
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ  

ΜΑΙΟΣ 2016 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
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Ποιοί Είμαστε 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

www.todiktio.eu 
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    Τα πρόσωπα του ΔΙΚΤΥΟΥ   
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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΝΑ 

 (Πρόεδρος) 

ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑ 
(Ταμίας) 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΑΚΗΣ 

(Γενικός 
Γραμματέας) 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ 

 (Μέλος) 

ΧΑΤΖΟΥΛΑΣ 
ΜΑΚΗΣ 

 (Μέλος) 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑΚΗΣ 

(Αντιπρόεδρος) 

ΛΙΒΑΝΟΣ  

ΓΙΑΝΝΟΣ 
(Αντιπρόεδρος) 
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Οι συνεργάτες του ΔΙΚΤΥΟΥ   
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ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(Διευθυντής) 

ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 

(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ) 

ΣΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗ 
ΑΝΘΗ 

 (PROJECT 
MANAGEMENT/ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ) 



Το Δίκτυο στην Ευρώπη  
Το ΔΙΚΤΥΟ …δικτυώνεται και εκπροσωπείται σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης από συνεργάτες – 

υπεύθυνους για την πόλη και την χώρα στην οποία βρίσκονται: 

  

 

 

  

 

www.todiktio.eu 
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Βρυξέλλες (Βέλγιο):  

Διονύσης Τσαγκρής  

Στουτγάρδη(Γερμανία):  

Ρούλα Μπικίδου  

Παρίσι (Γαλλία):  

Χρήστος Αλεξάκης 

Λουξεμβούργο 

 (Λουξεμβούργο):  

Γιάννης Νάστος  
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1. Να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή Ευρώπη. 
Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι το νέο μεγάλο εγχείρημα, ιστορικά 
αναγκαίο για την επιβίωση και την ευημερία όλων των ευρωπαϊκών λαών. 

 

2. Να δουλέψουμε για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτών και ιδίως των νέων 
στην οικονομία και στην πολιτική. Να αναδείξουμε νέες λύσεις και ανατρεπτικές 
προσεγγίσεις ώστε η νέα γενιά να έχει δουλειά, λόγο και συμμετοχή στις αποφάσεις της 
πατρίδας μας αλλά και της Ευρώπης μας. 

 

3. Να σπάσουμε τα εθνικά στερεότυπα που δημιουργούνται ξανά στην Ευρώπη και θυμίζουν 
τις πιο σκοτεινές εποχές. Θέλουμε να προβάλλουμε τους σημερινούς Έλληνες ανά τον 
κόσμο και τα σημαντικά επιτεύγματά τους. 
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1. Συνδρομές μελών. 

 

2. Ετήσια συνδρομή 1500 ευρώ από Υποστηρικτές άτομα ή εταιρείες.                                                 
Ετήσια συνδρομή 5000 ευρώ από Υποστηρικτές ή εταιρείες*.       

 

3. Χορηγίες από κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

 

4. Χορηγίες για τις εκδηλώσεις. 

 

5. Έσοδα από συμμετοχή σε Διεθνή-Ευρωπαϊκά προγράμματα και διοργανώσεις. 

 

*Με απόφαση του Δ.Σ. καμία συνδρομή δεν μπορεί να είναι πάνω από 5.000 ευρώ. 
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Συνεργασίες 

8 

Το Δίκτυο συνεργάζεται και αναλαμβάνει από κοινού δράσεις με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς για την προώθηση των σκοπών του και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης. 
 

 

1. Foundation for European Progressive Studies 
 
 

2. Notre Europe –Jacques Delors Institute      
 
 

3. Friends of Europe 
 
 

4.  Robert Bosch Academy 
 
 

5.  Friedrich Ebert Stiftung 
 
 

6. M1OO Sanssouci Colloquium 
 
 

7. Centre for Liberal Studies    
 
 

8. Citizens for Europe 
 
 

9. Delphi Economic Forum 
 
 

10. Athens Democracy Forum 
 

 
 

http://www.fes-athens.org/


Τα labs είναι 

εκδηλώσεις 

διαλόγου μικρής 

χρονικής διάρκειας, 

όπου μέσα από 

σύντομες 

ερωτήσεις και 

απαντήσεις 

προκύπτουν 

συγκεκριμένες 

προτάσεις πάνω 

στο θέμα που κάθε 

φορά συζητείται. 

