Απολογισμός 1ου έτους
2013-2014
1

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

2

1.

2.

3.

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.
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.

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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Δραστηριότητα
Labs-ΕκδηλώσειςΗμερίδες

Άρθρα-Κείμενα
Πολιτικής

Συνεργασίες-Projects

Working Breakfast
with world leaders

Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών

Τα labs είναι εκδηλώσεις διαλόγου

Οι συνεργάτες του Δικτύου

Το Δίκτυο πραγματοποιεί

Το Δίκτυο πραγματοποιεί

Το Δίκτυο σε συνεργασία με

μικρής χρονικής διάρκειας, όπου

μέσω αρθρογραφίας και

συναντήσεις με αντίστοιχους

συναντήσεις εργασίας στις

μία 7μελή ομάδα πολιτών

μέσα από σύντομες ερωτήσεις και

κειμένων πολιτικής,

φορείς στην Ελλάδα και την

οποίες οι συμμετέχοντες

διαφορετικών μελών-κρατών

απαντήσεις προκύπτουν

παρεμβαίνουν σε ζητήματα

Ευρώπη με αντικείμενο την

έχουν τη δυνατότητα να

της Ε.Ε. ανέλαβε την

συγκεκριμένες προτάσεις. Για τα

που συνθέτουν το πλαίσιο

προώθηση μεταρρυθμίσεων και

συνομιλήσουν με

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία

labs, τις εκδηλώσεις και τις

των σύγχρονων εξελίξεων

συμμετέχει σε ευρωπαϊκά

προσωπικότητες διεθνούς

Πολιτών «Η εκπαίδευση

ημερίδες συνεργαζόμαστε με

στην Ελλάδα και την

projects.

φήμης.

αξίζει! Μην την υπολογίζεις

media partners για την απευθείας

Ευρώπη.

στο έλλειμμα».

μετάδοση τους.

www.todiktio.eu
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Συνεργασίες

www.todiktio.eu
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Απρίλιος 2013 Labs

Lab 1:Υπάρχει μέλλον για τους νέους του Νότου;

Lab 2: Go global! Από την Ξάνθη στο Πεκίνο!

Στις 15 Απρίλιου στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με ομιλητή τον νομπελίστα

Ο Παύλος Ευμορφίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Coco-

οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη και συντονιστή το δημοσιογράφο

Mat, εξηγεί τη διαδρομή «Από τη Ξάνθη στο Πεκίνο. Παράγω, Εξάγω!»

Σταύρο Θεοδωράκη.Ο τίτλος «Υπάρχει μέλλον για τους νέους του Νότου;»,

και συνομιλεί στο Δίκτυο με νέους επιχειρηματίες αλλά και με «εν δυνάμει»

επιλέχτηκε σε μια συγκυρία που η ανεργία στην Ευρώπη και ειδικότερα στις

νέους επιχειρηματίες για τη δημιουργία, την επιχειρηματικότητα, την

χώρες του Νότου και στην Ελλάδα όσον αφορά τους νέους ξεπερνά το 50%. Το

εξωστρέφεια

κοινό, στην συντριπτική πλειοψηφία του, αποτελούνταν από νέους οι οποίοι

Παπακωνσταντίνου(www.Douleutaras.gr),

έδειξαν με τις ερωτήσεις που έθεσαν αποφασισμένοι να πάρουν ρεαλιστικές

(www.dopios.com), Παύλος Κορωναίος (Αρτοποιός Κύθηρα), Χάρης

απαντήσεις. Το lab1 μεταδόθηκε ζωντανά από το www.protagon.gr

Μυλωνάς (bless land products). Το lab2 μεταδόθηκε ζωντανά από το

και

την

καινοτομία!

Συμμετείχαν

οι:

Αλέξανδρος

Ανδρέας

Τρίμης

www.newsit.gr

www.todiktio.eu

6

Απρίλιος 2013 Meetings

Groupe des Belles Feuilles, 02.04.13

Europa Nova, 26.04.13

Την Τρίτη 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Δικτύου

Την Παρασκευή 26 Απριλίου μέλη του Δικτύου συναντήθηκαν με

με μέλη του Groupe des Belles Feuilles, μια οργάνωση νέων εργαζομένων

την Andreea Tarkan συντονίστρια του συνεδρίου «European Young

και φοιτητών που ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα. Οι Marco Di Giusto

Leaders: 40 under 40» με σκοπό την οργάνωση του συνεδρίου που

(Green party/France), Maxime COSTILHES (SNCF), Jonathan SAPÈNE

επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 13 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2013 στην

(public administrator), και Guillaume BORIE (AXA) επισκέφτηκαν την Ελλάδα

Αθήνα με τη συμμετοχή του Δικτύου .Τα μέλη

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του“Groupe des Belles Feuilles" και

Σουλιτσιώτη και Βίκυ

συνομίλησαν με μέλη του Δικτύου για την πολιτικοοικονομική κατάσταση τόσο

εργασίας του συνεδρίου που σχετίζονται με την ανασύσταση του

στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

ευρωπαϊκού δημοκρατικού μοντέλου, την ανεργία και την ανάπτυξη, την

Πετρουνάκου,

του Δικτύου,

Ανθή

θα συμμετέχουν στις ομάδες

εκπαίδευση και τον πολιτισμό, και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.

www.todiktio.eu
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Απρίλιος 2013 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Εκπαίδευση αξίζει! Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα»
Το Δίκτυο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ανέλαβε να ενεργοποιήσει την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με θέμα την Παιδεία και με τίτλο «Η
Εκπαίδευση αξίζει! Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα». Η πρωτοβουλία του
Δικτύου ζητά να εξαιρείται από το δημοσιονομικό έλλειμμα το ποσοστό των

δαπανών κάθε εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, που
υπολείπεται του μ.ο. της ευρωζώνης τα τελευταία 5 χρόνια.
Η πρωτοβουλία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, ώστε να

«European Citizens’ Intitiative day 2013»
Στο πλαίσιο της ανάληψης της πρωτοβουλίας και για την όσο το δυνατόν
καλύτερη προετοιμασία της δράσης, ομάδα του Δικτύου με επικεφαλή τον
Γιάννη Μαστρογεωργίου συμμετείχε την Τρίτη 09 Απριλίου στην εκδήλωση
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, με θέμα: “european citizens’ intitiative day 2013” (ημέρα
αφιερωμένη στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών).

ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των υπογραφών.

www.todiktio.eu
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Απρίλιος 2013 Αρθρογραφία

Καινοτομία και παραγωγή

Υπάρχει ελπίδα;

Προτεραιότητα η καινοτομία

Μαθήματα από την Κύπρο

Βασιλειάδης Θεόκλητος

Χατζούλας Μάκης

Γραβάνης Αχιλλέας

Θεόδωρος Τσίκας

"Πάντοτε υπάρχει ένας τρόπος για
να κάνεις κάτι καλύτερο – βρες το."
Thomas Edison. Ποτέ άλλοτε οι
λέξεις καινοτομία – παραγωγή και
επιχειρηματικότητα δεν ήταν τόσο
σημαντικές όσο είναι τώρα …

www.todiktio.eu

Θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι…
«Είμαι νέος, ζω στην Ευρώπη, κατοικώ
σε ένα νέο κράτος που έχει αναπτυχθεί
τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της.
Το κράτος των νέων ανέργων. Αριθμεί
5.567.000 κατοίκους…

Η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει την
πολλαπλασιαστική
δύναμη
της
επιστημονικής έρευνας και της
καινοτομίας (Ε&Τ) στην οικονομική
ανάπτυξη. Σήμερα παρά ποτέ
χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή
πολιτική που θα στοχεύει στην
ενίσχυση
και
επέκταση
του
οικοσυστήματος της…

Η συμφωνία της ευρωζώνης για την
κυπριακή οικονομία είναι επώδυνη
και αποπνέει "τιμωρητική" αντίληψη
ορισμένων ισχυρών ευρωπαϊκών
κύκλων. Θα οδηγήσει σε απότομη
και βαθιά οικονομική ύφεση, και θα
έχει συνέπειες για τους πολίτες της
Κύπρου…
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Μάιος 2013 Εκδηλώσεις/Συνέδρια

Renaissance: a common progressive vision
for Europe

Ευρώπη: σε αναζήτηση κοινού μέλλοντος. Βορράς Νότος: μια ισότιμη συνύπαρξη...

Το Δίκτυο συμμετείχε στο Συνέδριο "Renaissance: a common

progressive vision for Europe" που πραγματοποιήθηκε στη
Λειψία της Γερμανίας, στις 22 Μαΐου στο πλαίσιο της τελετής
της επετείου για τα 150 χρόνια του SPD. Το συνέδριο
διοργάνωσαν το Foundation for European Progressive
Studies, το Friedrich Ebert Stiftung, το Fondazione Italiani

Εuropei και η Fondation Jean Jaurès.

Εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στο πλαίσιο της
1ης Συνεδρίασης του Διεθνούς Συμβουλίου. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο

πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας, Πάαβο Λίπονεν και ο πρώην
ευρωπαίος Επίτροπος, Αντόνιο Βιτορίνο. Παρεμβάσεις έγινα από τον
Λουκά Τσούκαλη, Πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ και την Άννα Διαμαντοπούλου,
Πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα Ωνάση και
χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η www.kathimerini.gr

www.todiktio.eu
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Μάιος 2013 Συνεδρίαση Διεθνούς Επιτροπής

Η πρώτη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής του ΔΙΚΤΥΟΥ πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου, με χορηγό το Ίδρυμα Ωνάση.
Το κεντρικό θέμα ήταν «ΕΕ: Η υπέρβαση των διχασμών και το κοινό μας μέλλον».
Συμμετείχαν οι: Einem Caspar, Fielding Andrew, Gozi Sandro, Gualtieri Roberto, Guerot Ulrike, Hislop Victoria, Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Kraemer Hagern, Kuneva
Meglena, Lassen Christina, Μακιός Βασίλης, Μεϊμάρογλου Ιωάννης, Παγουλάτος Γιώργος, Ποδηματά Άννυ, Quintin Odile, Ribeiro Joao Assuncao, Δανέλλης Σπύρος

και Wallstrom Margot. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Προσωρινή Διοικούσα Συντονιστική Επιτροπή – Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου.

www.todiktio.eu
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Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Ι

Από το ΕΣΠΑ στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ). Οι μόνοι πόροι για ανάπτυξη. Μία Ferrari σε
χωματόδρομο.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ καταθέτει μια πρώτη προσέγγιση για το τι πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ. Μια ομάδα μελών μας με

εμπειρία συμμετέχει στον διάλογο που θα έπρεπε να κορυφωθεί στη χώρα.

www.todiktio.eu
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Μάιος 2013 Αρθρογραφία

Η Ευρώπη, η Ελλάδα, το Δίκτυο

Η Ευρώπη σε αναζήτηση
κοινού μέλλοντος

Λιβανός Γιάννος

Θέλουμε μία συμμαχία του Νότου
εναντίον του Βορρά;
Γρυσπολάκης Ιωακείμ

Αναστόπουλος Τάκης
έφερε

Το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες όλων μας,

Η μέχρι σήμερα πολιτική της σκληρής λιτότητας,

αντιμέτωπους με μία σειρά από προβλήματα, τα

πολιτείας και κοινωνίας, θα πρέπει να εστιαστούν

που επεβλήθη από τον άξονα του Βερολίνου,

οποία

ευρωπαϊκές

σε δύο βασικούς γενικούς πολιτικούς άξονες

έδωσε

οικονομίες και κοινωνίες, άλλες λιγότερο και

αναφορικά με το μέλλον της χώρας: α) στο πώς η

ανευθυνότητας να στοχεύουν στην απελπισία

άλλες περισσότερο. Αλλά, ενώ στην Αμερική

Ελλάδα με ίδιες δυνάμεις θα…

του λαού μας και να προτείνουν λύσεις που κάθε

Η

περίοδος

που

συντάραξαν

διανύουμε
όλες

από όπου ξεκίνησε το…

τις

μας

άλλο

το

παρά

δικαίωμα

προς

στις

την

δυνάμεις

κατεύθυνση

της

της

ενοποίησης της Ευρώπης στοχεύουν…

www.todiktio.eu
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Ιούνιος 2013 Labs

Lab 3:Τραπεζική ενοποίηση. Σε νοιάζει και ας μην το ξέρεις!
Το τρίτο Lab του ΔΙΚΤΥΟΥ με θέμα την τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου με κεντρικό ομιλητή τον Γκίκα
Χαρδούβελη, Καθηγητή στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Οικονομικό Σύμβουλο της

EUROBANK. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Αγγελής ενώ το www.capital.gr μετέδωσε ζωντανά το Lab3.

www.todiktio.eu
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Ιούνιος 2013 Εκδηλώσεις/Συνέδρια

40 Under 40 European Young Leaders

Συνέδριο του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung

Το Δίκτυο συμμετείχε στο Συνέδριο 40 Under 40 European Young

Στις

Leaders που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αθήνα από 13 μέχρι τις 15

Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung

Ιουνίου 2013. Η Πρόεδρος του Δικτύου Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε

του “Κύκλου του Kochel” με θέμα τις «Οικονομικές, Κοινωνικές και

στην έναρξη του συνεδρίου και τα μέλη Ανθή Σουλιτσιώτη και

Πολιτικές Προοπτικές της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Βίκυ Πετρουνάκου, ήταν ομιλήτριες στις ομάδες εργασίας του συνεδρίου

Kochel” είναι ένα φόρουμ του Ιδρύματος FES στο οποίο συναντώνται

που σχετίζονται με την ανασύσταση του ευρωπαϊκού δημοκρατικού

επιστήμονες, συνδικαλιστές, επιχειρηματίες κ.α. για να συζητήσουν θέματα

μοντέλου, την ανεργία και την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τον

οικονομικής πολιτικής μέσα από μία πολύπλευρη σκοπιά.

