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ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
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Αθανάσιου Διάκου 20,
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Eλλάδα

Tο Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός πολιτικής και έρευνας, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2013 στην 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 χώρα μας, όπως η
Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.
Το ΔΙΚΤΥΟ επιδιώκει την επικοινωνία των πρωτοπόρων ιδεών, των
αναλύσεων και της έρευνας που πραγματοποιεί στο ευρύ κοινό και
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 εποχής. Αυτό έκανε και στην
κρίση της Πανδημίας.
Στην εποχή της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου
και της γεωπολιτικής αστάθειας, όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ
κρατών, βιομηχανιών και πολιτισμών θα καταστεί ακόμη περισσότερο
αναγκαία, το Δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη ισχυρίτερο forum
συνάντησης και διαλόγου ηγετικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, με στόχο την οικοδόμηση βιώσιμων συνεργειών και
καναλιών πολυμερούς συνεργασίας.
Σ’ αυτή του την προσπάθεια το ΔΙΚΤΥΟ εμπλέκει και δίνει ευκαιρίες σε
νέους επιστήμονες, ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

1

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ με
μια ματιά

92

εκδηλώσεις

320

υψηλού
επιπέδου ομιλητές

1.	Working Breakfast με την
π. Υπουργό Εξωτερικών και
Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό
της Σουηδίας, Margot Wallström.
2.	Η Άννα Διαμαντοπούλου
στη συνεδρίαση του ΔΣ του
Ιδρύματος Brenthrust, στη
Ζάμπια. Ανάμεσα στους
εικονιζόμενους - μέλη του ΔΣ:
Olusegun Obasanjo, πρώην
Πρόεδρος της Νιγηρίας, της
Ellen Johnson Sirleaf, πρώην
Πρόεδρος της Λιβερίας, του
Kgalema Motlanthe, πρώην
Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής,
του Ernest Bai Koroma, πρώην
Πρόεδρος της Σιέρα Λεόνε, του
Hailemariam Desalegn, πρώην
Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας.
3.	Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε
συνάντηση με τον Anwar Gargash,
τότε Υπουργό Εξωτερικών
των ΗΑΕ και νυν επικεφαλής
διπλωματικό σύμβουλο του
Προέδρου των ΗΑΕ.

3

4

4.	Working Breakfast με τον
π. Υπουργό Εξωτερικών
και Αντικαγκελάριο της
Γερμανίας, Sigmar Gabriel.
5.	Working Breakfast με τον
Πρωθυπουργό της Ισπανίας,
Pedro Sanchez.

Περισσότεροι από

6.	Η Άννα Διαμαντοπούλου, με
τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ν.
Σμιτ, κατά τον ορισμό της ως
Προέδρου της Υψηλού Επιπέδου
Επιτροπής της ΕΕ για το μέλλον
του κοινωνικού κράτους.

συμμετέχοντες

7.	Working Breakfast με τον πρ.
Πρωθυπουργό της Ιταλίας,
Enrico Letta

9,000

2

5

213

συμμετοχές σε
διεθνή fora

6
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8.	Ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ
Β.Γαβαλάς με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό
του Ιρακινού Κουρδιστάν, Qubad Talabani.

8
9

9. Σ υζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο με τους
πρέσβεις, στην Ελλάδα, των ΗΠΑ, του Ισραήλ
και της Τουρκίας.
10.	Συζήτηση για την Αφρική, στο πλαίσιο του
DEF, με τον πρ. Πρόεδρο της Νιγηρίας και της
Αφρικανικής Ένωσης Olusegun Obasanjo.

12. Η
 Πρόεδρος του Δικτύου Άννα Διαμαντοπούλου
σε επίσκεψη στην έδρα του ΝΑΤΟ, μαζί με τον
πρώην ΓΓ Anders Fogh Rasmussen, τον πρ.
ΠΘ της Ισπανίας Jo-sé Aznar κ.α.

10

92

policy briefs

78

Δελτία Πολιτικής
Ανάλυσης και Εκτίμησης

534

άρθρα στον ελληνικό
και ξένο τύπο

10,500
11
12

τρίτες αναφορές
στον τύπο
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11. Η
 Άννα Διαμαντοπούλου συζητά με τους
Πρωθυπουργούς της Αλβανίας, του Κόσσοβου
και της Βόρειας Μακεδονίας, για την ευρωπαϊκή
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, στο φετινό
συνέδριο του Economist.
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διακυβέρνηση & άνθρωποι

Πρόεδρος

Έχει διατελέσει Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, υπηρέτησε ως υπουργός Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για 11 χρόνια. Ήταν
η υποψήφια της Ελλάδος για τη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΟΟΣΑ,
όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.
Είναι μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών
Σχέσεων (European Council on Foreign Relations), του Διοικητικού
Συμβουλίου του think tank “Friends of Europe” και του Επιστημονικού
Συμβουλίου του FEPS (Foundation for European Progressive Studies).
Επιπλέον, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Οικονομικού
Φόρουμ των Δελφών και του Bussola Institute, ενός οργανισμού διαλόγου
μεταξύ της ΕΕ και των Χωρών του Κόλπου, με έδρα τις Βρυξέλλες.
Επιπλέον, είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Brenthrust, ενός
από τα μεγαλύτερα ιδρύματα στην Αφρική, ιδρυθέν από την Οικογένεια
Oppenheimer.
Είναι, επίσης, μέλος εταιρικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένου του Δ.Σ.
της Coca Cola HBC και της KEKST CNC, εταιρείας του Ομίλου Publicis.
Υπήρξε Fisher Family Fellow στο Harvard Kennedy School (Fisher Family
Fellow), Distinguished Scholar στο Lee Kuan Yew School of Public Policy της
Σιγκαπούρης και Richard von Weizsäcker Fellow στο Ίδρυμα Robert Bosch,
στο Βερολίνο.
Έχει τιμηθεί με διάφορα παράσημα και διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου
του παρασήμου της «Λεγεώνας της Τιμής» από τον Πρόεδρο της Γαλλικής
Δημοκρατίας.
Το τελευταίο της βιβλίο, με τίτλο «Από το Ντεσεβό στο Drone», κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Πατάκη.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση
στην Ελλάδα και την Ευρώπη και Πρόεδρος του High Level Group της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, στην ΕΕ.
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Διεθνής
Συμβουλευτική
Επιτροπή
H Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΙΚΤΥΟY αποτελείται
από σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, διακεκριμένους
ακαδημαϊκούς και κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων think tanks
της Ευρώπης.
Στόχος της Επιτροπής είναι να συμβάλει στην επικαιροποίηση του
δημοσίου διαλόγου στην Ελλάδα, με την παρουσίαση και ανάλυση
των σημαντικότερων διεθνών εξελίξεων και ταυτόχρονα να προτείνει
προγραμματικές προτάσεις πολιτικής, βασισμένες στη διεθνή εμπειρία
και βέλτιστες πρακτικές.
Η Επιτροπή φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος, της
Ευρώπης αλλά και των χωρών καταγωγής και δραστηριοποίησης των
μελών της.
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Μέλη:
Sigmar Gabriel,

Ivan Krastev,

Πρόεδρος της Atlantic Brüke &
πρ. Αντικαγκελάριος και Υπουργός
Εξωτερικών της Γερμανίας

Πρόεδρος του Centre For Liberal
Strategies της Σόφιας

Enrico Letta,

Sonja Licht,

πρ. Πρωθυπουργός της Iταλίας &
Γραμματέας, Partito Democratico

Πρόεδρος του Belgrade
Security Forum

Mary McAleese,

Sandro Gozi,

πρ. Πρόεδρος της Ιρλανδίας

Ευρωβουλευτής Γαλλίας & πρ.
Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
της Ιταλίας