Labs-

Εκδηλώσεις 

Δραστηριότητα 

Τα Papers - 

Publications είναι οι 

παρεμβάσεις μελών  

του "Δικτύου" πάνω 

στα ζητήματα που 

συνθέτουν το 

πλαίσιο των 

σύγχρονων 

εξελίξεων σε 

Ελλάδα και Ευρώπη. 

Papers- 

Publications 

Το Δίκτυο 

πραγματοποιεί 

συναντήσεις με 

αντίστοιχους 

φορείς στην 

Ελλάδα και την 

Ευρώπη με 

αντικείμενο την 

προώθηση 

μεταρρυθμίσεων 

και συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκά 

projects. 

Projects 

Μία από τις νέες 

δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ 

είναι η προσπάθεια 

ανάλυσης της 

τρέχουσας πολιτικής 

κατάστασης σε 

Ελλάδα και Ευρώπη, 

σε τακτά διαστήματα. 

Μία προσπάθεια 

προσέγγισης στις 

πολιτικές εξελίξεις, 

αναλύοντας με 

αντικειμενικό τρόπο 

τα γεγονότα και τις 

προεκτάσεις τους. 
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Series of 

working 

breakfast 

discussions 

with 

distinguished 

personalities 

Το Δίκτυο 

πραγματοποιεί 

συναντήσεις 

εργασίας στις 

οποίες οι 

συμμετέχοντες 

έχουν τη 

δυνατότητα να 

συνομιλήσουν με 

προσωπικότητες 

διεθνούς φήμης.  

Διεθνείς 

δραστηριότητες-

Παρουσίες-

Συμμετοχές 

Το Δίκτυο 

συμμετέχει σε 

συνέδρια, ημερίδες 

και  φόρα στην 

Ελλάδα αλλά  και 

σε όλο τον κόσμο. 

Δελτία 

Πολιτικής 

Ανάλυσης 

www.todiktio.eu 
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Series of working breakfast discussions with 
distinguished personalities: Joerg Asmussen 
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To ΔΙΚΤΥΟ στις 8 Ιουνίου 2016 πραγματοποίησε ένα ακόμα πρόγευμα εργασίας με 
προσκεκλημένο τον Γερμανό πρώην Υπουργό, Γ. Άσμουσεν, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες από 
το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, των επιστημών και της δημοσιογραφίας. Ο κ. Άσμουσεν 
μίλησε για τις τέσσερις μεγάλες πανευρωπαϊκές κρίσεις, την προσφυγική κρίση, την κρίση του 
Brexit, την κρίση του Ευρώ και την πολιτική κρίση στην Ευρώπη, που εξελίσσονται παράλληλα και 
στις οποίες χρειάζονται απτές προτάσεις για να επιλυθούν.  
 

 

www.todiktio.eu 



Series of working session discussions with 
distinguished personalities: Sandro Gozi 
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Με πρωτοβουλία της προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννας Διαμαντοπούλου, πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, συνάντηση εργασίας (working session) μεταξύ του Ιταλoύ 
Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρά το Πρωθυπουργώ και μέλους της Διεθνούς Επιτροπής 
του ΔΙΚΤΥΟΥ Sandro Gozi και Ελλήνων βουλευτών, εκπροσώπων κομμάτων και κινήσεων από 
τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και εκπροσώπων ΜΜΕ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρώην 
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο εκπρόσωπος 
τύπου του ΠΟΤΑΜΙου Δημήτρης Τσιόρδας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΔΗΣΟ Γιώργος Πεταλωτής, 
το μέλος Κ.Ε. της ΔΗΜΑΡ Δημήτρης Χατζησωκράτης, ο εκπρόσωπος των Κινήσεων Πολιτών Νίκος 
Διακουλάκης, οι κ.κ. Π. Καψής, Γ. Μεϊμάρογλου και από το ΔΙΚΤΥΟ ο διευθυντής Γιάννης 
Μαστρογεωργίου και ο αντιπρόεδρος Τάκης Αναστόπουλος. 

