΔΙΚΤΥΟΥ για την Εξ’ Αποστάσεως Εργασία (βλ. Μελέτες – Αναλύσεις).

Δ. Εκδηλώσεις
Το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε δύο «ψηφιακές εκδηλώσεις» ως «Συναντήσεις του
ΔιαΔΙΚΤΥΟΥ» (βλ. Εκδηλώσεις)
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“E-Supermarket κατ’ οίκον”, με καλεσμένη την Διευθύνουσα Σύμβουλο
του e-fresh.gr, Ζήνα Μαυροειδή, σε μια συζήτηση με την πρόεδρο του
ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου.



«Μια συζήτηση για τον Κορωνοϊό: Παρελθόν - παρόν - μέλλον», με τον
διεθνούς φήμης επιστήμονα Dr. Harvey Fineberg (τ. Κοσμήτορα στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, τ. Αντιπρύτανη του ίδιου Πανεπιστημίου,
Πρόεδρο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των ΗΠΑ για 12 χρόνια). Πρόεδρο
του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Gordon and Betty Moore Foundation και
την Dr. Εύη Χατζηανδρέου επιστημονική σύμβουλο του ΔΙΚΤΥΟΥ. Εισαγωγικό σχόλιο από την πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020

[ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΦΙΈΡΩΜΑ: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ»

7Ο ΕΤΟΣ

Προσεγγίζοντας το ζήτημα της Αφρικής ως της νέας ανερχόμενης δύναμης παγκόσμιας κλίμακας καθώς και της συνεργασίας της με την Ευρώπη ως θέμα μείζονος σημασίας κι επιρροής για το παρόν και το μέλλον της οικονομίας αλλά και
των κοινωνιών και πολιτισμών της Ευρώπης και της Αφρικής θέσαμε στην ατζέντα την μελέτη και ανάλυση της νέας αυτής σχέσης. Τα κείμενα του αφιερώματος
“Ανακαλύπτοντας την Αφρική του 21ου αιώνα” που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 αποτελούν απόψεις ειδικών, προσωπικοτήτων κι επιστημόνων αλλά
και διαμοιρασμό γνώσεων και εμπειριών, ως μια εισαγωγή στον πυκνό και μακρύ
διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση
στο βάθος του χρόνου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ «CONSTRUCTION 4.0»
Συνεχίζοντας τις επιμέρους αναλύσεις σχετικά με την επιρροή της νέας ψηφιακής
εποχής σε όλο και περισσότερους κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής,
δημοσιεύσαμε τον Οκτώβριο 2019 την Ανάλυση της Πολιτικού Μηχανικού και
συνεργάτιδας του ΔΙΚΤΥΟΥ Βασιλικής Μπέσιου, σχετικά με την νέα πραγματικότητα του BIM (Buiding Infromation Modeling) και της πλήρους ψηφιοποίησης του
κλάδου των κατασκευών και των υποδομών που έχει ήδη ξεκινήσει. Η ακρίβεια
των μετρήσεων και των δεδομένων, η εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, η περιβαλλοντική αρτιότητα, οι απεριόριστες δυνατότητες υπολογισμών και τροποποιήσεων των νέων πολυδιάστατων (7D) ψηφιακών σχεδίων είναι μερικά από τα
μεγάλα πλεονεκτήματα που φέρνει η εποχή του “Construction 4.0” και καλεί την
πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα, τις εταιρίες και τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν.
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ΑΝΑΛΥΣΗ: «ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ»
Ο Δρ Νικήτας Σίμος, οικονομολόγος, ιστορικός και γεωπολιτικός αναλυτής καταγράφει στην ανάλυση του τον Δεκέμβριο 2019 τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αξιολογεί την πολιτική δυναμική στο εγγύς γεωγραφικό περιβάλλον. Προτείνει μάλιστα ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε διεθνές επίπεδο με την Αθήνα να πρέπει να εκμεταλλευτεί τις πολύ καλές ιστορικές
σχέσεις που έχει με χώρες διαρκή μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως οι ΗΠΑ,
Γαλλία και Ρωσία.

ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

7Ο ΕΤΟΣ

Σε ετήσια βάση διεξάγεται στο Μόναχο το σημαντικότερο ετήσιο συνεδριακό γεγονός θεμάτων Ασφαλείας στον κόσμο, η Σύνοδος Ασφαλείας του Μονάχου και
το ΔΙΚΤΥΟ παρακολουθεί κάθε χρόνο τις εργασίες. Σε έναν συνοπτικό σχολιασμό ο
επιστημονικός συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιώργος Παπούλιας παρουσιάζει τη θεματολογία, τις συμμετοχές, τα ποιοτικά συμπεράσματα και τα αποτυπώματα της
συνάντησης του 2020 που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.
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ΑΦΙΈΡΩΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
Mετά την έκδοση της Ανάλυσης για τις “Κατασκευές στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση” παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο 2020, Ειδικό Αφιέρωμα στις Κατασκευές
με την συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών του κλάδου των κατασκευών,
προκειμένου να συνεισφέρουμε στη συζήτηση για το ψηφιακό μέλλον της χώρας κατά τομέα αλλά και να βοηθήσουμε ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητή και προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο η νέα εποχή που ήδη ξεκίνησε, σε κάθε
επαγγελματικό κι επιστημονικό κλάδο.
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ΑΦΙΈΡΩΜΑ: «Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 60+»

7Ο ΕΤΟΣ

Σε αυτό το αφιέρωμα του Φεβρουαρίου 2020
συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες με βαθιά γνώση
στο χώρο της γήρανσης θέτοντας τις προκλήσεις
της μακροβιότητας και παρουσιάζοντας ταυτόχρονα καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις. Η αποδέσμευση της ηλικιακής ομάδας 50-70 από τον
όρο «ηλικιωμένος» και η απαλλαγή της από τα
στερεότυπα που ο όρος αυτός κυοφορεί αποτελεί πυρήνα της παρούσας έκδοσης του ΔΙΚΤΥΟΥ.
Οι συγγραφείς του αφιερώματος εστιάζουν στην
ανάγκη σχεδιασμού μιας θετικής στρατηγικής
για την αξιοποίηση των 50+ αναλύοντας συγκεκριμένες προτάσεις σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας (υγεία, εργασία, βελτίωση των υποδομών,
μακροχρόνια φροντίδα, δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου). Η αναγνώριση των
δυνατοτήτων των 60+, η δημιουργία συνθηκών αξιοποίησης στο έπακρο αυτών
των ικανοτήτων και ευρύτερα η απο-περιθωριοποίησή τους, θα είναι «κλειδί» για
τους ίδιους προσωπικά αλλά και για την Ελληνική κοινωνία και την οικονομία.
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ΑΝΑΛΥΣΗ: «Η ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ»
Mε αφορμή την έξαρση της κρίσης του Κορωνοϊού 2019-nCoV και τις ραγδαίες
αλλαγές που έχει επιβάλει η πανδημία στις ζωές των πολιτών παγκοσμίως, αλλά
και στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε τον Απρίλιο 2020 μια μελέτη σχετικά με την εξ’
αποστάσεως εργασία. Ένας νέος τρόπος εργασίας που άρχισε να αναδύεται πριν
την έναρξη του αιώνα μας, συνδεδεμένος με τις τεχνολογικές εξελίξεις, μπήκε για
τα καλά στον επιταχυντή εξαιτίας των αναγκών της υγειονομικής κρίσης. Ο Γιώργος Παπούλιας και ο Δημήτρης Τζηράκης αναλύουν τις διεθνείς τάσεις αλλά και
την κατάσταση στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα, τις επιπτώσεις, τις απαιτούμενες
προσαρμογές και μια δέσμη προτάσεων για την χώρα μας. Η μελέτη έρχεται να
συνεχίσει μια σειρά μελετών του ΔΙΚΤΥΟΥ στα ζητήματα αναπροσαρμογής της
εργασίας στον 21ο αιώνα.
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[ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ένα «Δίκτυο» τεσσάρων ηπείρων
Η μετάβαση από τον 6ο στον 7ο χρόνο λειτουργίας του βρήκε το Δίκτυο και την
πρόεδρό του -αν μη τι άλλο- διάπλατα δικτυωμένο και σε διεθνές επίπεδό, πέραν
των ορίων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μέσα από ένα πρόγραμμα ομιλιών και
συμμετοχών σε διεθνείς διοργανώσεις, η πρόεδρος Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε σε διάστημα ενός μηνός, ανάμεσα σε Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019, σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική).