Οlusegun Obasanjo,

Gilles Merritt,

πρ. Πρόεδρος της Νιγηρίας και
της Αφρικανικής Ένωσης

Ιδρυτής και μέλος του ΔΣ, Friends of
Europe

Margot Wallstöm,

Kevin Featherstone,

πρ. Aν. Πρωθυπουργός της
Σουηδίας & Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο
London School of Economics

Meglena Kuneva,

Ulrike Guerot,

Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Συμβούλιο της Ευρώπης & πρ.
Αν. Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας

Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος
Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Μελέτης της
Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Krems

Frank Vandenbrouck,

Xavier Prats Monne,

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Άμστερνταμ & πρ. Αναπληρωτής
Πρωθυπουργός του Βελγίου

Ειδικός Σύμβουλος, Teach for All & πρ.
Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Χριστόφορος Πισσαρίδης,
κάτοχος Βραβείου Νόμπελ
Οικονομικών

{9}

Άννα Διαμαντοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο και Στελέχη

Πρόεδρος

Σέργιος Θεοδωρίδης
A’ Αντιπρόεδρος

Μάκης Χατζούλας
Β’ Αντιπρόεδρος

Εύα Αμπάζη
Ταμίας

Ιωάννης Κατσαρός
Γραμματέας

Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνη
Μέλος

Κώστας Δημόπουλος
Μέλος

Ολιάνα Φαλδαμή
Μέλος

Βασιλική Μπέσιου
Μέλος
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Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σέργιος Θεοδωρίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Distinguished
Professor Μηχανικής Μάθησης του Πανεπιστημίου Aalborg
της Δανίας και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Επεξεργασίας
Σήματος (SPS) του Institute of Electronics and Electrical
Engineers (IEEE).

Ο Μάκης Χατζούλας είναι επιχειρηματίας, CEO της εταιρείας
Forel.

Η Εύα Αμπάζη είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός
του ΕΜΠ. Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών και
κατασκευής έργων στην Κοζάνη και την Αθήνα.

Ο Ιωάννης Κατσαρός είναι υπεύθυνος σπουδών και έρευνας
του ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ, Μέλος Δ.Σ. της Ένωσης για την Οργάνωση
και Διοίκηση στην Εκπαίδευση (Ε.Ο.Δ.Ε.), μέλος ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.
Έχει διδάξει σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα,
καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια/ προγράμματα στο
ΕΚΔΔΑ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Πάντειο. Έχει
δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα.
Η Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνη είναι νομικός, ειδικευμένη στο
Δημόσιο Δίκαιο και σύμβουλος πολιτιστικής διαχείρισης. Έχει
διατελέσει υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, σύμβουλος για διεθνή και πολιτιστικά θέματα στα
Υπουργεία Πολιτισμού, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης
και Τύπου. Ήταν ακόμη υπεύθυνη πολιτιστικού προγράμματος
Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Ο Κώστας Δημόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.

Η Ολιάνα Φαλδαμή είναι founder του Studio Design, μίας
συμβουλευτικής εταιρείας που ειδικεύεται σε θέματα
καινοτομίας και στρατηγικής. Παράλληλα, είναι επικεφαλής
στον επιχειρησιακό τομέα των Εκδόσεων Κλειδάριθμος. Πριν
από αυτό, εργάστηκε για δέκα χρόνια στην Google UK. Είναι
μέντορας στον οργανισμό Women on Top.

Η Βασιλική Μπέσιου, γεννημένη το 1983, είναι διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ, σύμβουλος μηχανικός και
μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερη έμφαση
στη χρήση μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης καθώς
και στις τεχνικές λήψης αποφάσεων και επίλυσης σύνθετων
προβλημάτων. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί την εξέλιξη
και εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως AI, IoT και Big Data
μέσα στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με
έμφαση στον τομέα των κατασκευών και την αξιοποίηση
ψηφιακών εργαλείων όπως το BIM.

Στελέχη
Αθηνά Πανούτσου
Υπεύθυνη Διοίκησης

Ανδρέας Παπακωνσταντίνου
Νομικός Σύμβουλος

Δρ. Εύη Χατζηανδρέου
Βασίλης Γαβαλάς
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών

Μαρία Καραγιαννίδου
Επιστημονική Συνεργάτης, με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική

Δρ. Νικήτας Σίμος
Επιστημονικός Συνεργάτης, με αντικείμενο την οικονομία και τη γεωπολιτική

Βασιλική Καραμπούλη
Ειδική Συνεργάτης

Δημοσθένης Κόλλιας
Ερευνητής

Παύλος Πετίδης
Ερευνητής

Γιάννης Μπέκος
Υπεύθυνος τεχνικών και ψηφιακών μέσων

Εκπρόσωποι του Δικτύου στην Ευρώπη
Ρούλα Μπικίδου
Γερμανία (Στουτγάρδη)

Γιάννης Νάστος
Λουξεμβούργο

Χρήστος Αλεξάκης
Γαλλία (Παρίσι)

Πετρίνα Γεωργαράκη
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Επιστημονική Συνεργάτης (για θέματα Δημόσιας και Ψηφιακής Υγείας)
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πόροι και χρηματοδότηση
Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα και την Ευρώπη χρηματοδοτείται
μέσα από τις πάγιες ετήσιες συνδρομές
των μελών του, από ιδιωτικές και εταιρικές
χορηγίες και δωρεές καθώς και μέσω
εσόδων από ευρωπαϊκά προγράμματα
και διεθνείς ερευνητικές συμπράξεις και
διοργανώσεις.
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Νέες Διεθνείς Θεσμικές Συνεργασίες

Μετά από πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής προς την Πρόεδρο του
Δικτύου Άννα Διαμαντοπούλου, ανέλαβε την Προεδρία της Υψηλού
Επιπέδου Επιτροπής για το μέλλον του κοινωνικού κράτους,
με δεδομένο ότι το κοινωνικό κράτος δεν μένει ανεπηρέαστο από
τις ριζικές αλλαγές, που επιφέρει ο 21ος αιώνας. Στόχος όλων των
ευρωπαίων είναι η μεταρρύθμιση του, ώστε να καταστεί βιώσιμο και
ανθεκτικό και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες
& απαιτητικές συνθήκες της εποχής που έρχεται.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ ορίστηκε Πρόεδρος της Υψηλού
Επιπέδου Επιτροπής της ΕΕ για το μέλλον του κοινωνικού
κράτους, της κοινωνικής προστασίας και της εργασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, μέλος του
Συμβουλίου του The Brenthrust Foundation.
Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπουλου, ορίστηκε μέλος
του Advisory Board του Ιδρύματος Brenthrust, από τον Ιδρυτή και
Πάτρονα του Ιδρύματος, Jonathan Oppenheimer, πρ. Πρόεδρο της De
Beers και της Anglo American Corporation.
Το Ίδρυμα Brenthrust, ένα από τα μεγαλύτερα στην Αφρική, ιδρύθηκε
από την Οικογένεια Oppenheimer, με στόχο την ενίσχυση των
οικονομικών επιδόσεων των Αφρικανικών κυβερνήσεων και τη
δημιουργία θεσμών που θα επιτρέψουν στην ήπειρο τη μέγιστη
αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων της.
Το Advisory Board αποτελείται από 21 σημαίνουσες προσωπικότητες
παγκοσμίου κύρους από τους τομείς της πολιτικής, της
επιχειρηματικότητας και της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των
Olusegun Obasanjo, πρώην Προέδρου της Νιγηρίας, της Ellen
Johnson Sirleaf, πρώην Προέδρου της Λιβερίας, του Kgalema
Motlanthe, πρώην Προέδρου της Νότιας Αφρικής, του Ernest Bai
Koroma, πρώην Προέδρου της Σιέρα Λεόνε, του Hailemariam
Desalegn, πρώην Πρωθυπουργού της Αιθιοπίας, του Στρατηγού Nick
Carter, πρώην ΑΓΕΕΘΑ του Ηνωμένες Βασιλείου και του Στρατηγού
Richard Myers, πρώην ΑΓΕΕΘΑ των ΗΠΑ.

Ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ, μέλος του
Leadership Council του Democracy and Culture Foundation.
Ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ Βασίλης Γαβαλάς
ορίστηκε μέλος του Leadership Council του Democracy and Culture
Foundation, ίδρυμα με έδρα στο Λονδίνο που διοργανώνει μεταξύ
άλλων το Athens Democracy Forum, σε συνεργασία με τους New
York Times.
Μεταξύ των 25 μελών του Συμβουλίου είναι ο εφοπλιστής Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος, η SHEIKHA AL-MAYASSA AL THANI, αδερφή
του Εμίρη του Κατάρ, οι επενδυτές Nicolas Beggruen & Brunello
Cucinelli & η Νομπελίστρια OUIDED BOUCHAMAOUI.
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Νέες Διεθνείς Θεσμικές Συνεργασίες

Το ΔΙΚΤΥΟ, σε συνεργασία με την Προεδρία της Νέας Ζηλανδίας
στην APEC, δημοσιεύει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού, εισάγοντας, ουσιαστικά, το σημαντικό
περιφερειακό φόρουμ στο ελληνικό κοινό. Το αφιέρωμα σκιαγραφεί
το προφίλ κάθε κράτους-μέλους της APEC με βάση τους κυριότερους
οικονομικούς δείκτες, φιλοξενώντας παράλληλα πρωτότυπα άρθρα
των πρέσβεων, στην Αθήνα, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας,
της Νέας Ζηλανδίας, της Ν. Κορέας, του Μεξικού, της Ρωσίας και
της Χιλής. Επιπλέον, το αφιέρωμα περιλαμβάνει άρθρο του Γενικού
Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του
Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Σμυρλή, για τη «σχέση της Ελλάδας
με την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού».

Συνεργασία με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Παναμά
Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία του Παναμά στην Ελλάδα, και με τη
στρατηγική υποστήριξη της Panama Shipping Agency, διοργάνωσε
κλειστή συζήτηση με θέμα: «Μια σχέση ειδικού βάρους: Οικονομικοί
και Ναυτιλιακοί δεσμοί Παναμά και Ελλάδος».
Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη δημοσίευση από το ΔΙΚΤΥΟ της
πρώτης εκτενούς μελέτης για την ενίσχυση των σχέσεων Παναμά –
Ελλάδος
Στη συζήτηση, την οποία προλόγισε η Άννα Διαμαντοπούλου και
συντόνισε ο σύμβουλος διεθνών σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ, Βασίλης
Γαβαλάς, έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλάκης,
η Τζούλι Λυμπερόπουλος, Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα και ο
Antonio Taquis Ochoa, Πρόεδρος, Panama Shipping Agency and
Services, πρ. Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Συνεργασία με τον APEC - Oργανισμό για την Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού
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Συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης
Το ΔΙΚΤΥΟ σε συνεργασία με ακόμα τέσσερις δεξαμενές σκέψης
(think-tanks) συμμετείχε σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία-κάλεσμα για
τη συγκέντρωση υπογραφών από προσωπικότητες και πολίτες όλων
των χώρων της ΕΕ, το οποίο κατατέθηκε στην τελευταία ολομέλεια
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και θέτει το ζήτημα της
μεταρρύθμισης των Συνθηκών προς την κατεύθυνση της πολιτικής
ενοποίησης της Ευρώπης.
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Νέες Διεθνείς Θεσμικές Συνεργασίες

Δημοσιεύσεις
«Μια σχέση ειδικού βάρους: Οικονομικοί και Ναυτιλιακοί
δεσμοί Παναμά και Ελλάδος».

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Το ΔΙΚΤΥΟ δημοσίευσε την πρώτη εκτενή μελέτη για την ενίσχυση των
σχέσεων Παναμά - Ελλάδος, με τίτλο «Μια σχέση ειδικού βάρους:
Οικονομικοί και Ναυτιλιακοί δεσμοί Παναμά και Ελλάδος».

Τη μελέτη εκπόνησε ο Καθ. Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Διοίκησης
Λιμένων & Ναυτιλίας στο ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης
Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (International Association of Maritime
Economists – IAME), σε συνεργασία με τον αν. Καθηγητή Γιώργο
Βαγγέλα και την ερευνήτρια Εύη Κλαδάκη.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία του
Παναμά στην Ελλάδα, και με τη στρατηγική υποστήριξη της Panama
Shipping Agency.
Ο Παναμάς, πέραν από την εξέχουσα γεωγραφική του θέση και τη
σημασία που του προσδίδει το Κανάλι για την ελληνική ναυτιλία, είναι
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επίσης ένα ισχυρό διοικητικό, διπλωματικό και οικονομικό κέντρο,
με ανεπτυγμένο τραπεζικό κλάδο, ανεπτυγμένα συστήματα logistics
και συμμετοχή σε σημαντικές διακρατικές συμφωνίες ελευθέριου
εμπορίου.
Η μελέτη, δημοσιευμένη τόσο στα ελληνικά όσο και τα αγγλικά,
εστιάζει στην ισχυροποίηση των διμερών σχέσεων στον τομέα της
ναυτιλίας. Για να επωφεληθεί η ελληνική ναυτιλία και η ευρύτερη
επιχειρηματικότητα από αυτές τις συνθήκες, μια προσεκτικά
σχεδιασμένη στρατηγική θα πρέπει να συνδέεται με διαρκή διοικητική
υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η μόνιμη διπλωματική
παρουσία της Ελλάδας στον Παναμά, μέσω της ίδρυσης και
λειτουργίας Ελληνικής Πρεσβείας στην χώρα.

{ 18 }

Δημοσιεύσεις

Ενεργειακός και ψηφιακός μετασχηματισμός ως πυλώνες της
«Δίκαιης Μετάβασης» των λιγνιτικών περιοχών

Η ελληνική λιγνιτική βιομηχανία, είχε περιέλθει εδώ και μια
τουλάχιστον 10ετία, σε οικονομικό και μη αναστρέψιμο αδιέξοδο.
Παράλληλα η Ελλάδα, στα πλαίσια της πράσινης συμφωνίας,
δεσμεύτηκε να υλοποιήσει στόχους και πολιτικές, με σημαντική
οικονομική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια από την ΕΕ. Ο πλανήτης,
όμως, αλλάζει ιστορική εποχή. Προκύπτουν νέες προκλήσεις και νέες
κρίσεις, ενώ συντελούνται συνεχώς πολιτικές ανατροπές, στις οποίες
οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται. Η πανδημία του κορονοϊού
και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν ως πρώτη κύρια
επίπτωση μια, πρωτοφανών διαστάσεων, ενεργειακή κρίση. Αυτή
την συγκεκριμένη περίοδο, η Ελλάδα, υλοποιώντας τους στόχους της
ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης, μπορεί να βρεθεί ανάμεσα
στις χώρες εκείνες που θα έχουν πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση
και θεσμική κατανόηση από εκείνα τα κράτη που θα περιμένουν να
προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις της μετάβασης, μετά το τέλος
της ενεργειακής κρίσης. Ακόμα και στην περίπτωση που η Ελλάδα
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αναγκαστεί να επαναλειτουργήσει

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Eπιμέλεια: Βασιλική Μπέσιου
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ζημιογόνες μονάδες, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι το νέο μοντέλο
ανάπτυξης, οι επενδύσεις, οι υποδομές, η επανακατάρτιση των
κατοίκων και η δημιουργία κινήτρων ελκυστικότητας της περιοχής,
με λίγα λόγια δηλαδή η Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Η
Δυτική Μακεδονία είναι η Περιφέρεια που υφίσταται τις μεγαλύτερες
επιπτώσεις. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα αφορά την συνολική
Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική, αλλά και τις ιδιαίτερες προσπάθειες
της Περιφέρειας και των Δήμων.
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Δημοσιεύσεις