 

www.todiktio.eu 
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Series of working breakfast discussions with 
distinguished personalities: James Kondo 
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Το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 ακόμα μια από τις πιο διαδεδομένες 
δράσεις του, «working breakfast» με τον James Kondo, πρ. Αντιπρόεδρο του Twitter και Πρόεδρο 
του Twitter Ιαπωνίας, ο οποίος μίλησε για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τις τεράστιες 
ανατροπές και ευκαιρίες στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και της Ελλάδος. Ο κ. Kondo 
αναφέρθηκε στην έκρηξη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές και διάφορες μορφές της 
καθημερινότητας μας (αυτοκίνηση χωρίς οδηγό ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις κλπ). Τέλος, 
ο James Kondo υπογράμμισε τα νέα ζητήματα ηθικής και δικαίου που προκύπτουν για 
την προστασία των δημόσιων δεδομένων τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 
 

 

www.todiktio.eu 



Series of working breakfast discussions with 
distinguished personalities: Μαργαρίτης Σχοινάς 
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Το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε στις 20 Ιανουαρίου 2017 ένα working breakfast, αυτή τη φορά με τη 
συμμετοχή του Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά. Στη συζήτηση έγινε μία 
αναδρομή των 2 ετών από την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής από τον κ. Γιούνκερ και 
υπογραμμίστηκε ότι ποτέ έως τώρα στα 70 χρόνια λειτουργίας της Ενωσης, δεν έχει υπάρξει άλλοτε τόσο 
πυκνός και συμπυκνωμένος πολιτικός χρόνος με γεγονότα μείζονος σημασίας. Ένα σημείο που 
υπογραμμίστηκε ήταν η ανάγκη "οι Βρυξέλλες" να καταφέρουν να αποκεντρώσουν τόσο την προσέγγιση 
αντιμετώπισης των προβλημάτων, όσο και να αποδείξουν βήμα-βήμα και μέρα-μέρα ότι εργάζονται για τον 
ευρωπαίο πολίτη. Τονίστηκε επίσης, ότι η Ένωση τους επόμενους μήνες θα πρέπει να επιταχύνει τις 
διαδικασίες ολοκλήρωσης της είτε μέσα από αισιόδοξα σενάρια (φεντεραλισμός, συνολική εμπροσθοβαρής 
ενοποίηση) είτε μέσα από λιγότερο φιλόδοξα σενάρια όπως αυτό των διαφορετικών ταχυτήτων. 
 
 
 

 www.todiktio.eu 
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Series of working breakfast discussions with 
distinguished personalities: Pedro Sanchez 
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Στις 6 Μαρτίου 2017 ένα ακόμα επιτυχημένο working breakfast πραγματοποίησε το ΔΙΚΤΥΟ με τη 
συμμετοχή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), Dr. Pedro 
Sanchez. Θέμα της συζήτησης οι αναπτυξιακές προοπτικές του ευρωπαϊκού Νότου, οι σύγχρονες προκλήσεις 
για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και η ανάγκη συναινέσεων. Ο κ. Σάντσες αναφέρθηκε στη χαμηλή 
αξιοπιστία και την κρίση ταυτότητας της σοσιαλδημοκρατίας ως το μείζον πρόβλημα για τον χώρο και όχι την 
έλλειψη ιδεών! Για τον κ. Σάντσες το διακύβευμα σήμερα για τη σοσιαλδημοκρατία είναι αν θα συνεχίσει να 
θεωρείται μία δύναμη του "κατεστημένου" ή μία δύναμη αλλαγής. Στο ερώτημα που τίθεται "με ποιόν να 
συγκυβερνήσει η σοσιαλδημοκρατία", ο Πέδρο Σάντσες, υπογράμμισε ότι σημασία έχει να είναι πρώτες οι 
δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και να ορίζουν εκείνες το πλαίσιο συνεργασίας. Ξεκαθάρισε τέλος ότι οι 
μεγάλοι συνασπισμοί, όπως στη Γερμανία, δυναμώνουν τα ακραία κόμματα. 
 