7Ο ΕΤΟΣ

Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο πρώην Ανατολικό τμήμα στο Μέκλενμπουργκ,
στο πλαίσιο πολυετούς συνεργασίας του Δικτύου με το Ινστιτούτο Robert Bosch.
Στο Ισραήλ, σε Ευρω-Ισραηλινό συνέδριο για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ -Ισραήλ. Στην Ουάσινγκτον για το Φόρουμ για την Νοτιοαναλοτική Ευρώπη και για
συνάντηση με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Chris Van Hollen. Στην Αφρική, σε
συνέδριο στο Γιοχάνεσμπουργκ τα για τις σχέσεις της Ευρώπης με την Αφρική και
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δικτύου με ένα
από τα πρώτα Ινστιτούτα των Εμιράτων στις Βρυξέλλες με στόχο την ενίσχυση
της συνεργασίας με την ΕΕ.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
Τα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ επισκέφθηκε τον Σεμπτέμβριο του 2019 ο πρέσβης της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα κ. Koh Yong Guan, στο πλαίσιο
μιας 5ετούς συνεργασίας του ΔΙΚΤΥΟΥ με θεσμικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς
της Ασιατικής χώρας. Στην συνάντηση εργασίας
με την πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, ο κ. πρέσβης ζήτησε τις εκτιμήσεις του
ΔΙΚΤΥΟΥ για την πολιτική κατάσταση, την οικονομία, την πορεία τις ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων στην χώρα ενώ δόθηκε
η ευκαιρία να συζητηθούν και οι πρωτοβουλίες της Σιγκαπούρης για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που αξιοποιούν υψηλή τεχνολογία στον αγρο-διατροφικό τομέα όπως και την πλήρη ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών συναλλαγών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ FORUM
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το 2ο Ετήσιο Οικονομικό Forum του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε Τον Σεπτέμβριο του 2019 πλαίσιο της ΔΕΘ. Το ΔΙΚΤΥΟ
συμμετείχε με την πρόεδρο Α. Διαμαντοπούλου να πραγματοποιεί ομιλία με θέμα:
«Επανεκκίνηση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κλειδί για τη διάχυση της ανάπτυξης στην κοινωνία». Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης, ο πρ. υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας και ο πρόεδρος ICC
– Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας. Η εκδήλωση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς ολοκληρώθηκε με την βράβευση της Στήβης Σιωζοπούλου
για την πολυετή προσφορά της και τη συμμετοχή της στα κοινά μέσα από ΕΕΘ.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Η πρέσβειρα της Νότιας Αφρικής στην Ελλάδα
κυρία Beryl Rose Sisulu παρακολουθώντας το
πλαίσιο δραστηριοποίησης και εκδόσεων του
ΔΙΚΤΥΟΥ σχετικά με ζητήματα που αφορούν
την Αφρική και την σχέση της με την Ευρώπη
επισκέφθηκε τα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ στις 7
Οκτωβρίου 2019. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ
Άννα Διαμαντοπούλου συζήτησε με την κυρία
Πρέσβη για τις μέχρι σήμερα δράσεις του οργανισμού μας επάνω στις νέες προκλήσεις των Ευρω-Αφρικανικών και Ελληνό-Αφρικανικών σχέσεων αλλά και τις σχεδιαζόμενες επόμενες δραστηριότητες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ROBERT BOSCH “ACADEMY ON TOUR”

7Ο ΕΤΟΣ

Για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια δράση του Ινστιτούτου
Robert Boch, “Academy on Tour” με την συμμετοχή της προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ
Α. Διαμαντοπούλου. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγιναν συναντήσεις και συζητήσεις με τοπικούς παράγοντες, όπως μέλη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου
του κρατιδίου, εκπροσώπους κομμάτων, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης,
Ινστιτούτων και Think Tanks. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πορεία
της ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών στην Ομοσπονδιακή Γερμανία μετά την
ενοποίηση, τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις, οι προοπτικές αλλά και οι κίνδυνοι
από τις κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 30 χρόνια μετά την πτώση
του τείχους.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΟ 8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ο