Κίνητρα για τον εμβολιασμό – Μια ματιά στον κόσμο

του εμβολιασμού κατά του COVID-19, με τους κύριους τομείς
σύγκλισης να αφορούν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, ομάδες
υψηλού κινδύνου και εσωτερικούς χώρους εστίασης. Παράλληλα,
παρατηρείται ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών που καθιστά
υποχρεωτικό των εμβολιασμό για δημόσιους υπαλλήλους και
ταξιδιώτες. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
δεν έχει καθολικό χαρακτήρα, αλλά διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
Στην παρακάτω ανάλυση παρατίθενται ορισμένα από τα είδη
υποχρεωτικότητας εμβολιασμού χωρών.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Η απότομη ανάκαμψη των λοιμώξεων λόγω της μετάλλαξης Δέλτα
σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των εμβολιασμών ώθησαν
τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν διάφορα είδη υποχρεωτικότητας
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«Προς αναζήτηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου για μια
κοινωνία που γερνά»
Επιμέλεια: Μαρία Καραγιαννίδου

Το Δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και σε
σημαντικό βαθμό όλες οι οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι
πολύπλευρο και δεν συνοψίζεται στην χαμηλή γεννητικότητα. Η
αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα
και οι επιπτώσεις της γήρανσης επιδεινώνονται από κοινωνικούς,
οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, γι΄αυτό και
έχουμε διαφορετικά δεδομένα σε κάθε χώρα.

{ 22 }

Δημοσιεύσεις

Η επανεπικράτηση των Ταλιµπάν
στο Αφγανιστάν θέτει τρία βασικά
ερωτήµατα: γιατί απέτυχε η διεθνής
κοινότητα, πως θα διαµορφωθεί το
περιφερειακό περιβάλλον µετά την
πτώση της Αφγανικής Κυβέρνησης
και την αποχώρηση των ΗΠΑ,
και ποιες αναµένεται να είναι οι
επιπτώσεις της κυριαρχίας των
Ταλιµπάν για την Ευρώπη και τη
Δύση συνολικά. O Mills υποστηρίζει
ότι η παγκόσµια κοινότητα απέτυχε
να διασφαλίσει τη σταθερότητα στο
Αφγανιστάν λόγω έλλειψης σωστής
κατανοµής ανθρωπίνων πόρων
και στρατευμάτων, απουσίας
δομημένου αλλά και λόγω συγκρούσεων περιφερειακών επιρροών. Η
επικράτηση των Ταλιµπάν σημαίνει πιθανότατα εξαφάνιση κεκτημένων
είκοσι χρόνων, σε επίπεδο θεσμών και δικαιωμάτων. Στο εξής, η
Δύση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειµένου να διασφαλίσει
τη διατήρηση έστω του minimum της σταθερότητας και της
ελευθερίας στο Αφγανιστάν, σχεδιάζοντας ταυτόχρονα µια δομημένη
πολιτική αντιμετώπισης των συνεπειών της πτώσης της Καμπούλ, σε
κρίσιμους τοµείς όπως το μεταναστευτικό και η ισορροπία δυνάμεων,
στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Policy Brief: Γιατί έχασε η Δύση στο Αφγανιστάν – Και πώς οι
Αφγανοί θα µπορούσαν να έχουν βγει κερδισµένοι.
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Αφιέρωμα, σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (APEC) και την Κυβέρνηση
της Νέας Ζηλανδίας
Η ανάδυση των χωρών της Ασίας στο
προσκήνιο της διεθνούς οικονομικής
και κοινωνικής πραγματικότητας είναι
γεγονός. Το 2021 εκτιμάται ότι οι Ασιατικές
οικονομίες θα ξεπεράσουν σε μέγεθος
αυτές του υπόλοιπου κόσμου σε ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης (Purchasing
Power Parity-PPP) για πρώτη φορά μετά
τον 19ο αιώνα. To 2000 το ποσοστό του
παγκόσμιου ΑΕΠ των χωρών της Ασίας
ήταν 35% και των υπολοίπων χωρών
65%. Η Ασία φιλοξενεί περισσότερο από
το μισό πληθυσμό της Γης και 21 από
τις 30 μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού
που εισοδηματικά κατατάσσεται στη μεσαία τάξη, κατοικεί σήμερα στην Ασία.
Σύμφωνα με το Global Innovation Index 2020, ανάμεσα στις 25 πιο καινοτόμες
χώρες πέντε είναι από την Ασία (Σιγκαπούρη, Δ. Κορέας, Κίνα, Ιαπωνία,
Χονγκ Κονγκ). Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία
και την Εξωστρέφεια κύριος Κώστας Φραγκογιάννης υπογράμμισε την
ανάγκη να ξεφύγουμε από μια ευρωκεντρική» αντίληψη του κόσμου και
να καταβάλλουμε προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε και προσεγγίζουμε τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού.
Ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Σέργιος
Θεοδωρίδης υπογραμμίζει την ανάδυση των χωρών της Ασίας στην Άπω
Ανατολή από το παρασκήνιο του οικονομικού και γεωπολιτικού γίγνεσθαι στο
προσκήνιο ως μία από τις σημαντικότερες αλλαγές παγκόσμιας εμβέλειας
στην πρόσφατη ιστορία. Η Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνη, μέλος του ΔΣ του
Δικτύου, τόνισε την ανάδυση της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού
(APEC) ως αντίδραση στην αναπτυσσόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των
οικονομιών Ασίας-Ειρηνικού και με πρωταρχικό στόχο την προώθηση του
ελεύθερου εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Σημειώνει
μάλιστα, την σημαντική παγκόσμια επιρροή που ασκεί ως ένας από τους
πολυμερείς συνασπισμούς υψηλού επιπέδου και ως ένα από τα παλαιότερα
φόρουμ στην περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού. Η Συντονίστρια του Αφιερώματος
και μέλος του ΔΣ του Δικτύου Βασιλική Μπέσιου τόνισε ότι στόχος του
Αφιερώματος είναι να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό και τους φίλους μας
διεθνώς με τα 21 συνεργαζόμενα μέλη στις δύο πλευρές του Ειρηνικού.
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Το ΔΙΚΤΥΟ, σε συνεργασία με την Προεδρία της Νέας Ζηλανδίας στην
APEC, δημοσιεύει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Οικονομική Συνεργασία
Ασίας-Ειρηνικού, εισάγοντας, ουσιαστικά, το σημαντικό περιφερειακό
φόρουμ στο ελληνικό κοινό. Το αφιέρωμα σκιαγραφεί το προφίλ κάθε
κράτους-μέλους της APEC με βάση τους κυριότερους οικονομικούς
δείκτες, φιλοξενώντας παράλληλα πρωτότυπα άρθρα των πρέσβεων,
στην Αθήνα, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας,
της Ν. Κορέας, του Μεξικού, της Ρωσίας και της Χιλής. Επιπλέον, το
αφιέρωμα περιλαμβάνει άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών,
Γιάννη Σμυρλή, για τη «σχέση της Ελλάδας με την Οικονομική Συνεργασία
Ασίας-Ειρηνικού».
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ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και τη ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ: ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ του ΑΒΡΑΑΜ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή και οι νέες
γεωπολιτικές ισορροπίες επιφέρουν εξελίξεις και ανατροπές σε όλα
τα σημεία του πλανήτη. Η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ανήκει σε όλους τους Δυτικούς σχηματισμούς εξουσίας
αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στα ανατολικά της
σύνορα. Μία προσέγγιση με στόχο την ανάλυση των παραπάνω και με
αφορμή τις πολύ σημαντικές «Συμφωνίες του Αβραάμ», κυρίως μεταξύ
Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καταγράφεται στην ανάλυση
του Νικήτα Σίμου.
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To ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
παρουσιάζει μια σύντομη απολογιστική έκθεση των Συμπράξεων
Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα, με παράλληλη
συγκριτική ανάλυση παραδειγμάτων, σε διεθνές επίπεδο. Στην έκθεση
αναλύονται, μεταξύ άλλων, τόσο τα γενικά χαρακτηριστικά των ΣΔΙΤ
και τα πλεονεκτήματα τους ως τρόπου υλοποίησης έργων, όσο και η
υλοποίηση των ΣΔΙΤ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Από τα
συμπεράσματα της έκθεσης προκύπτει ότι οι πολιτικές και ιδεολογικές
συγκρούσεις που για χρόνια εμπόδιζαν την ανάπτυξη των ΣΔΙΤ έχουν
πλέον καμφθεί, με τις Συμπράξεις να αποκτούν συνεκτικό θεσμικό
πλαίσιο και τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής γραμμής ή
ιδεολογικής απόχρωσης, να υλοποιούν σχετικά προγράμματα. Στην
υλοποίηση της έκθεσης αυτής, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η
συνεισφορά του Νικόλαου Μαντζούφα ο οποίος διετέλεσε Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τον Ιούλιο του 2019 έως τον
Αύγουστο του 2020. Ο κύριος Μαντζούφας διετέλεσε επίσης για 10 έτη
Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΏΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ): μια
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Μεταβαλλόμενος κόσμος και πολιτική διακυβέρνηση