14

και

15

Ιουνίου,

το

Δίκτυο

συμμετείχε

στο

συνέδριο

του

(FES) στο Βερολίνο στo πλαίσιο
O “Κύκλος του

πολιτισμό.

www.todiktio.eu
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Ιούνιος 2013 Κείμενο Πολιτικής ΙΙ

Πώς να ξεπεράσουμε τις διαιρέσεις στην ΕΕ-Ο δρόμος προς το κοινό μας μέλλον.
Tα μέλη του διεθνούς Συμβουλίου του Δικτύου για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη στην πρώτη τους
συνάντηση συζήτησαν και ενέκριναν το κείμενο πολιτικής με τίτλο: “Πώς να ξεπεράσουμε τις διαιρέσεις στην ΕΕ – ο
δρόμος προς το κοινό μας μέλλον”. Ο στόχος του κειμένου είναι να τοποθετηθεί απέναντι στην σημερινή κατάσταση
στην Ευρώπη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την κρίση του δημόσιου χρέους και να υποδείξει πρωτοβουλίες που θα
πρέπει να αναληφθούν τους προσεχείς μήνες, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για το κοινό
ευρωπαϊκό μέλλον. Πρωτοβουλίες που θα δώσουν ένα κίνητρο στους πολίτες σε ολόκληρη την ήπειρο μας, θα τους
κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι η κοινή μας μοίρα βρίσκεται εντός μιας δυνατής και ζωντανής ενωμένης Ευρώπης και

κυρίως θα τους κάνουν να κινητοποιηθούν κατά της αργού ρυθμού της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

www.todiktio.eu
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Ιούνιος 2013 Αρθρογραφία

Η σχολική άνοιξη
Κατσαρός Γιάννης

Περισσότερη Ευρώπη!
Γιατί τολμάμε;

Αγανακτισμένοι υπέρ της
Ευρώπης

Η σχολική χρονιά που πέρασε άφησε

Διαμαντοπούλου Άννα

Μαστρογεωργίου Γιάννης

Η παιδεία & ο πολιτισμός
ως νέο αφήγημα για τη
χώρα

μια σημαντική παρακαταθήκη,

Πόσο λογικό, ρεαλιστικό και εν τέλει

Ο Μονέ είχε πει ότι οι κρίσεις είναι

Καυκαλίδης Θάνος

επιτεύγματα προς κεφαλαιοποίηση,

αναγκαίο είναι σήμερα να

ενοποιητικές δυνάμεις. Έτσι είναι ή έτσι

Για έναν Πολιτικό Επιστήμονα με

παρά τα προβλήματα και τις

υπερασπίζεται κανείς την Ευρωπαϊκή

θα έπρεπε να είναι σήμερα για την

εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή

αντιξοότητες που τη χαρακτήρισαν.

Ένωση, όταν ο αντιευρωπαϊσμός πάει

Ευρώπη. Δεν έχει νόημα να

Πολιτική, η επίσκεψη και

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό ο διάχυτος

στα ύψη και οι πολίτες δεν έχουν

υπογραμμίσουμε ξανά τις παθογένειες

παρακολούθηση εκδηλώσεων που

φόβος για τις συντελούμενες αλλαγές

εύκολη απάντηση, στο τι μπορεί να

του συστήματος οικονομικής

παρουσιάζουν δράσεις του Εθνικού

στο εργασιακό περιβάλλον των

κάνει η Ευρώπη…

διαχείρισης της…

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

εκπαιδευτικών.…

www.todiktio.eu

(ΕΣΠΑ) και …
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Ιούλιος 2013 Αρθρογραφία

Η ευρωπαϊκή διάσταση
στην αναθεώρηση του
Συντάγματος

Γίναμε 28! Η ένταξη για
τους Κροάτες: ελπίδα ή
φόβος

Αναστόπουλος Τάκης

Πετρουνάκου Βίκυ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα μας δεν

Τον τελευταίο καιρό όλες οι συζητήσεις

επιτρέπεται

γύρω από την Ε.Ε. περιστρέφονται

αναθεώρηση

του

πριν

περάσει πενταετία από την περάτωση
της

προηγούμενης.

Το

ισχύον

γύρω

από

την

αντιμετώπιση

της

κρίσης, το χάσμα Βορρά-Νότου και την

συνταγματικό κείμενο αναθεωρήθηκε

αναγκαιότητα

για τελευταία φορά με το ψήφισμα της

ενοποίησης. Η ένταξη της Κροατίας

Βουλής της 28ης Μαΐου 2008 …

όμως

είναι

γεγονός…

www.todiktio.eu

μιας

τραπεζικής

πραγματικότητα,

ένα

Ελλάδα και ευρωπαϊκή
προοπτική

Το περιεχόμενο της ανάπτυξης
& οι διαφορετικές αναγνώσεις

Τσίκας Θόδωρος

Σουλιτσιώτη Ανθή & Πετρουνάκου Βίκυ

Η Ελλάδα, όποτε στην ιστορική

Ο ΙΟΒΕ και το Konrad -Adenauer-

πορεία της βρέθηκε μόνη, χωρίς

Stiftung (KAS) συνδιοργάνωσαν στις

συμμαχίες,

10 Ιουλίου εκδήλωση - συζήτηση με

μεγάλης

υπέστη
κλίμακας

σοβαρές

και

ήττες,

που

τον

Daniel

Gros

με

θέμα

«Το

οδήγησαν σε οπισθοδρόμηση με

περιεχόμενο της ανάπτυξης». Ομιλητές

μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες.

ήταν

Στην

οικονομολόγος

σημερινή

εποχή

των

περιφερειακών ολοκληρώσεων και

ο

Ντάνιελ
και

Γκρος,

γερμανός

επικεφαλής

του

Κέντρου…

της παγκοσμιοποίησης…
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Αύγουστος 2013 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την παιδεία που κατέθεσε το ΔΙΚΤΥΟ μαζί με μία 7 μελή
ομάδα ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικά κράτη-μέλη, με τίτλο «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ! ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ!», έγινε επίσημα αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 6 Αυγούστου 2013. Στόχος είναι η
συγκέντρωση 1 εκ. υπογραφών έως τις 6 Αυγούστου 2014. Η επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας είναι
http://invest-in-education.eu/
https://www.facebook.com/investineducationeu
https://twitter.com/Invest_in_Edu

www.todiktio.eu
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Αύγουστος 2013 Αρθρογραφία

Restart ή Reboot;

Σκέφτομαι και υπογράφω

Γραβάνης Αχιλλέας

Μαστρογεωργίου Γιάννης

Παρθενογένεση του νέου στην πολιτική δεν υπάρχει παρά μόνο

Η κρίση μας έπιασε στον ύπνο. Κοινωνία, πολίτες, πολιτικό σύστημα,

έπειτα από επανάσταση, όπου το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό

οικονομικό σύστημα, υπερεθνικό σύστημα, πιάστηκαν στον ύπνο.