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο 8ο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Ίδρυμα
Konrad Adenauer. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε
ως ομιλήτρια στο πάνελ με θέμα “Ο Λαϊκισμός και το Κράτος Δικαίου” με την
συμμετοχή ακόμα του András Szalai, Ερευνητή στο Central European University
της Βουδαπέστης και με συντονιστή τον Henri Bohnet, Διευθυντή του KonradAdenauer-Stiftung στην Ελλάδα και Κύπρο. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ συντόνισε ακόμα το πάνελ με θέμα “Ο πλούτος της Ελλάδας” με κεντρικό ομιλητή τον
Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και με την συμμετοχή του Γιώργου Χουλιαράκη, πρ. αν. Υπουργού Οικονομικών, του καθηγητή ΕΚΠΑ Κώστα Κωστή και του
προέδρου του “Δικτύου Ναυαρίνο” και βουλευτή Δημήτρη Καιρίδη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ATHENS DEMOCRACY FORUM
Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην 4η ετήσια διεθνή διοργάνωση Athens Democracy
Forum, με την πρόεδρο Άννα Διαμαντοπούλου ως ομιλήτρια, μέλος του πάνελ
“Το κόστος της ανισότητας” την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, μαζί με την πρ.
Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Margot Wallstrom, τον πρ. Διευθύνοντα Σύμβουλο της Unilever
Paul Polman και με συντονίστρια
την οικονομική ανταποκρίτρια των
New York Times στην Ευρώπη, Liz
Alderman.

26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ
Στο συνέδριο που συνδιοργάνωσε
τον Οκτώβριο το Τμήμα Κοινωνικού
Διαλόγου του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας (ILO) στο Βουκουρέστι,
συμμετείχε η διευθύντρια του ΔΙΚΤΥΟΥ
Μαρίλη Μέξη μαζί με εμπειρογνώμονες
του ILO, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του
ΟΗΕ και ακαδημαϊκούς, παρουσιάζοντας
και εξηγώντας σε εκπροσώπους
εργαζομένων και εργοδοτών από
περισσότερες από 40 χώρες (από την
Κορέα ως το Κουρασάο...), τις προτεραιότητες του ILO, και τις δράσεις-κλειδιά για
την προετοιμασία των κοινωνικών εταίρων στην ψηφιακή οικονομία μέσα από την
μελέτη της Μ. Μέξη ‘’Social Dialogue and the Governance of the Digital Platform
Economy̋.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

7Ο ΕΤΟΣ

Τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ διεθνές συνέδριο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Στις
συζητήσεις του διήμερου συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Ελλάδας
και άλλων χωρών των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και διπλωμάτες, εκπρόσωποι think tank και ΜΜΕ. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α.
Διαμαντοπούλου συμμετείχε σε πάνελ ως ομιλήτρια που συζητήθηκε η προοπτική και η σταθερότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση
στα ζητήματα πολιτικής και δημοκρατικής σταθερότητας των Βαλκανικών χωρών.
Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμα ο Γιώργος Κουμουτσάκος, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελλάδας, ο Philip T. Reeker, βοηθός υφυπουργός Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, ο Damon Wilson,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Atlantic Council των ΗΠΑ, με συντονιστή τον αρχισυντάκτη της Αγλικής Έκδοσης της «Καθημερινής» Αθανάσιο Έλλις.
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ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΏΝ ΡΟΏΝ
Η διευθύντρια του ΔΙΚΤΥΟΥ Μαρίλη Μέξη συμμετείχε σε συνέδριο των δύο
think tanks, CEPS και Friends of Europe, όπου παρουσιάστηκαν τα ευρήματα πανευρωπαϊκής έρευνας 7 πανεπιστημίων για τις επιπτώσεις των μεταvαστευτικών
ροών στην αγορά εργασίας. Συζητήθηκε ακόμα το πώς η «Ευρωπαΐκη πολιτική»
προκαλεί τελικά περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει… με εκπροσώπους
της Ευρ. Επιτροπής, του Ευρ. Κοινοβουλίου, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) και της
Συνομοσπονδίας Εργοδοτών Γερμανίας (BDA).