Στην παρούσα ανάλυση κάνουμε μια σύντομη αναδρομή και ανάλυση
στους παράγοντες που ορίζουν και καθορίζουν τη νέα εποχή.
Οικονομική κρίση, πανδημία, ζητήματα εξωτερικών απειλών και
κλιματική αλλαγή, δημιουργούν τον καμβά της νέας εποχής. Σε αυτό
τον καμβά η κάθε χώρα, σε όλα τα σημεία του πλανήτη, επιχειρεί να
δομήσει τις δικές της πολιτικές και να προετοιμάσει τον λαό της για τα
εντελώς νέα δεδομένα. Στην Ελλάδα όπως και σε κάθε άλλη χώρα,
η ωριμότητα, η γενναιότητα και το αίσθημα ευθύνης του πολιτικού
συστήματος απέναντι στον λαό του, είναι καθοριστικά στοιχεία.
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Οι γερμανικές εκλογές και οι συσχετισμοί που διαμορφώνουν το
γερμανικό κυβερνητικό σκηνικό είναι πάντοτε καθοριστικές όσον
αφορά την κατεύθυνση της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε οικονομικό,
κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Μετά από μια σταθερή
κυβερνητική εξουσία 16 χρόνων, η απουσία της Α. Μέρκελ δημιουργεί
μια νέα και σίγουρα πιο ασταθή τάξη στην εσωτερική γερμανική
πολιτική σκηνή, επιδρώντας με τη σειρά της στην ήδη ρευστή
παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα. Το εκλογικό αποτέλεσμα
αλλά και ο όποιος κυβερνητικός συνασπισμός και αν διαμορφωθεί,
δεν θα μας δώσει άμεση και σαφή απάντηση της γερμανικής
συμβολής επί του πολύπλοκου ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ο βαθμός
επιτυχίας θα αξιολογηθεί και θα κριθεί στην πορεία.
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Στον Απόηχο των Γερμανικών Εκλογών. Τι σημαίνουν τα
αποτελέσματα για το μέλλον της Ευρώπης;
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Διπολική διακινδύνευση ή πολυπολική συνύπαρξη;

Η σημερινή γεωπολιτική καταιγίδα είναι παράλογη αλλά δυστυχώς
έχει βάθος και προϊστορία. Το Ουκρανικό Ζήτημα προσλαμβάνει
διαστάσεις ανάλογης τάξης με ιστορικά γεγονότα, που σημάδεψαν
καθοριστικά τις μεγάλες παγκόσμιες συγκρούσεις. Όλοι πλέον
αντιλαμβανόμαστε, ότι ο κόσμος μας βρίσκεται εν μέσω εντεινόμενης
ρευστότητας, σε πορεία μετάβασης από την μεταψυχροπολεμική,
μονοπολική αμερικανική τάξη πραγμάτων, σε μια νέα εν πολλοίς
άγνωστη ισορροπία. Όμως ο νέος διαμορφούμενος συνεταιριστικός
διπολισμός δεν είναι καθόλου ίδιος με την επικίνδυνη αλλά αμοιβαία
αποτρεπτική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου. Τα νέα τεχνολογικά
δεδομένα αλλά κυρίως η συγκυρία των σχέσεων ανοδικότητας καθοδικότητας μεταξύ των δύο μπλοκ, καθιστά το ενδεχόμενο ενός
αρμαγεδώνα, πιθανότερο. Ο 21ος αιώνας, πλέον, σηματοδοτείται από
άλλους πρωταγωνιστές που κινούνται προς την διαμόρφωση της νέας
ισορροπίας.
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Δοκίμιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιδράσεις του, στην
Ευρώπη, το οποίο συνυπογράφει ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του
ΔΙΚΤΥΟΥ, με το μέλος του ΔΣ του RUSI, Dr. Greg Mills.

Ανισότητα και Οικονομική Πολιτική: Nέο βιβλίο του
επιστημονικού συνεργάτη μας Δημοσθένης Κόλλια
Ο Δημοσθένης Κόλλιας,
αφηγείται τη διανοητική ιστορία
του ροκ σταρ-οικονομολόγου
Thomas Piketty, ο οποίος
επαναπροσδιόρισε το debate
γύρω από τις οικονομικές
ανισότητες - ίσως το μείζον
πολιτικό ζήτημα της εποχής
μας - παραδίδοντας τα στοιχεία
που έδειξαν ότι η ανισότητα
είναι αποτέλεσμα συνειδητών
πολιτικών επιλογών, και όχι
αναπόδραστη πραγματικότητα
του καπιταλισμού. Μέσω της
παρουσίασης της διακλάδωση
της σκέψης του Piketty, ο
συγγραφέας συμμετέχει σε μια
ευρύτερη αναζήτηση, που αληθινά χρησιμεύει τώρα που - ακόμη και
στην διεθνή συζήτηση - ανακαλύπτεται η διαβρωτική λειτουργία των
ανισοτήτων.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Can Ukraine Catalyse Something Better? - Policy
Commentary, για το RUSI - Royal United Services Institute
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Εκδηλώσεις
Κλειστή Συζήτηση, με θέμα «Μια σχέση ειδικού βάρους:
Οικονομικοί και Ναυτιλιακοί δεσμοί Παναμά και Ελλάδος».

Tο ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία του Παναμά στην Ελλάδα, και με τη
στρατηγική υποστήριξη της Panama Shipping Agency, διοργάνωσε
κλειστή συζήτηση με θέμα: «Μια σχέση ειδικού βάρους: Οικονομικοί και
Ναυτιλιακοί δεσμοί Παναμά και Ελλάδος».
Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη δημοσίευση από το ΔΙΚΤΥΟ της πρώτης
εκτενούς μελέτης για την ενίσχυση των σχέσεων Παναμά - Ελλάδος την
οποία εκπόνησε ο Καθ. Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Διοίκησης Λιμένων &
Ναυτιλίας στο ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών
Οικονομολόγων (International Association of Maritime Economists
– IAME), σε συνεργασία με τον αν. Καθηγητή Γιώργο Βαγγελα και την
ερευνήτρια Εύη Κλαδάκη.
Στη συζήτηση, την οποία προλόγισε η Άννα Διαμαντοπούλου και συντόνισε
ο σύμβουλος διεθνών σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ, Βασίλης Γαβαλάς,
έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλάκης, η Τζούλι
Λυμπερόπουλος, Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα και ο Antonio
Taquis Ochoa, Πρόεδρος, Panama Shipping Agency and Services, πρ.
Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα.
Η συζήτηση εστίασε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους
τομείς της ναυτιλίας και του εμπορίου και στις δυνατότητες ενίσχυσης των
διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, εξέλιξη που θα μπορούσε να
προσφέρει στην Ελλάδα σημαντική διπλωματική διείσδυση σε ολόκληρη
τη Λατινική Αμερική.
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Programming Partnertship με το Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών 2022: Ενεργειακός και ψηφιακός μετασχηματισμός
των λιγνιτικών περιοχών