εποικοδόμημα διαλύεται. Όλα ξεκινούν από την αρχή (reboot). Στη

Πανικόβλητοι πολιτικοί χωρίς σχέδιο, αλλά με αυτοσχεδιαστικές

χώρα μας αυτό το «νέο» είναι τελευταία πολύ α…

κινήσεις απόγνωσης, ανερμάτιστοι διεθνείς οργανισμοί, ελλιποβαρείς
ευρωπαίοι ηγέτες. Οι πολίτες χωρίς…

www.todiktio.eu
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Σεπτέμβριος 2013 Labs/Projects

Lab 4: «Γερμανικές εκλογές: η Γερμανία στις
κάλπες, η Ευρώπη και η Ελλάδα στην αναμονή»

WWWforEurope: Feedback Conference and
Consortium Meeting

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε το Lab 4 με

H Eύη Χατζηανδρέου, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε (σαν κοινωνικός

θέμα «Γερμανικές εκλογές: η Γερμανία στις κάλπες, η Ευρώπη και

εταίρος-stakeholder) στο 1o Συνέδριο "WWWforEurope: Feedback

η Ελλάδα

Απόστολος

Conference and Consortium Meeting" στη Βιέννη, 18-19 Σεπτεμβρίου.

Μαγγηριάδης και ομιλητές οι Παναγής Γαλιατσάτος Δημοσιογράφος,

Σκοπός της διεθνούς αυτής συνάντησης ήταν η επισκόπηση των

Δημήτρης Ράλλης πρώην Πρέσβης, Martin Knapp Coordinator

ερευνητικών αποτελεσμάτων και η προετοιμασία της δεύτερης φάσης του

Eurozone German Chambers of Commerce and Industry, CCI.

έργου: μετάφραση και σύνθεση των ευρημάτων σε αντίστοιχες πολιτικές.

στην

αναμονή».

Συντονιστής

ήταν

ο

To www.news247.gr μετέδωσε ζωντανά το lab4.

www.todiktio.eu
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Σεπτέμβριος 2013 Εκδηλώσεις/Συνέδρια

«Μήπως τα ΜΜΕ διαλύουν την Ευρώπη;»

«Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: μία
υπόθεση που αφορά μόνο την ελίτ;».

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε στη

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση

συζήτηση με θέμα «Μήπως τα ΜΜΕ διαλύουν την Ευρώπη;»

στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ήταν ομιλήτρια στο διεθνές συνέδριο για τις

στο πλαίσιο του συνεδρίου M100 Sanssouci Colloqium στο Βερολίνο,

μεταρρυθμίσεις

στις 5 Σεπτεμβρίου. Συντονιστής: Tim Sebastian. Συμμετείχαν μεταξύ

Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου.

στην

παιδεία

«EAIE»

που

διεξήχθη

στην

άλλων οι S. Jenkins πρώην εκδότης των Times, X. Vidal-Folch
αναπληρωτής διευθυντής της El Pais, T. Lis.ν.

www.todiktio.eu
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Σεπτέμβριος 2013 Αρθρογραφία

Μην υπολογίζεις την εκπαίδευση στο έλλειμμα

Future generations must be “proud” Europeans

Δανέλης Σπύρος

Διαμαντοπούλου Άννα

Τον περασμένο Ιούνιο οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στις

Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την ανεργία στους κόλπους των
νέων ηλικίας έως 24 ετών. Έχοντας στα χέρια τους το ανησυχητικό
και άνευ προηγουμένου ποσοστό του 23,7% στην ΕΕ των 27,
κατάλαβαν ότι ο ήδη διαδεδομένος χαρακτηρισμός “η χαμένη γενιά
της Ευρώπης” δεν είναι προϊόν δημοσιογραφικού οίστρου αλλά

πραγματικότητα με πικρό αντίκρισμα…

www.todiktio.eu

I recently spoke to postgraduate students at the Harvard Kennedy School.
It was a really brilliant class of 25-year-olds from Europe, USA and the
Asia Pacific. The class quickly separated into two groups: Europeans and

Americans. In a kind and humorous way, the groups teased each other on
the history, role, and more often, the perspectives that the two Western
powers hold of one another…
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Οκτώβριος 2013 Εκδηλώσεις/Συνέδρια

«State of Europe»

«Reinventing Europe»

Στις 2 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ και μέλος του Συμβουλίου

H Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη μεταρρύθμιση στην

του Ευρωπαικού think tank Friends of Europe,

συμμετείχε στην 10η

Ελλάδα και την Ευρώπη, συμμετείχε στο συνέδριο“Reinventing Europe” που

Στρογγυλή Τράπεζα "State of Europe" που διοργάνωσε το Fiends of

διοργάνωσε το γαλλικό περιοδικό Le nouvel Observateur στις 10-12

Europe, σε συνεργασία με τη Λιθουανική Προεδρία και τους Financial

Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την

Times. To θέμα ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη:

Ευρώπη των πολιτών και ένα νέο όραμα για την Ευρώπη.

"Tough choices for a troubled Europe".

www.todiktio.eu
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Οκτώβριος 2013 Αρθρογραφία

No single EU country can
any longer act alone as
an economic or political
power

Η Ευρώπη σε στροφή και
η Ελλάδα μαζί

A Europe of values

Η Ελλάδα στο Global
Startup Youth Conference

Αναστόπουλος Τάκης

Διαμαντοπούλου Άννα

Καυκαλίδης Θάνος

Η ημέρα της ανάληψης της προεδρίας

We are experiencing in Europe an

Στο πλαίσιο της 4ης Παγκόσμιας

του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε.

intensifying crisis of orientation that may

Διάσκεψης Επιχειρηματικότητας 2013,

How Europe will look in 25 years’

από την Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο

become fertile ground for conflict. EU has

μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το

time may be harder to predict than

2014, πλησιάζει. Έχει ήδη

succeeded in turning enemies to friends.

2010 από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ,

we know;

ενεργοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο η

This achievement is no longer the case,

Μπαράκ Ομπάμα, πραγματοποιήθηκε

συμμετοχή της χώρας στον

as we…

στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας

Διαμαντοπούλου Άννα

www.todiktio.eu

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του

το Global Startup Youth Conference

λεγόμενου…

(GSY). Στο συνέδριο…
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Νοέμβριος 2013 Labs/Meetings

Lab 5: Ευρωεκλογές 2014 «Θα είναι διαφορετικά
αυτή τη φορά; Γιατί;»»

Ετήσια συνεδρίαση του Notre Europe - Jacques
Delors

Το «Δίκτυο» για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση

οργάνωσε την πρώτη συνάντηση του Μάρτιν Σουλτς, ως υποψήφιο

στην Ελλάδα και την Ευρώπη συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση της

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πολίτες. Στη συζήτηση

Συντονιστικής Επιτροπής του think-tank Notre Europe - Jacques

συμμετείχαν οι Γιώργος Καμίνης, Θανάσης Βακάλης, Ρέα Βιτάλη,

Delors στο Παρίσι στις 29-30 Νοεμβρίου. Τα δύο βασικά θέματα που

Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Τσαμουργκέλης, Θωμάς Χατζούλας,

συζητήθηκαν

Θανάσης Χειμωνάς. Ο ιστότοπος blod.gr (ακρωνύμιο των λέξεων

νομισματικής ένωσης και οι τρόποι με τους οποίους η Ε.Ε. θα γίνει ξανά

Bodossaki Lectures on Demand) κατέγραψε και φιλοξενεί τo lab 5.