Η 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ ΑΝΆ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Αποδεχόμενη σχετικές προσκλήσεις φορέων και ιδρυμάτων η πρόεδρος του
ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε ανάμεσα στους μήνες Οκτώβριο 2019
έως και Φεβρουάριο 2020 σε τρεις ελληνικές περιφερειακές πόλεις – πρωτεύ-
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ουσες νομών, στα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα και την Κόρινθο και μίλησε για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που ενέχει για την χώρα
μας και τις δυνατότητες της Ελλάδας στη νέα ψηφιακή εποχή. Εκτός από τις ομιλίες η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε διαδραστικές
συζητήσεις με το πολυάριθμο, ενεργό και κυρίως κοινό των πολύ καλά οργανωμένων εκδηλώσεων.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ FEPS 2020

7Ο ΕΤΟΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες η ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων των ιδρυμάτων-μελών του FEPS
προκειμένου να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και εκδηλώσεων
για όλο το έτος καθώς και να συζητηθεί η θεματική ατζέντα προοδευτικής σκέψης
επάνω στην οποία θα επικεντρωθούν οι δράσεις και οι εκδόσεις του FEPS σε συνεργασία με όλα τα μέλη του στην Ευρώπη. Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε ο επιστημονικός συνεργάτης Γιώργος Παπούλιας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΩΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚ ΚΥΠΡΟΥ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον ΟΠΕΚ Κύπρου η πρόεδρος Α.
Διαμαντοπούλου συμμετείχε την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 στην Ζωντανή Διαδικτυακή Συζήτηση που διοργάνωσε ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας – ΟΠΕΚ της Κύπρου σε συνεργασία με το κυπριακό
Vouli.tv, με θέμα: «Πανδημία Κορωνοϊού, προστασία της υγείας, θεμελιώδεις
ελευθερίες και ψηφιακός κόσμος». Συμμετείχαν επίσης ο Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγόρος και Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενώ τη συζήτηση συντόνισε και σχολίασε η Δρ. Θεανώ Καλαβανά, Γενική Γραμματέας ΟΠΕΚ.

ΣΧΈΣΕΙΣ ΕΕ – ΗΠΑ: ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ERASMUS - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΙΝΔΙΑΝΆΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το ΔΙΚΤΥΟ στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Ινδιανάπολης
των ΗΠΑ και συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, συμμετείχε
στο συνέδριο που διοργάνωσε το ίδρυμα ψηφιακά εξαιτίας των απαγορεύσεων
που επέφερε η υγειονομική κρίση. Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση μαζί με τον
Fanklin Hess, καθηγητή στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του τμήματος
ελληνικών σπουδών, άλλους ακαδημαϊκούς και
διδάσκοντες ευρωπαϊκής πολιτικής του αμερικανικού πανεπιστημίου συμμετείχαν η πρόεδρος Άννα
Διαμαντοπούλου και η επιστημονική συνεργάτιδα
Εύη Χατζηανδρέου, μιλώντας για το ευρωπαϊκό
θεσμικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην ΕΕ.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε με την πρόεδρο Α. Διαμαντοπούλου στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με
το ΔΙΚΤΥΟ την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 με θέμα «Η Ευρώπη πριν και μετά τον
COVID-19”. Συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Γεώργιος Γεραπετρίτης,
ο Αλέξανδρος Κρητικός, Διευθυντής Ερευνών του DIW Berlin και Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ. Την συζήτηση συντόνισε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έκδοσης του KappaNews.gr, Ευφροσύνη Παλακούδη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΌ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΏΝ 2020

7Ο ΕΤΟΣ

Όπως κάθε χρόνο αλλά με τις ιδιαιτερότητες της Πανδημίας, το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο Οικονομικό Φορουμ των Δελφών, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε
ψηφιακά και με ένα ειδικά περιορισμένο πρόγραμμα στις απαιτήσεις των κανόνων
υγειονομικής ασφάλειας. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου συμμετείχε σε συζήτηση που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου μαζί με τον πρώην
Ευρωπαίο Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη και τον δημοσιογράφο
Γιώργο Κουβαρά για την επόμενη
μέρα στην Ευρώπη μετά την κρίση στης Πανδημίας.
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ΕΤΉΣΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ FEPS
Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του FEPS
(Foundation for European Progressive Studies). Στην συνέλευση συμμετείχαν
εκπρόσωποι περίπου 60 οργανισμών (κανονικών μελών και παρατηρητών μελών)
από όλη την Ευρώπη, έγινε συζήτηση για την προοδευτική ατζέντα επάνω στην
οποία δραστηριοποιείται το FEPS υποστηρίζοντας κόμματα και ιδρύματα προοδευτικής πολιτικής σε όλη την Ευρώπη, ενώ εγκρίθηκαν με άμεσες ψηφοφορίες
ο ετήσιος απολογισμός δράσεων 2019, ο οικονομικός απολογισμός του 2019 και
ο νέος προϋπολογισμός, το σχέδιο δράσεων για την επόμενη χρονιά καθώς και
η είσοδος ενός ακόμα οργανισμού ως μέλους-παρατηρητή από την Ουγγαρία.
Λόγων των κανόνων της πανδημίας covid-19 η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε ψηφιακά
μέσω της εφαρμογής Zoom. Στην Γενική Συνέλευση και τις ψηφοφορίες το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε ο επιστημονικός συνεργάτης Γιώργος Παπούλιας.
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ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ “FRIENDS OF EUROPE”