Ομιλητές του πάνελ ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, πρ. Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Κωστής
Μουσουρούλης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος
Κοζάνης, ο Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του
ΔΙΚΤΥΟΥ.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Delphi Economic Forum,
το ΔΙΚΤΥΟ oργάνωσε στρογγυλή τράπεζα με κεντρικό θέμα τις
προκλήσεις και τις προοπτικές της απολιγνιτοποίησης και της δίκαιης
μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
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Knowledge Partnership με το Regional
Growth Conference 2022

Στο πλαίσιο του Regional Growth Conference, διοργανώσαμε,
ως knowledge partner, συζήτηση με θέμα τη μεταρρύθμιση της
κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους, στην ΕΕ, με τη
συμμετοχή της Υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου.
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Εκδηλώσεις

Συνέδριο σε συνεργασία με την Ένωση των Πρεσβειών των
κρατών της Λατινικής Αμερικής στην Ελλάδα : «ΕλλάδαΛατινική Αμερική: Παράλληλες μνήμες και προοπτικές για το
μέλλον»

Μετά την απελευθέρωση τους, τα νεοσύστατα λατινοαμερικανικά
κράτη αντιμετώπισαν εμφύλιους πολέμους, δικτατορίες, χρεοκοπίες,
γράφοντας έτσι την ιστορία του δικού τους 20ου αιώνα. Από τις
αρχές του περασμένου αιώνα, στην Νότια Αμερική, υπήρξε έντονο
φιλελληνικό κίνημα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα λειτούργησαν σχολεία
με το όνομα Ελλάς, εισήχθησαν μαθήματα ελληνικού πολιτισμού
στην εκπαίδευση, στήθηκαν αγάλματα μεγάλων φιλοσόφων, ενώ
εκατοντάδες χιλιάδες αλλοεθνείς γονείς προσέφεραν στα παιδιά τους
τα ονόματα των αρχαίων ποιητών, πολιτικών και φιλοσόφων.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Το ΔΙΚΤΥΟ, σε συνεργασία με την Grulac, την Ένωση των Πρεσβειών
των κρατών της Λατινικής Αμερικής στην Ελλάδα, συμμετείχε στον
εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, με ένα
διαδικτυακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου
2021, εξετάζοντας αυτή την ενδιαφέρουσα διάσταση της Ελληνικής
Επανάστασης, σε σχέση με τις επαναστάσεις της Λατινικής Αμερικής.
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Γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της
Νέας Ζηλανδίας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Νέας
Ζηλανδίας στη Ρώμη, με θέμα: οι προοπτικές οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας.

Στις 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε γεύμα εργασίας από την Πρεσβεία
της Νέας Ζηλανδίας σε συνεργασία με το ΔΙΚΤΥΟ, στο οποίο
συμμετείχε Αντιπροσωπεία Βουλευτών του Κοινοβουλίου της Νέας
Ζηλανδίας. Στη συζήτηση κυριάρχησε το θέμα της συνεργασίας των
δύο χωρών.
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Εκδηλώσεις

Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη σας
προσκαλεί σε διαδικτυακή συζήτηση, με θέμα:

Νέος Κόσμος – Νέο Λεξιλόγιο

Blockchain - VR (Virtual Reality) AR (Augmented Reality) - Gaming

στη σκιά του Metaverse
ΕΙΣΑΓΩΓΉ:

Σέργιος Θεοδωρίδης,

Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Distinguished Professor Μηχανικής
Μάθησης του Παν/μίου Aalborg της Δανίας - Αντιπρόεδρος του Δικτύου

Ολιάνα Φαλδαμή,

Founder, Studio Design, επικεφαλής στον επιχειρησιακό τομέα των Εκδόσεων
Κλειδάριθμος - Μέλος του ΔΣ του ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΙΛΉΤΕΣ:

Άγγελος Καγιάς,

Καθηγητής Παν/μίου Εδιμβούργου, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Κώστας Καρπούζης,

Επικ. καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Παν/μιο

Νάσος Κατσαμάνης,

Κύριος Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
ΣΥΝΤΟΝΙ ΣΜ ΟΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ:

Στις 20 Ιανουαρίου 2022,
το ΔΙΚΤΥΟ διοργάνωσε
διαδικτυακή συζήτηση
με θέμα το νέο λεξιλόγιο
και τις νέες έννοιες που
ανακύπτουν στη νέα
ψηφιακή πραγματικότητα
σε όλους τους τομείς.
Τι είναι blockchain,
augmented reality, virtual
reality, gaming, στην
σκιά του metaverse, ήταν
κάποιες από τις έννοιες που
αναλύθηκαν στη συζήτηση.

Με βάση τον ετήσιο
ευρωπαϊκό δείκτη DESI
που αποτυπώνει την
Η συζήτηση θα μεταδοθεί live μέσω του Facebook (toDIKTIO) και του
καναλιού μας, στο YOUTUBE (TO DIKTIO).
ψηφιακή κατάσταση, σε
κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την κατάσταση
στην εκπαίδευση και το επίπεδο δεξιοτήτων των πολιτών, η Ελλάδα,
το 2019, το 2020 και το 2021, βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος,
έχοντας πίσω της, τη Βουλγαρία και Ρουμανία. Ποιοι είναι οι λόγοι
αργοπορίας της χώρας στην ψηφιακή εποχής και ποιες επιπτώσεις της
ψηφιακής μετάβασης στην οικονομία, στην κοινωνία, στη δημοκρατία;
Τη διεξαγωγή της συζήτησης ανέλαβαν ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου
Σέργιος Θεοδωρίδης και το μέλος του ΔΣ Ολιάνα Φαλδαμή.
Άννα Διαμαντοπούλου,

Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρ. Επίτροπος ΕΕ – πρ.Υπουργός

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Εκδήλωση: Νέος κόσμος, νέο λεξιλόγιο στην
σκιά του Metaverse

{ 37 }

Συνδιοργάνωση, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ΟΠΕΚ
Κύπρου, εκδήλωσης με θέμα: «Για μία Ένωση Πολιτών, για
μια δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο».
Στις 11 Ιουνίου 2021 το ΔΙΚΤΥΟ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της
Κοινωνίας (ΟΠΕΚ Κύπρου), πραγματοποίησε δημόσια συζήτηση για
το μέλλον της Ευρώπης, με τίτλο «Για μία Ένωση Πολιτών, για μια
δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο».
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Εκδηλώσεις

Στο 25ο Συνέδριο του Economist, στις 9 Ιουλίου 2021 η Πρόεδρος
του ΔΙΚΤΥΟΥ συνομίλησε με τους Πρωθυπουργούς των Δυτικών
Βαλκανίων για το μέλλον και τις προοπτικές της περιοχής. Η ένταξη
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, είναι ένας κοινός
διακηρυγμένος στόχος. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα
και από τις δύο πλευρές. Η αντίληψη ότι η ΕΕ είναι ένας αργός
γραφειοκρατικός οργανισμός, ενώ τα Δυτικά Βαλκάνια πανέτοιμα,
θεσμικά, για την ένταξη, είναι λάθος και σίγουρα δεν ωθεί τη
διαδικασία προς τα εμπρός, τόνισε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του
ΔΙΚΤΥΟΥ.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Συνέδριο του Economist με θέμα: από την κοινωνική
αποστασιοποίηση στην κοινωνική αλληλεγγύη.
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Παγκόσμιο Φόρουμ Qudwa-PISA 2022 με θέμα:
Εκπαίδευση και δεξιότητες στη νέα εποχή.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2022, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε,
στο πλαίσιο της Expo 2020 Dubai, σε μια παγκόσμια συνάντηση που
διεξήχθη για την ανάγκη εκπαίδευσης «πολιτών του κόσμου» και τη
συμβολή στη χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ως τον πολυτιμότερο
πόρο κάθε χώρας.