 
 

 www.todiktio.eu 



Series of working breakfast discussions with 
distinguished personalities: Sigmar Gabriel 
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Τον Αντικαγκελάριο της Γερμανίας κ. Sigmar Gabriel υποδέχτηκε σήμερα 23 Μαρτίου 2017 η πρόεδρος του 
ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου σε ένα πολύ ενδιαφέρον working breakfast –πρόγευμα εργασίας. Στην κλειστή 
σύσκεψη, συμμετείχαν προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των 
κοινωνικών φορέων και των επιχειρήσεων. Κοινή συνισταμένη των απόψεων των συμμετεχόντων, ήταν ότι η ΕΕ 
και η Ευρωζώνη πρέπει να μείνουν ενωμένες και υπογραμμίστηκε η σημασία της απομόνωσης των ακραίων 
στοιχείων που επιθυμούν τη διάλυση της Ένωσης.  Για την Ελλάδα αναφέρθηκε ότι πρέπει να φτιάξει μόνη της 
την οικονομία της και να ορίσει τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες. Τέλος, στο κρίσιμο θέμα των ελληνικών, 
αλλά και των γερμανικών πλεονασμάτων, η άποψη που ειπώθηκε είναι ότι για το μεν ελληνικό πλεόνασμα είναι 
υπερβολικός ο στόχος του 3,5% επί μακρόν, για δε το γερμανικό υπερμέγεθες εμπορικό πλεόνασμα, ότι 
αντικατοπτρίζει τη δυναμική της οικονομίας και ως εκ τούτου όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το 
πλεόνασμα θα υφίσταται.  
 
 

 
www.todiktio.eu 
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Labs – Events: Μεταρρύθμιση… και εις άλλα με υγεία 

16 

Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διοργάνωσε την Τρίτη 17 Μαΐου 

2016 εκδήλωση με θέμα την αναγκαία μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας: «Μεταρρύθμιση … και 

εις άλλα με υγεία». Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα 

Διαμαντοπούλου, ακολούθησε η εισαγωγική ομιλία του Αλέκου Παπαδόπουλου, Πρώην Υπουργού 

Υγείας καθώς και η συνοπτική παρουσίαση της μελέτης του Δικτύου για την υγεία από τον Καθηγητή 

ασφαλιστικής επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, πρ. Διοικητή του ΙΚΑ Μιλτιάδη Νεκτάριο. Στη 

συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αργύρη Παπαστάθη και με τη 

συμμετοχή των Μινογιάννη Παναγιώτη, Γενικό Διευθυντή του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Columbia, και Σουλιώτη Κυριάκο, Επίκουρο Καθηγητή Πολιτικής 

Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρ. Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ. Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, επίσης μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη 

στο blod.gr. 



Labs – Events: "4η Βιομηχανική επανάσταση" 
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Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, στον πολυχώρο Impact Hub Athens, το ΔΙΚΤΥΟ και το ”Μπροστά 

– FWDGreece” συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με καλεσμένο τον πρώην Αντιπρόεδρο του Twitter και 

πρόεδρο του Twitter Ιαπωνίας James Kondo και θέμα την 4η Βιομηχανική επανάσταση, την 

Τεχνική Νοημοσύνη, την ρομποτική, τη σχέση του ανθρώπου με τις μηχανές και τους νέους τρόπους 

παραγωγής και επικοινωνίας. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Αρίστος Δοξιάδης, εταίρος στο Openfund 

και στο νέο κεφάλαιο επενδύσεων τεχνολογίας «Π» (Big Pi), Παναγιώτης Βλάχος, εκπρόσωπος του 

”Μπροστά – FWDGreece”, Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ με συντονιστή τον Τάκη 

Καραγιάννη, αρθρογράφο στο protagon.gr. Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, 

επίσης μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη στο blod.gr. 



Labs – Events: "Παιδεία και Ανάπτυξη" 
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Το ΔΙΚΤΥΟ σε συνεργασία με τον Κύκλο Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση στις 22 Νοεμβρίου 2016, 

διοργάνωσαν από κοινού εκδήλωση με τίτλο "Παιδεία και Ανάπτυξη". Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό 

τόσο ο πρόεδρος του Κύκλου Ιδεών Ευάγγελος Βενιζέλος όσο και η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα 

Διαμαντοπούλου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κωνσταντίνος Μαν. Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με πάνελ στο οποίο συμμετείχαν οι Σπύρος 

Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Chipita - Mέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τραπέζης και του Δ.Σ. του 

ΣΕΒ, Κώστας Καλτσάς, Σχολικός Σύμβουλος, ειδικός σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης. Μέλος της Επιτροπής: 

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.), Ιωάννης Καρακάσης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Τομέας Βιοτεχνολογίας και εφαρμοσμένης βιολογίας και η Έφη Τσακαλίδου, Καθηγήτρια Βιοχημείας 

Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Χρήστος Δερβένης, Αντιπρόεδρος 

του Κύκλου Ιδεών. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη στο blod.gr. 
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Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το FEPS - Foundation for European Progressive 

Studies διοργάνωσαν στις 8 Δεκεμβρίου 2016, από κοινού και με ιδιαίτερη επιτυχία για δεύτερη χρονιά το Διεθνές 

Συνέδριο, Greece Forward II, αυτή τη φορά, με θέμα την Προσφυγική Κρίση. Οι εργασίες του συνεδρίου 

άνοιξαν με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ενώ χαιρετισμό απηύθυναν εκ 

μέρους του ΔΙΚΤΥΟΥ η πρόεδρος Άννα Διαμαντοπούλου και ο διευθυντής Γιάννης Μαστρογεωργίου. Εκ μέρους του 

FEPS χαιρετισμό απεύθυνε η Σύμβουλος Πολιτικής Hedwig Giusto και εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κ.κ. Ιερωνύμου Β’, ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» Κώστας Δήμτσας. Στο 

πρώτο πάνελ, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GUE Group) Δημήτρης Παπαδημούλης, ο ειδικός 

εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Πρώην Υπουργός Εξωτερικών 

Ελλάδας Σταύρος Λαμπρινίδης, ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 

Ελλάδα Philippe Lecrerc, η επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρώην 

Ευρωβουλευτής Μαριλένα Κοππά με συντονιστή τον δημοσιογράφο Άγγελο Αθανασόπουλο, συζήτησαν για την 

παγκόσμια διάσταση του προσφυγικού, τις μεταναστευτικές ροές σε συνεχή κίνηση, τις Προκλήσεις και 

ευκαιρίες.  
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Στο δεύτερο πάνελ, η αντιπρόεδρος της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Tanja Fajon, ο πρόεδρος του Ιδρύματος "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθερότητας 

(ESI)" Gerald Knaus, o David Kipp από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων Ασφαλείας με 

συντονιστή τον Σύμβουλο Θεμάτων Διεθνών Σχέσεων του FEPS Βασίλη Ντούσα, συζήτησαν για την 

προσφυγική κρίση στην Ευρώπη – αλληλεγγύη και δράση. Στο τρίτο πάνελ, ο πρόεδρος του 

ΠΟΤΑΜΙΟΥ Σταύρος Θεοδωράκης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο Δήμαρχος 

Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και η διευθύντρια του Προγράμματος για την Ευρώπη του Νορβηγικού Συμβουλίου 

για τους Πρόσφυγες Helga Kristensen με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Αριστοτελία Πελώνη, συζήτησαν για τις 

προτεραιότητες και τις προτάσεις της Ελλάδας, απέναντι στην Προσφυγική Κρίση. Τα συμπεράσματα του 

συνεδρίου καθώς και προοδευτικές προτάσεις κι ένας νέος προσανατολισμός στο ζήτημα του 

προσφυγικού, συζητήθηκαν στο τέταρτο πάνελ με τις ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, της 

Ιταλίας Massimo D’ Alema και της Ελλάδας Κώστα Σημίτη με συντονίστρια την πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα 

Διαμαντοπούλου.  Μπορείτε να δείτε το συνέδριο μαγνητοσκοπημένο στο blod.gr. #GreeceForward 
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Το ΔΙΚΤΥΟ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών πραγματοποίησε εκδήλωση την 1η 

Φεβρουαρίου 2017, με αντικείμενο το χρέος και τις διαστάσεις του. Παρουσιάστηκαν από τη Μιράντα 

Ξαφά, τον Χρήστο Γκόρτσο και τον Νίκο Χριστοδουλάκη, όλες οι πτυχές του παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και 

εγχώριου χρέους, καθώς και πρωτότυπες λύσεις και προτάσεις για τη διαχείριση του. Βασική διαπίστωση ήταν 

πως η συζήτηση για τη διαχείριση του χρέους είναι τεχνοκρατική, νομική, ηθική, αλλά πρωτίστως πολιτική! Η 

διαχείριση του χρέους απαιτεί συνδυασμό αναπτυξιακών δράσεων, δημοσίων επενδύσεων, ενίσχυσης του 