ελκυστική στους πολίτες.

www.todiktio.eu

αφορούσαν

την

ολοκλήρωση

της

οικονομικής

και

26

Νοέμβριος 2013 Meetings/Αρθρογραφία

Henri Malosse, 13.11.13

Στη σκιά του Ευρωσκεπτικισμού
Πετρουνάκου Βίκυ

Στις 13 Νοεμβρίου, μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της

Διαβάζοντας το άρθρο του Cas Muddle «A European shutdown? The

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Henri Malosse.

2014 European elections and the great recession», θεώρησα ότι είναι

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η πραγματική ατζέντα των καθημερινών

σημαντικό να μεταφράσω ορισμένα σημεία ώστε να αναδειχθεί μία

προβλημάτων των πολιτών, για τα οποία πρέπει να δεσμευθούν τα

άλλη άποψη για την άνοδο της

ευρωπαϊκά κόμματα τώρα.

οικονομικής κρίσης.

www.todiktio.eu

ακροδεξιάς στην περίοδο της
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Δεκέμβριος 2013 Labs/Working Breakfast with World Leaders

Lab 6:DATA MAMA τα ψηφιακά μέσα στην
πολιτική καμπάνια & την επιχειρηματικότητα με
τη ματιά των προοδευτικών…

Working Breakfast with World Leaders: Pascal
Lamy

Το ΔΙΚΤΥΟ και το Εργαστήρι Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων του

Στις 10 Δεκεμβρίου, το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε πρόγευμα εργασίας με τον

Τμήματος

Παντείου

Pascal Lamy, πρ. Γενικό Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου

Πανεπιστημίου διοργάνωσαν το διαδραστικό Lab 6 με την Amelia

και πρ. Ευρωπαίο Επίτροπο σε θέματα Εμπορίου. Το θέμα της συζήτησης

Επικοινωνίας,

Διευθύντρια

και

Πολιτισμού

του

καμπάνιας

ήταν σχετικό με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, το παγκόσμιο εμπόριο,

επανεκλογής του Προέδρου Ομπάμα και συνιδρύτρια της πρωτοβουλίας

τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και το ρόλο της Ευρώπης. Στη

DC State Fair. Το www.blod.gr κατέγραψε τo lab 6.

συνάντηση αυτή συμμετείχαν προσωπικότητες του επιχειρηματικού, του

Showalter,

πρώην

Μέσων

Digital

Analytics

της

δημοσιογραφικού και του πολιτικού χώρου.

www.todiktio.eu
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Δεκέμβριος 2013 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας: Η Εκπαίδευση αξίζει! Μην
την υπολογίζεις στο έλλειμμα

«An ECI that works»

Στις 16 Δεκεμβρίου το ΔΙΚΤΥΟ παρουσίασε την Πρωτοβουλία Πολιτών Invest in

Στις 5 Δεκεμβρίου, ο αντιπρόεδρος του «ΔΙΚΤΥΟΥ», Τάκης

Education στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Αναστόπουλος, συμμετείχε στο workshop "An ECI That Works!"

Αξιοποιούμε τους θεσμούς για να αλλάξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές.

που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Σκοπός του workshop

Δεν αφήνουμε την κρίση να φτωχύνει την παιδεία.

ήταν να καταγραφούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που

Συγκεντρώνουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές στην Ευρώπη για να μη μετρά το

αντιμετωπίζει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

έλλειμμα στην Παιδεία.

www.todiktio.eu
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Δεκέμβριος 2013 Projects/Συνέδρια

«The EU looks ahead»

«Ανάπτυξη, αναδιανομή εισοδήματος & οικονομική
πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης»

Στις 17 Δεκεμβρίου, η Ανθή Σουλιτσιώτη, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ, συμμετείχε

Η

στη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος «Η ΕΕ

Κωνσταντινούπολη, 8 & 9 Δεκεμβρίου σε συνάντηση που οργάνωσαν

κοιτάζει μπροστά», στο Παρίσι. «Η ΕΕ κοιτάζει μπροστά» είναι ένα

Ευρωπαϊκά και Τουρκικά think tank με θέμα: "Ανάπτυξη, Αναδιανομή

ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συντονίζει το think-tank Notre Europe -

Εισοδήματος

Jacques Delors και περιλαμβάνει τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών

Παγκοσμιοποίησης”. Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι: Kemal Kılıçdaroğlu,

think-tanks όπως αυτή του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Javier Solana, Kemal Dervis, Joakim Palme, Pascal Lamy κ.α. στις 10-12

Άννα

Διαμαντοπούλου,

και

Πρόεδρος

Οικονομική

του

Πολιτική

ΔΙΚΤΥΟΥ,

στην

μίλησε

εποχή

στην

της

Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν η ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη, η Ευρώπη των πολιτών και το νέο όραμα για την Ευρώπη.

www.todiktio.eu
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Δεκέμβριος 2013 Αρθρογραφία

Η παιδεία δεν είναι δαπάνη! Είναι επένδυση!

Support investment in education

Γιάννα Ερμέλα

Deca Ligia

Αξιοποιώντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή

A group of European citizens has started a European Citizens’

Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες

Initiative proposing to exclude education budgets of countries that

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη δυνατότητα να συμμετέχουν

invest less in education than the five-year Eurozone average from the

άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της, η ομάδα του ΔΙΚΤΎΟΥ

countries’ public spending deficit.

ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες τη συλλογή ενός εκατομμυρίου
υπογραφών για την Παιδεία.

www.todiktio.eu
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Ιανουάριος 2014 Εκδηλώσεις

"Είναι η δηµοκρατία... αντιµνηµονιακή;"
Το «ΔΙΚΤΥΟ», διοργάνωσε εκδήλωση στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, µε τον Hannes Swoboda, Επικεφαλής της οµάδας των
Σοσιαλιστών & ∆ηµοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου µε αφορµή την έρευνα του think tank DEMOS για την ποιότητα του δημοκρατικού συστήματος στην
Ευρώπη µέσα στην περίοδο της κρίσης µε τίτλο: "Είναι η δηµοκρατία...αντιµνηµονιακή;" Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου, Αµαλίας 8, Αθήνα. Συµµετείχαν οι: Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Πρόεδρος του «∆ΙΚΤΥΟΥ» ,

Σωτήρης Γκορίτσας, Σκηνοθέτης , Βάσω Κιντή, καθηγήτρια Φιλοσοφίας Μαριλένα Κοππά, Ευρωβουλευτής, Γιώργος Σταυρόπουλος, επ. αντιπρόεδρος
του ΣτΕ & πρώην υπουργός Επικρατείας. Τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κοµµάτων : Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας ΝΔ, Πάνος Σκουρλέτης,
Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης, Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ και Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μέλος Κεντρικής
Επιτροπής ΔΗΜΑΡ. Την εκδήλωση συντόνισε η δηµοσιογράφος, Αγγελική Σπανού. Το www.blod.gr κατέγραψε την εκδήλωση.
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Ιανουάριος 2014 Projects
A European Social Union: 10 tough nuts to crack