7Ο ΕΤΟΣ

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά στην ετήσια συνεδρίαση του ΔΣ
(Board of Trustees) του μεγάλου ευρωπαϊκού Think Tank Friends of Europe. Η
πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου ως μέλος του Board of Trustees
συζήτησε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη για την προοπτική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μετά την κρίση του Κορωνοϊού, πώς μπορούν οργανισμοί όπως το FoE
να συνεισφέρουν ενώ ακόμα εγκρίθηκε και η είσοδος νέων μελών στο Board. Η
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, λόγω των συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του covid-19.
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Το ΔΙΚΤΥΟ συνεργάζεται και αναλαμβάνει από κοινού δράσεις με ελληνικούς
και ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση των σκοπών του και την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής συνείδησης.
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[ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

7Ο ΕΤΟΣ

Με μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντική συμμετοχή περισσοτέρων των 500 ατόμων μεταξύ
των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, κορυφαίοι πολιτικοί και πρώην
υπουργοί από το ΚΙΝΑΛ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την
Νέα Δημοκρατία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
το βράδυ 18 Φεβρουαρίου 2020 η εκδήλωση
του ΔΙΚΤΥΟΥ με αντικείμενο συζήτησης την
Ειρήνη και την Σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο. Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν οι
πρέσβεις των ΗΠΑ και μερικών εκ των σημαντικότερων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, της Τουρκίας και του Ισραήλ καθώς και ο
Γενικός Διευθυντής πολιτικών υποθέσεων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια, προσωπικότητες από τους χώρους της Άμυνας, της Διπλωματίας και της Πολιτικής των προϋποθέσεων για ειρήνη και ασφάλεια στην ευρύτερη
περιοχή.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
«E-SUPERMARKET ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»
Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου συζήτησε ζωντανά με την Ζήνα
Μαυροειδή, Διευθύνουσα Σύμβουλο του e-fresh.gr, για τα ρομπότ και την ηλεκτρονική διαχείριση στην υπηρεσία της καθημερινότητας, τις προκλήσεις, τις αντοχές και τις προοπτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εποχή του Κορωνοϊού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
«A COVID-19 CONVERSATION: PAST-PRESENT-FUTURE»
Το ΔΙΚΤΥΟ είχε την τιμή να φιλοξενήσει στην 2η ζωντανή μετάδοση “Συναντήσεις στο ΔιαΔΙΚΤΥΟ” τον Dr. Harvey Fineberg (τ. Κοσμήτορα στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ , τ. Αντιπρύτανη του ίδιου Πανεπιστημίου, Πρόεδρο της
Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των ΗΠΑ για 12 χρόνια) σε συζήτηση με την Dr. Εύη
Χατζηανδρέου επιστημονική σύμβουλο του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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7Ο ΕΤΟΣ
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[ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για μια ακόμα χρονιά το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε μια από τις πιο διαδεδομένες δράσεις του, τα προγεύματα εργασίας (working breakfast). Οι προσκεκλημένοι, επιφανείς προσωπικότητες διεθνούς φήμης, αναπτύσσουν μια
θεματική σε ένα στρογγυλό τραπέζι αποτελούμενο από εγχώριες προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού
χώρου, η δράση των οποίων σχετίζεται με τον καλεσμένο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020: JANKA OERTEL

To ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη διοργάνωσε σε συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων
(European Council on Foreign Relations), κλειστό
ψηφιακό πρόγευμα εργασίας, με θέμα τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κίνας μετά την πανδημία
της COVID-19. Κεντρική προσκεκλημένη της συνάντησης ήταν η Dr. Janka Oertel, Διευθύντρια Ασίας
του ECFR ενώ τοποθετήθηκαν επιπλέον ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος
για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Γρηγόρης
Δημητριάδης, ο Πλάμεν Τόντσεφ, επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών
του ΙΔΟΣ και η Μαρία Καραγιαννίδου, Ερευνήτρια στο
Care Policy and Evaluation
Centre (CPEC) του LSE και
Επιστημονική
Συνεργάτης
του ΔΙΚΤΥΟΥ. Με την συμμετοχή του τίμησε την συζήτηση και ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας Θανάσης Κυριαζής.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019: MARGOT WALLSTROM

7Ο ΕΤΟΣ

Με προσκεκλημένη την απερχόμενη Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας και πρώην Επίτροπο της ΕΕ Margot Wallström ολοκληρώθηκε ένα ακόμη Πρόγευμα Εργασίας του ΔΙΚΤΥΟΥ. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί με εμπειρία διεθνών
σχέσεων, ανώτατοι αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβεις ξένων
χωρών και Έλληνες, η ηγεσία του Ελληνό-Σουηδικού επιμελητηρίου και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, καθηγητές διεθνών σπουδών, εκδότες και εκπρόσωποι
των ΜΜΕ συμμετείχαν στην συζήτηση η οποία αφορούσε την σχέση του Σκανδιναβικού Βορρά με τον Ευρωπαϊκό Νότο αλλά και την φεμινιστική διάσταση στην
εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Η κυρία Wallström στην ομιλία της
αναφέρθηκε στην δομή και την λειτουργία του Σκανδιναβικού Μοντέλου και την
επίδραση του στις σχέσεις με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Τόνισε ιδιαίτερα
την σημασία της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την αμοιβαία αξιοπιστία μεταξύ
κράτους και πολιτών και αναφέρθηκε στην αταλάντευτη ευρωπαϊκή πορεία της
Σουηδίας που παραμένει όμως εκτός ευρωζώνης και εξακολουθεί να εκφράζει
αντιδράσεις ως προς την συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
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ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019: ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Η ΧΆΡΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

Το ΔΙΚΤΥΟ με την υποστήριξη επενδυτικού κεφάλαιου «Big Pi Ventures» πραγματοποίησε διευρυμένο Πρόγευμα Εργασίας, με την συμμετοχή κυβερνητικών
αξιωματούχων, πανεπιστημιακών πρυτάνεων και επικεφαλής ερευνητικών κέντρων, εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων και φορέων χρηματοδότησης της
καινοτομίας καθώς και ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπροσώπων των ΜΜΕ. Τις
κύριες ενότητες παρεμβάσεων για την εφαρμογή των εθνικών στόχων έθεσε
στην ομιλία της η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε πως χρειάζονται συγκεκριμένες αλλαγές και απλοποιήσεις
στο διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των
κυβερνητικών φορέων που σχετίζονται με την Έρευνα, των πανεπιστημίων και
των επιχειρήσεων.

40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020

7Ο ΕΤΟΣ
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[ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΜΜΕ
Οι δράσεις, οι εκδόσεις, οι εκδηλώσεις καθώς και τα πρόσωπα του ΔΙΚΤΥΟΥ
αποτελούν σταθερό μέρος της θεματολογίας και πηγή πληροφόρησης και
αναπαραγωγής αρκετών ΜΜΕ:
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[ Ένας χρόνος χωρίς
τον Τάκη Αναστόπουλο…
Λίγες ημέρες αφότου δημοσιεύσαμε τον περσινό απολογισμό (2018-2019) έφυγε από τη ζωή, το
ιδρυτικό μέλος, πρώην αντιπρόεδρος και ένα από
ενεργότερα και πιο δραστήρια μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ
Τάκης Αναστόπουλος. Από το ιδρυτικό έτος 2013
έως και το έτος θανάτου του δεν υπήρξε απολογισμός του ΔΙΚΤΥΟΥ χωρίς καταγραφή της δικής του
φυσικής παρουσίας σε δράσεις και εκδηλώσεις ή
της πολύ συχνής αρθρογραφίας του, ιδιαίτερα στα
ευρωπαϊκά θέματα.

7Ο ΕΤΟΣ

Αφιερώνουμε στη μνήμη του την δραστηριότητα
του έτους που αφήνουμε πίσω μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με τόση αγάπη και στοργή, όση μας
περιέβαλε στα τόσα χρόνια συμπόρευσης και συνεργασίας…
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