ιδιωτικού τομέα και των εξαγωγών, καθώς και στήριξη από τον ESM. Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό 

της προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννας Διαμαντοπούλου, στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε και η πρόεδρος του 

Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη. Την συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος 

του ΑΝΤ1 Μαρία Σαράφογλου. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη στο blod.gr.  
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Το Ινστιτούτο Jacques Delors σε συνεργασία με το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

υλοποιεί το έργο "Faces on Divides" με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του έργου 

πραγματοποίησε την πρώτη εκδήλωση Eurolab #1 σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Επίκουρο Καθηγητή κ Σπύρο 

Μπλαβούκο στις 9 Απριλίου του 2017, με κεντρικούς ομιλητές τον κ. Τάκη Αναστόπουλο, αντιπρόεδρο του 

Δικτύου, Επίτιμο Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή 

ΠΑΣΟΚ –Ελιά, S&D Group. Η επιστημονική συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Ανθή Σουλιτσιώτη παρουσίασε την 

Ανάλυση για την ψήφο των Ευρωβουλευτών σε 20 σημαντικές αποφάσεις. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

περισσότεροι από 60 φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους οποίους καλωσόρισε ο 

διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννης Μαστρογεωργίου. Ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Jacques Delors 

συμμετείχε ο επιστημονικός συνεργάτης του ιδρύματος Hamza Abas. 



Papers- Publications:“Μεταρρύθμιση στο 
Σύστημα Υγείας” 

  

  

23 

 

Το ΔΙΚΤΥΟ εκπόνησε και απέστειλε μελέτη για την 
αναδιοργάνωση του Συστήματος Υγείας στους 
Προέδρους των Κομμάτων της Βουλής. Τη μελέτη 
συντόνισε και παρουσίασε ο καθηγητής Μιλτιάδης 
Νεκτάριος σε ειδική εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ. Απο-
τελείται από δύο ενότητες: η πρώτη αναφέρεται 
στον διοικητικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του 
συστήματος υγείας της χώρας με παράλληλη έμφα-
ση στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η 
δεύτερη προτείνει προγράμματα «Σύμπραξης του 
Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα», με στόχο την 
μείωση των υπέρογκων ιδιωτικών δαπανών υγείας 
που επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες. Ολόκληρη 
η μελέτη-πρόταση δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου 
2016 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 
ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σεβασμό 
του κράτους δικαίου, 4/10/2016 
 
Ανάλυση του Τάκη Αναστόπουλου, διευθυντή ε.τ. 
της Ε.Ε. & αντιπροέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ, με αφορμή 
τον χειρισμό της υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών 
αλλά και άλλων περιπτώσεων «υπέρβασης» του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαίου από την Ελλάδα -ειδικά στα χρόνια 
της κρίσης- και παρουσίαση του οδικού χάρτη, μέσα 
και από συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα, τον 
οποίο ακολουθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για συμ-
μόρφωση της κάθε χώρας-μέλους και εφαρμογή της 
νομιμότητας. 

"Γράμμα" σε Ολάντ, Ρέντσι, Γκάμπριελ και 
Σούλτς, 02/09/2016 
 
Άρθρο της προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννας Διαμα-
ντοπούλου στο Social Europe με αφορμή την 
πρόσκληση του κ. Τσίπρα στην σύνοδο των Σοσια-
λιστών Ηγετών: "Ο λαϊκισμός και η αγωνία της 
Σοσιαλδημοκρατίας“. 
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"Το Κυπριακό σε τροχιά επίλυσης“,11/10/2016 
 
Ο Τάκης Αναστόπουλος, διευθυντής ε.τ. της Ε.Ε. & α-
ντιπροέδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ επισκέφθηκε την Κύπρο και 
είχε ενημερωτικές επαφές με πολιτικούς, διπλωματικούς 
και δημοσιογραφικούς παράγοντες σχετικά με την πορεία 
των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Τα μη-
νύματα που εκπέμπουν οι δύο ηγέτες Αναστασιάδης και 
Ακιντζί και τα οποία επιβεβαιώνονται από πηγές του 
ΟΗΕ, δείχνουν ότι η διαδικασία έχει εισέλθει στη φάση ο-
λοκλήρωσης και η προοπτική μίας συμφωνίας είναι 
πλέον ορατή.  