Την 28η Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του think-tank Friends of Europe με θέμα «Μια ολιστική προσέγγιση των
κοινωνικών προβλημάτων της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες. Μέλη της ομάδας εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, οι Tony Atkinson, Fabrizio Barca, Christopher

Pissarides, Anna Diamantopoulou (πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ), Pascal Lamy, Reiner Hoffmann, Sony Kapoor, Aart De Geus, Conny Reuter, Rhodri Morgan, Dimitris
Tsigos και Freek Spinnewijn.
Στην ομάδα εργασίας προεδρεύει ο Frank Vandenbroucke, Friends of Europe’s Trustee, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Leuven, της Αμβέρσας και του
Άμστερνταμ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου και πρώην Υπουργός Απασχόλησης, Συντάξεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη δημοσίευση της έκθεσης «Προς μια Κοινωνική Ευρώπη», σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα των ευρωπαϊκών χωρών, η οποία αποτελεί βάση για
συζήτηση της ομάδας εργασίας και η οποία θα σταλεί στα νεοεκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Η ομάδα εργασίας επίσης πρέπει
να παραδώσει μια δική της έκθεση το φθινόπωρο με συστάσεις, ώστε να βοηθήσει στον καθορισμό της ατζέντας της ΕΕ αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής
πολιτικής για τα επόμενα πέντε έτη και μετά.
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33

Ιανουάριος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
Πολιτών στις πολιτικές της ΕΕ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ κ. Τάκης Αναστόπουλος εκπροσωπώντας την

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια, συναντήθηκαν

Πρωτοβουλία Invest in Education που υποστηρίζει το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στη

τα μέλη του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με

συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες

επικεφαλής την Πρόεδρο του Δικτύου Άννα Διαμαντοπούλου και τον

με θέμα «Ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στις

ενημέρωσαν για την πρώτη Ελληνική Πρωτοβουλία Πολιτών για την Παιδεία.

πολιτικές της ΕΕ».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπόγραψε την Ελληνική Πρωτοβουλία
Πολιτών για την Παιδεία.

www.todiktio.eu
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Ιανουάριος 2014 Αρθρογραφία

Αναστόπουλος Τάκης

Νέο σχολείο: άλλη ,μια
μεταρρύθμιση που δεν
έγινε;

Συχνά επισημαίνεται η ανάγκη προσέγγισης

Μπούντα Ελένη

Η φωνή των πολιτών της
Ευρώπης

Εξευρωπαϊσμός, το
ευκόλως εννοούμενο θύμα
εκπαιδευτικών ελλειμμάτων

Να ξεχάσουμε… τους
μονόδρομους
Διαμαντοπούλου Άννα

Τράντας Γεώργιος

των πολιτών και της Ευρώπης. Η χρονιά

Το βιβλίο του αείμνηστου Αλέξη

Τώρα

που πέρασε είχε κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος

Δημαρά

«Η

προβολείς της τελετής έναρξης,

Πολιτών…

μεταρρύθμιση που δεν έγινε», είναι

ας δούμε και την ουσία. Η

γνωστό σε όσους εμπλέκονται με

5η Ελληνική Προεδρία, όπως και

την εκπαίδευση - και όχι μόνο- και

κάθε Προεδρία, μετά την αλλαγή

θα τολμούσα να πω…

της Ευρωπαϊκής Συνθήκης…

με

τον

τίτλο:

που

χαμήλωσαν

οι

Η έννοια του εξευρωπαϊσμού με μια

πρώτη ματιά δείχνει μη ψηλαφητή και
αμφισβητήσιμη καθώς μάλιστα διχαστικά
επιχειρήματα περί Ευρωπαϊκής Ανατολής

και Δύσης, αντιστοίχως Βορρά και Νότου,
υπεισέρχονται σε αυτόν τον εν εξελίξει
διάλογο.

www.todiktio.eu
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Φεβρουάριος 2014 Εκδηλώσεις

«Η Κύπρος, η Ευρώπη, η Κρίση: Πως
κερδίζεται η ανάπτυξη;»

Ευρώπη: με ή χωρίς την Τουρκία;

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε στις 4

H Πρόεδρος του "ΔΙΚΤΥΟΥ" για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και

Φεβρουαρίου μαζί με τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής

την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε σε εκδήλωση που

Δημοκρατίας κύριο Γιώργο Βασιλείου σε συζήτηση που οργάνωσαν

οργάνωσε

ο ΟΠΕΚ Κύπρου, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ και το Γραφείο

Καθημερινή, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο με θέμα: « Η Κύπρος, η

Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος «Ελλάς Γαλλία Συμμαχία 2014», μια

Ευρώπη, η Κρίση: Πως κερδίζεται η ανάπτυξη;»

μεγάλη

η

εφημερίδα

συνάντηση

στην

Le

Nouvel

Αθήνα,

με

Observateur

θέμα

με

την

«Τολμήστε

τη

Δημοκρατία». Παρακολουθήστε την εκδήλωση στο www.blod.gr
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Φεβρουάριος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Πανεπιστήμιο Κύπρου & Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκαν τα μέλη του Δικτύου και

Στις 5 Φεβρουαρίου, η πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην

τον ενημέρωσαν για την πρώτη Ελληνική Πρωτοβουλία Πολιτών για την

Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, συναντήθηκε με καθηγητές

Παιδεία. Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε με θερμά λόγια για την Πρωτοβουλία

και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η

και την υποστήριξε με την υπογραφή του.

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ώστε να

προωθηθεί η

καμπάνια για την πρώτη Ελληνική Πρωτοβουλία Πολιτών για την Παιδεία
www.invest-in-education.eu.
.
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Φεβρουάριος 2014 Αρθρογραφία

Συζήτηση Ζsolt Darvas και Γιάννη Μαστρογεωργίου

Ο ερευνητής του Ινστιτούτου του Bruegel Zsolt Darvas συζητά με το
διευθυντή του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννη Μαστρογεωργίου για την ελληνική οικονομία
και τις προοπτικές της…

www.todiktio.eu
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Μάρτιος 2014 Workshop

Από το φόβο της εξόδου από το Ευρώ στο μίτο της εξόδου από την κρίση
Το ΔΙΚΤΥΟ για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την Τετάρτη 5 Μαρτίου, διοργάνωσε ένα workshop με τη συμμετοχή του ιδρύματος Bruegel και με
τίτλο «Από το φόβο της εξόδου από το Ευρώ στο μίτο της εξόδου από την κρίση». Το workshop είχε τις εξής τρεις ενότητες:
1. Η βιωσιμότητα του χρέους και οι προτάσεις για την επίτευξη της, με ομιλητές τους Darvas Zsolt, Λιαργκόβα Παναγιώτη, Σαρδελή
Χριστόφορο, Διαμαντοπούλου Άννα και συντονιστή τον Τσώλη Ζώη.