Η συνεργασία της Qudwa, του ΟΟΣΑ και του Ινστιτούτου Bussola για
το Qudwa-PISA Global Competence Forum 2022 επέτρεψε την επαφή
και την αλληλεπίδραση με διορατικούς και εμπνευσμένους ηγέτες,
ακαδημαϊκούς, στοχαστές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον
τομέα της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν
αποτελεσματικοί τρόποι διδασκαλίας των «Παγκόσμιων Ικανοτήτων»
στην τάξη, δίνοντας στους μαθητές ζωτικής σημασίας δεξιότητες
για να περιηγηθούν σε έναν πολύπλοκο και ασταθή κόσμο και να
αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει
ένας διασυνδεδεμένος κόσμος.
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Εκδηλώσεις

Στις 3 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε το φόρουμ του Ιδρύματος
EUROFOUND, με τη συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ. Η Πρόεδρος του
ΔΙΚΤΥΟΥ, κα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι: «Το κοινωνικό κράτος,
η κοινωνική προστασία για όλους, η δυνατότητα κοινωνικής
κινητικότητας των νέων είναι τα βασικά στοιχεία που κάνουν μία
δημοκρατία ισχυρή και ικανή να αντέξει στις κρίσεις. Στις τρεις
τελευταίες κρίσεις την οικονομική, την υγειονομική και τώρα την
γεωπολιτική η Ευρώπη ωρίμασε, δυνάμωσε , έμαθε από τα λάθη
της αλλά ακόμα και σε χώρες με πολύ βαθιά κρίση όπως η Ελλάδα,
η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία η δημοκρατία δεν απειλήθηκε. Το
κοινωνικό κράτος οι οικογενειακές δομές, η υποστήριξη από την ΕΕ
κράτησαν τις κοινωνίες όρθιες άρα και τις δημοκρατίες.»

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Φόρουμ του Ιδρύματος EUROFOUND με θέμα:
Το μέλλον της κοινωνικής προστασίας.
Είναι εφικτή μια επανεκκίνηση;

{ 41 }

Εκδήλωση του Economist: The World Ahead 2022

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην εκδήλωση
του Economist: The World Ahead 2022. Οι θεματικές της συζήτησης
αφορούσαν στο: πώς άλλαξε η covid-19 τις ευρωπαϊκές οικονομικές
προτεραιότητες και ποια είναι τα διδάγματα από την πανδημία για τη
χάραξη πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη; Πότε είναι η κατάλληλη
στιγμή για τη συστολή της δημοσιονομικής και νομισματικής
πολιτικής; Πώς διασφαλίζεται ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
Τι σημαίνει η ανθεκτικότητα για την Ευρώπη στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας και των ζητημάτων της αλυσίδας
εφοδιασμού; Ποια είναι τα μακροπρόθεσμα διδάγματα της τρέχουσας
ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη; Θα βοηθήσει ή θα εμποδίσει την
οικονομική ανάκαμψη η απεξάρτηση από τον άνθρακα;
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Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Παλιές Πληγές, Νέες
Πραγματικότητες και Σημαντικές Προκλήσεις, μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία», που έλαβε χώρα στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών
Εθνικής Ασφαλείας (The Institute for National Security Studies), το
ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με θέμα: «Ένα
μη βιώσιμο status quo: Η Ε.Ε. και το μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό
στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη». Στο συνέδριο συμμετείχαν σημαντικά
think tanks, όπως το Friedrich Ebert Stiftung, το Renner Institute
και το ισραηλινό MACRO – The Center for Political Economics. Η
Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ κα. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι ένας νέος
Ψυχρός Πόλεμος θα εντείνει κορυφαίες προκλήσεις όπως η κλιματική
κρίση.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ ομιλήτρια στο διεθνές συνέδριο του
Ισραηλινού Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφαλείας με θέμα
«Ένα μη βιώσιμο status quo: Η ΕΕ και το μεταβαλλόμενο
πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη».
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Διάσκεψη που διοργάνωσε το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής
με θέμα τον δι άλογο με τους πολίτες για το μέλλον της
Ευρώπης.

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής διεξήγαγε
εκδήλωση με αφορμή τη διαβούλευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
για το μέλλον της Ευρώπης. Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, κα Άννα
Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, κυρίως γιατί επιδιώκει
την άμεση εμπλοκή των πολιτών στη μεγάλη συζήτηση για την πορεία
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Έχει, ωστόσο, ένα σημαντικό έλλειμμα:
δεν τίθεται καθόλου το ζήτημα αλλαγής της Συνθήκης. Χωρίς αυτό,
στην πράξη δεν μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα προς την ενοποίηση
σε μια σειρά τομείς, από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την
κοινωνική προστασία.

{ 44 }

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ: Ο καθολικός
εμβολιασμός ως προϋπόθεση για την λειτουργία της
κοινωνίας και της οικονομίας – Τι δέον γενέσθαι

Συμμετείχαν: Νίκος Αλιβιζάτος, Νομικός, Ομότιμος Καθηγητής
Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Αχιλλέας
Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Παν/
μιου Κρήτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας &
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Μάριος Λαζανάς, Διευθυντής Παθολογικής –
Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ – Υπεύθυνος Λοιμωξιολόγος Ομίλου
ΙΑΣΩ -Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών – Assistant Πανεπιστημίου
Paris VII, Ελένη Λουρή, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών – πρ. Υποδιοικήτρια Τράπεζας της Ελλάδος. Τη συζήτηση
συντόνισε η Πρόεδρος του Δικτύου Άννα Διαμαντοπούλου.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Η έξοδος από την πανδημία και η επιστροφή στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής,
που προκύπτουν από συνεργασία και συναίνεση μεταξύ πολιτικών και
επιστημόνων από διάφορα πεδία. Απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση,
ταχύτητα και ενημέρωση των πολιτών με καινοτόμα επικοινωνιακά
εργαλεία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ΔΙΚΤΥΟ στις 8 Νοεμβρίου
2021 πραγματοποίησε διαδικτυακή συζήτηση, με θέμα: «Ο καθολικός
εμβολιασμός ως προϋπόθεση για την λειτουργία της κοινωνίας και
της οικονομίας. – Τι δέον γενέσθαι;»
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Εκδήλωση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
με θέμα: Η Κίνα, το διεθνές σύστημα και οι ελληνοκινεζικές
σχέσεις (28/1/22)

Με αφορμή την κυκλοφορία του συλλογικού τόμου από τις εκδόσεις
Παπαζήση στη σειρά Διεθνής Πολιτική Οικονομία του ΙΔΟΣ Εξωτερική
πολιτική της Ελλάδας Επιλογές & προσδοκίες στον 21ο αιώνα,
πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 από το Ινστιτούτο
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Η
Κίνα, το διεθνές σύστημα και οι ελληνοκινεζικές σχέσεις. Οι ομιλητές
της συζήτησης ήταν ο Πρέσβης κ. Βασίλης Κωστής, η Πρόεδρος
του Δικτύου κα Διαμαντοπούλου και ο Επικεφαλής του τμήματος
Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
κ. Plamen Tonchev.
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Εκδηλώσεις