2. Η θεσμική αναγέννηση, με ομιλητές τους Κορομηλά Γιώργο, Τσακυράκη Σταύρο, Τήνιο Πλάτων, Χριστόπουλο Λεωνίδα, Καμάρα Αντώνη, και συντονίστρια την
Διαμαντοπούλου Άννα.
3. Οι τομείς - προτεραιότητες ανάπτυξης της χώρας & η χρηματοδότησή τους, με ομιλητές Τσόπελα Γιώργο, Σακελλάρη Πλούταρχο, Τσαμουργκέλη
Γιάννη, Δοξιάδη Αρίστο, Καρατζά Βασίλη και συντονιστή τον Παπαστάθη Αργύρη. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Δημητριακή ΑΕ. Παρακολουθήστε το workshop
στο www.blod.gr.
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Μάρτιος 2014 Εκδηλώσεις

Ομιλία στο συνέδριο του
Economist στη Μάλτα
Η

πρόεδρος

Στις 14 έως 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε

Διαμαντοπούλου, συμμετείχε στις 7 Μαρτίου

στην Αθήνα το 155ο τραπέζι διαλόγου του

Στις 20 Μαρτίου η πρόεδρος του Δικτύου

σε πάνελ με τον Πρωθυπουργό της Μάλτας

γερμανικού

Άννα

Joseph Muscat, τον ΠΘ του Μαρόκου, τον

"Emerging from the Crisis. The Future

συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και

Υπουργό Εξωτερικών της Τυνησίας και τον

Europe". Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο

Κοινωνικής Επιτροπής στο Ζάππειο, με θέμα

Enrico Letta σε συνέδριο του Economist για

πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ο

«Μια νέα πορεία προς την ανάπτυξη, την

την

Υφυπουργός εξωτερικών Δημ. Κούρκουλας,

ανάκαμψη,

μέλη του Ευρωκοινουβουλίου, καθηγητές κα.,

κοινωνική Ευρώπη. »

στην

διοργανώθηκε στη Μάλτα.

Δικτύου

Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής

Άννα

Ανάπτυξη

του

Emerging from the crisis. The
future Europe

Ευρώπη,

που

ιδρύματος

Körber

με

τίτλο:

Διαμαντοπούλου,

την

συμμετείχε

αλληλεγγύη

και

στη

μια

το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε η Πρόεδρος του

www.todiktio.eu
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Μάρτιος 2014 Κείμενο Πολιτικής ΙΙΙ

Ο μίτος της ανασυγκρότησης της χώρας. Τα σημεία συναίνεσης για το «Εθνικό Σχέδιο
Ανασυγκρότησης».
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ μαζί με το Ινστιτούτο Bruegel, πραγματοποίησε ένα workshop από το οποίο προέκυψε ένα
κείμενο πολιτικής. Το κείμενο περιγράφει τις αναγκαίες και αυτονόητες συναινέσεις που πρέπει να

αναζητηθούν, πάνω στα μείζονα ζητήματα της διαχείρισης του χρέους, των απαραίτητων θεσμικών
αλλαγών και των αναπτυξιακών ευκαιριών της χώρας.
Σκοπός του ΔΙΚΤΥΟΥ δεν είναι να προτείνει το εθνικό σχέδιο ούτε να υποδείξει στα κόμματα και τους

φορείς τι πρέπει να κάνουν, αλλά να ανευρεθεί ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής που θα αποτελέσει τον
καμβά για να πέσουν μετά πάνω τα διαφορετικά χρώματα, από όπου και αν προέρχονται.

www.todiktio.eu
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Απρίλιος 2014 Συνέδρια

Αξιολογώντας την εφαρμογή
των Μνημονίων στην Ευρώπη

Σύνοδος Προοδευτικής Διακυβέρνησης
Αντιπροσωπεία

Στις

10

Απριλίου,

το

ΔΙΚΤΥΟ

για

τη

μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
συμμετείχε στο σεμινάριο του think tank

Notre Europe - Jacques Delors, με θέμα
"Αξιολογώντας

την

εφαρμογή

Μνημονίων στην ευρωζώνη".

των

ΔΙΚΤΟΥ

συμμετείχε

στη

συζήτηση με τίτλο "το μέλλον της Ευρώπης: σε
αναζήτηση μίας ενοποιητικής ουσίας", μαζί με τον

Πρόεδρο του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem, την
Υπουργό οικονομικών της Φινλανδίας και Πρόεδρο
του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Jutta Urpilainen,

τον Πρόεδρο του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος,

www.todiktio.eu

του

Stefan

Lofven

και

τον

A European Social Union: 10
tough nuts to crack
Την 18η Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 2η
Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του think-tank
Friends of Europe με θέμα «Μια ολιστική

προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων της
Ευρώπης»

στις

Βρυξέλλες,

στην

οποία

συμμετείχαν μέλη του Δικτύου.

Υφυπουργό

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλίας, Sandro Gozi.
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Απρίλιος 2014 Συνέδρια

Silk Road Economic Belt

Chineese Academy of Social Sciences
Στις

23

Απριλίου

η

πρόεδρος

του

ΔΙΚΤΥΟΥ,

Άννα

H πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε σε μία

Διαμαντοπούλου έδωσε διάλεξη στο CASS ( Chineese Academy

Ευρώ-Ασιατική

of Social Sciences). To CAAS είναι ένα Κινεζικό ινστιτούτο με

πρόγραμμα: Τhe Silk Road Economic Belt, στο Πεκίνο. Ο δρόμος του

4000 ερευνητές. Η διάλεξη έγινε στο Ευρωπαϊκό τμήμα όπου το

μεταξιού στη σύγχρονη μορφή του, δηλαδή χερσαίος εμπορικός

επίπεδο συζήτησης ήταν εντυπωσιακό όσον αφορά το βάθος

σιδηρόδρομος που περνάει από 18 χώρες για να ενώσει Κίνα Ευρώπη.

γνώσης των θεμάτων και των προβλημάτων της Ευρωπαϊκής

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Κινέζικη οργάνωση Peace Tour

Ένωσης.

cultural exchange .

www.todiktio.eu

Συνάντηση

που

αφορά

σ'

ένα

μεγάλο Κινέζικο
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Απρίλιος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

An ECI that works!
Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο συνέδριο «ECI Day» που πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες στις 15 Απριλίου 2014. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η
έκθεση «An ECI That Works!». Στην έκθεση καταγράφονται οι εμπειρίες και

οι προτάσεις 16 Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών,
συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας του ΔΙΚΤΥΟΥ «Invest in

Βραβεία Νεότητας Καρλομάγνος
Στις 29 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα η εκδήλωση για την
παρουσίαση της ελληνικής υποψηφιότητας Invest in Education,
στα Βραβεία Καρλομάγνου 2014.

Education».

www.todiktio.eu
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Απρίλιος 2014 Projects

15 votes that shaped the 7th European Parliament (2009-2014)

To ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην Έρευνα που συντόνισε το think tank Notre Europe - Jacques
Delors και το VoteWatch Europe με τη συμβολή άλλων ευρωπαϊκών think-tanks, 15 votes that
shaped the 7th European Parliament (2009-2014). Η ερευνητική ομάδα του Δικτύου δημοσίευσε
μια έκθεση που αφορά τους Έλληνες ευρωβουλευτές και εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα και
μια περίληψη των ευρημάτων της έκθεσης.

www.todiktio.eu
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Απρίλιος 2014 Αρθρογραφία

European Union needs united
leaders

Η θα αφανίσουμε αυτό το κράτος ή
αυτό θα αφανίσει τους πολίτες

PatlakasElias

Γεωργακόπουλος Γιώργος

Throughout the last four years Crisis in Greece

Η υφιστάμενη λειτουργία του κράτους αποτελεί τη

has been one of the most featured topics across

βασική πηγή δυσλειτουργίας της χώρας. Τόσο στο

the global media. Greek crisis ( financial, political.

επίπεδο της οικονομίας (συνεχώς μεταβαλλόμενο

moral ) is a worth-studying phenomenon for its

φορολογικό σύστημα, αδυναμία δράσης ελεγκτικών

very distinctive characteristics. That’s maybe why

μηχανισμών,

it has become so famous…

υποδομών σε εύλογο χρονικό διάστημα…) όσο και

αδυναμία

παραγωγής

βασικών

στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής….

www.todiktio.eu
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Μάιος 2014 Projects/Συνέδρια

Το μέλλον της Ευρώπης

«The EU looks ahead»
Στις 4 Μαΐου, η Ανθή Σουλιτσιώτη, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ, συμμετείχε

Η

στη

του

μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμμετείχε στη

προγράμματος «Η ΕΕ κοιτάζει μπροστά», στο Παρίσι. «Η ΕΕ

συζήτηση που διοργάνωσε η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση

κοιτάζει μπροστά» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που

Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας του

συντονίζει το think-tank Notre Europe - Jacques Delors και

Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 12 Μαΐου. Το θέμα της συζήτησης ήταν

περιλαμβάνει τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών think-tanks

Το μέλλον της Ευρώπης.

2η

συνεδρίαση

της

συντονιστικής

επιτροπής

Άννα

Διαμαντοπούλου,

πρόεδρος

του

ΔΙΚΤΥΟΥ

για

τη

όπως αυτή του ΔΙΚΤΥΟΥ.

www.todiktio.eu
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Μάιος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Κnowledge shots© για την Ημέρα της Ευρώπης
Η Ανθή Σουλιτσιώτη, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε ως ομιλήτρια στο
knowledge

shots©

για

την

Ημέρα

της

Ευρώπης

που

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Μαΐου. Την εκδήλωση του

Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα, υποστήριξαν τα Κέντρα Ευρ.
Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αμερικάνικης Γεωργικής

Σχολής και η Θεσσαλονίκη Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.

www.todiktio.eu

Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία - Ιδέες
για μια Καλύτερη Ευρώπη
Η Εύα Αμπάζη, μέλος του ΔΣ του ΔΙΚΤΥΟΥ παρουσίασε την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την Παιδεία Invest in
Education στην έδρα του ΕΚ στο Στρασβούργο. Πέντε χιλιάδες

νέοι από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση
για τη Νεολαία στο Στρασβούργο που είχε ως στόχο να φέρει τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο κοντά στους νέους της Ευρώπης.
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Μάιος 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Εκδήλωση για την Πρωτοβουλία του
Δικτύου «Invest in Education» στην Κύπρο
Η

Κυπριακή

Ευρωπαϊκής

Η Ερμέλα Γιάννα, μέλος της Ομάδας νέων του Δικτύου για τη

Πρωτοβουλίας Πολιτών Invest in Education, υπό την αιγίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμμετείχε στην

για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διοργάνωσε ανοικτή

απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Νεότητας Καρλομάγνος, στο

συζήτηση: Σε τι είδους παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα. Στις

Άαχεν της Γερμανίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το σχέδιο

16 Μαΐου 2014 με κύριο Ομιλητή τον Δρ Χριστόφορο Πισσαρίδη, κάτοχο

"Invest in education", που αποτελεί και την πρώτη Ευρωπαϊκή

Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών και Πρέσβη της Πρωτοβουλίας.

Πρωτοβουλία Πολιτών από ελληνικό φορέα.

www.todiktio.eu

Ομάδα

Εθελοντών

Υποστήριξης

της

Βραβεία Νεότητας Καρλομάγνος
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Μάιος 2014 Αρθρογραφία

«Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η
Κύπρος σήμερα!»

Ευρώπη και Αραβικός κόσμος
Γαντούρ-Δεμίρη Νάντα

Κοιλιαρής Βασίλης
Η Εκπαίδευση είναι το καύσιμο που κινεί την οικονομία και ο

Στις 9 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμά την ημέρα της Ευρώπης. Η

στυλοβάτης που στηρίζει την κοινωνία. Αντίθετα, η καλπάζουσα

ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «δήλωσης

Ανεργία

ανάπτυξης,

Σούμαν». Ο τότε Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν είχε

υποσκάπτοντας την κοινωνική συνοχή και ρηγματώνοντας το

εκφράσει, στις 9 Μαΐου 1950, την ιδέα του για μια νέα μορφή

ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η ποιότητα στην Παιδεία είναι η απάντηση

πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη που θα καθιστούσε αδιανόητο

στην απειλή αυτή, αφού η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα

έναν πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Στην αρχή της δήλωσης

έπρεπε να λογίζεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας…

του ανέφερε «η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί αν δεν

των

νέων

υποβαθμίζει

τις

προοπτικές

αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που

www.todiktio.eu

την απειλούν»…
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Διαδικτυακό Προφίλ
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η ομάδα του ΔΙΚΤΥΟΥ δημιούργησε και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2013 το διαδικτυακό προφίλ της πρωτοβουλίας
«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ! ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ!»,
με σκοπό τη συγκέντρωση 1 εκ. υπογραφών έως τις 6 Αυγούστου 2014. Η ομάδα πέτυχε σε λιγότερο από 10 μήνες τα εξής:

 Η επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας http://invest-in-education.eu/ προσελκύει πάνω από 262 μοναδικούς
επισκέπτες καθημερινά!
 Το προφίλ στο
 Tο προφίλ στο

www.todiktio.eu

https://www.facebook.com/investineducationeu

https://twitter.com/Invest_in_Edu

έχει 3.673 likes

έχει 358 followers

51

Διαδικτυακό Προφίλ 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!

www.todiktio.eu

 Το προφίλ στο

https://www.facebook.com/ToDiktio

 Tο προφίλ στο

https://twitter.com/todiktio

έχει 664 likes

έχει 451 followers
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NEWSLETTER ΔΙΚΤΥΟΥ

To ΔΙΚΤΥΟ εκδίδει σε μηνιαία βάση 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 ο αριθμός των συνδρομητών αριθμεί τους 972.

www.todiktio.eu
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