Το ΔΙΚΤΥΟ, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου, έλαβε μέρος στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 8
Φεβρουαρίου 2022, με θέμα την ψηφιακή ατζέντα της Ελλάδας και το
Ταμείο Ανάκαμψης. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακκάκης
και ο Zsolt Darvas (Bruegel). Μεταξύ άλλων, στη συζήτηση
αναλύθηκαν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της χώρας, οι επιτυχίες
και τα θεσμικά προβλήματα καθώς και το μείζον θέμα των ψηφιακών
δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Εκδήλωση του ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου με θέμα: H ψηφιακή ατζέντα της Ελλάδας και
το Ταμείο Ανάκαμψης (8/2/22)
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Φόρουμ του Ιδρύματος Τσάτσου με θέμα: Η εξέλιξη των
θεσμών στην ψηφιακή εποχή (5/5/22)

Στις 5 Μαΐου 2022, το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο ετήσιο φόρουμ του
Ιδρύματος Τσάτσου. Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, στην τοποθέτηση της
με θέμα την «Εξέλιξη των Θεσμών στην Ψηφιακή Εποχή», επισήμανε
ότι η διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η δημιουργία
της ψηφιακής οικονομίας θέτουν νέες, πολλαπλές προκλήσεις για τις
κυβερνήσεις. Οι προκλήσεις αυτές προκύπτουν από το γεγονός ότι η
επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες και τα μεγάλα δεδομένα απαιτεί
νέες ικανότητες από όλους τους φορείς της οικονομίας. Ο ψηφιακός
συνταγματισμός αντιπροσωπεύει μια αναγκαία εξέλιξη του σύγχρονου
συνταγματισμού στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής.
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Εκδηλώσεις

Στις 11 Μαΐου 2022, η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μια δημόσια διαδικτυακή
συζήτηση για τις στάσεις και τις απόψεις των Ελλήνων, με αφορμή τη
δημοσίευση της νέας μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας «Τι Πιστεύουν
Οι Έλληνες Το 2022». Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Διευθυντής
Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος, η Άννα
Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ σημείωσε ότι η Ευρώπη
για τους Έλληνες εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο, παρά τις
διακυμάνσεις, ιδιαιτέρως σε κοινωνικά θέματα, όπως η υγεία και
η παιδεία. Ως επόμενο στοιχείο, εντόπισε την επαναντίληψη της
σημασίας του ρόλου του κράτους, το οποίο καλείται πλέον να παίξει
τον καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την
ανάπτυξη και να είναι πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών θεμάτων.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Εκδήλωση της διαΝΕΟσις με θέμα:
Τι πιστεύουν οι Έλληνες το 2022;
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Διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για την
Ομοσπονδία της Ευρώπης με θέμα: «Το Μέλλον της Ευρώπης
και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Θεσμών: Η Γαλλική Προεδρία
και οι νέες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του
πολέμου στην Ουκρανία»
Στις 11 Μαΐου 2022, το Δίκτυο
συμμετείχε σε διαδικτυακή
εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης
για την Ομοσπονδία της Ευρώπης.
Ο διάλογος διεξήχθη σε τρεις
θεματικές ενότητες: 1) Η Γαλλική
Προεδρία και οι Γαλλικές εκλογές,
ο ρόλος των Ευρωπαϊκών θεσμών,
τι θα πρέπει να δρομολογηθεί
μετά την Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης, 2) ο Πόλεμος στην
Ουκρανία -Ευρωπαϊκή Αυτονομία
(Ενέργεια, Ασφάλεια), 3) Οικονομικές
και Κοινωνικές Επιπτώσεις της μετά
COVID εποχής.
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Εκδηλώσεις

Στις 8 Δεκεμβρίου , το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση
που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Bussola. Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι
ριζικές αλλαγές που συντελούνται στα περιβάλλοντα απασχόλησης,
ζήτημα που επηρεάζει κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας. Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, κα Άννα Διαμαντοπούλου
τόνισε ότι τα κράτη οφείλουν να σχεδιάσουν νέες, καινοτόμες
πολιτικές, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα χάρτα εργατικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
εποχής.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Bussola
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Fireside chat του Υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ
Β.Γαβαλά με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ιρακινού
Κουρδιστάν, Qubad Talabani.

O Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ Β.Γαβαλάς είχε fireside
chatμε τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ιρακινού Κουρδιστάν,
Qubad Talabani, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum.
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Εκδηλώσεις

O Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ Β.Γαβαλάς
συμμετείχε σε δύο πάνελ, στο Sofia Economic Forum

Μεταξύ των ομιλητών των πάνελ ήταν ο Επίτροπος OLIVER VARHELYI,
η Ευρωβουλευτής EVA MAYDELL και η CEO της Postbank, PETIA
DIMITROVA.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

O Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ Β.Γαβαλάς συμμετείχε
σε δύο πάνελ, στο Sofia Economic Forum, με τις εξής θεματικές:
Reinventing the EU – A union fit for the challenges of tomorrow &
Inflation, currency board and Eurozone candidacy: the 2022 context.
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O Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ Β.Γαβαλάς στο
Regional Growth Conference.

O Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ Β.Γαβαλάς, συντόνισε
πάνελ με θέμα τις γεωπολιτικές επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία, στο Regional Growth Conference. Ομιλητές ήταν οι
πρέσβεις της Ουκρανίας και της Σουηδίας στην Αθήνα και ο
διπλωματικός σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων, πρέσβης Τάσος
Κριεκούκης.

Ο συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Δημοσθένης Κάλλιας ομιλητής
στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο ερευνητής συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Δημοσθένης Κόλλιας ήταν
ομιλητής στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συζήτηση με
θέμα τους νέους, τη Δημοκρατία και την πολιτική.
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Εκδηλώσεις

Ο συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Δημοσθένης Κάλλιας ομιλητής
στο φετινό Regional Growth Conference, σε συζήτηση με
θέμα τις πολιτικές προτεραιότητες της γενιάς Ζ.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Ο ερευνητής του ΔΙΚΤΥΟΥ
Δημοσθένης Κάλλιας
ήταν ομιλητής στο
φετινό Regional Growth
Conference, σε συζήτηση
με θέμα τις πολιτικές
προτεραιότητες της γενιάς Ζ.
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Απονομή του Norbert Wiener Βραβείου για το έτος 2021 στον
Αντιπρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Σέργιο Θεοδωρίδη

Ο κ. Σέργιος Θεοδωρίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και υπεύθυνος των Εκδόσεων
του ΕΚΠΑ τιμήθηκε με το βραβείο Norbert Wiener για το έτος 2021,
από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (IEEE)
για «θεμελιώδεις συνεισφορές στην ηγεσία, έρευνα και εκπαίδευση
στον τομέα της επεξεργασίας σήματος». Το βραβείο Norbert Wiener
είναι η ύψιστη διάκριση στον τομέα της επεξεργασίας σήματος του
επιστημονικού οργανισμού ΙΕΕΕ, που είναι ο πλέον έγκριτος και
πολυπληθής διεθνήςεπιστημονικός οργανισμός, στον τομέα των
μηχανικών (engineering) και της επεξεργασίας σήματος.
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Εκδηλώσεις

διεθνείς συνεργασίες

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη

Το ΔΙΚΤΥΟ συνεργάζεται και αναλαμβάνει από
κοινού δράσεις με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και
διεθνείς φορείς με σκοπό την προώθηση του
διαλόγου και τη διαμόρφωση βιώσιμων συνεργειών
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Tο Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
και την Ευρώπη είναι ένας ανεξάρτητος
οργανισμός πολιτικής και έρευνας, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2013
στην 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 χώρα μας, όπως η Τέταρτη Βιομηχανική
Επανάσταση. Το ΔΙΚΤΥΟ επιδιώκει την επικοινωνία
των πρωτοπόρων ιδεών, των αναλύσεων και
της έρευνας που πραγματοποιεί, στο ευρύ κοινό
και την πολιτική κι επιχειρηματική κοινότητα,
συνδιαμορφώνοντας τον δημόσιο διάλογο για
τις μεταρρυθμίσεις και οικοδομώντας βιώσιμες
συνέργειες.