  
Ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ για το "Προσφυγικό“, 
25/10/2016 
 
Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη δημοσιεύει την ανάλυση του Διευθυντή του 
Ιδρύματος, Γιάννη Μαστρογεωργίου, για την προ-
σφυγική κρίση με τίτλο: Προσφυγικό, δέος μπροστά 
στους ανθρώπους και τους αριθμούς, δέον γενέσθαι για 
την πολιτική και τους θεσμούς. Η ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ 
σκοπό έχει να παρουσιάσει το μείζον παγκόσμιο πρό-
βλημα των προσφυγικών ροών σε τρεις διαστάσεις, την 
παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την εθνική. 
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Παγκόσμια Στρατηγική της Ε.Ε. στην Εξωτερική 
Πολιτική, 14/11/2016 
 
Με αφορμή την εκλογή Ντ. Τράμπ, ο διευθυντής του 
ΔΙΚΤΥΟΥ, Γιάννης Μαστρογεωργίου παρουσιάζει 
την ανάλυση για το διεθνή ρόλο της ΕΕ, βασισμένη 
στο κείμενο της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την ΕΕ, 
που εκπόνησε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φ. 
Μονγκερίνι, το καλοκαίρι του 2016. 
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Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017, 
30/11/2016 
 
Ο Τάκης Αναστόπουλος, διευθυντής ε.τ. της Ε.Ε. & 
αντιπροέδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ αναλύει το τελετουργικό 
για την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2017. Για την καινούργια χρονιά οι συνολικές ανα-
λήψεις υποχρεώσεων (υπόσχεση πληρωμών) ορίστη-
καν σε 157,88 δισ. € και οι συνολικές πληρωμές σε 
134,49 δισ. €, σημειώνουν δηλαδή μία αύξηση σε 
σχέση με το 2016 της τάξεως του + 1,7 %. 
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Η εκλογή νέου Προέδρου ΕΚ σε μία κρίσιμη στιγμή 
για την ΕΕ, 22/01/2017 
 
Ο Τάκης Αναστόπουλος, διευθυντής ε.τ. της Ε.Ε. & α-
ντιπροέδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ αναλύει την εκλογή νέου 
Προέδρου ΕΚ. Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου εξελέγει Πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ο Αντόνιο Τα-
γιάνι για το δεύτερο ήμισυ της τρέχουσας βουλευτικής 
περιόδου μέχρι τις ευρωεκλογές της Άνοιξης του 2019, 
δηλαδή για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. 

Γιατί έχουν μέλλον τα περιφερειακά Μέσα, 
09/02/2017 
 
Το ΔΙΚΤΥΟ δημοσιεύει μια ανάλυση του Θεόδωρου Ηλ. 
Λουλούδη, εκδότη της εφημερίδας "Πελοπόννησος« για 
τα περιφερειακά Μέσα. Στην ανάλυση αναφορά γίνεται 
στο γεγονός ότι τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης συμ-
βάλλουν όσο κανένας άλλος στη βασικότερη οδό για την 
ανασυγκρότηση της χώρας, δηλαδή στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ενημέ-
ρωση και πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών, για την 
προβολή και τη διεκδίκηση της επίλυσης των τοπικών 
προβλημάτων, για την υποστήριξη των προγραμμάτων 
ανάπτυξης της Περιφέρειας, για την άμβλυνση των ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων και την καλλιέργεια της «περι-
φερειακής συνείδησης» στους πολίτες.  
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Δραχμή: Ένα άγνωστο ταξίδι με βάρκα την ελπίδα 

 
Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη δημοσιεύει στις 7 Φεβρουαρίου 2017, την ανάλυση 
του διευθυντή του, Γιάννη Μαστρογεωργίου με τίτλο 
«Πιθανές επιπτώσεις επιστροφής σε εθνικό νόμισμα». 
Η συζήτηση για πιθανή επιστροφή της Ελλάδος σε εθνικό 
νόμισμα επανέρχεται από το 2012 και μετά σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα. Πότε η συζήτηση αυτή έχει ως αιχμή και 
προμετωπίδα τις πιθανές ωφέλειες για την οικονομία της 
χώρας και πότε εκκινούσε από τις εγγενείς αδυναμίες και 
δομικά προβλήματα του Ευρώ, οδηγώντας έμμεσα και κεκα-
λυμμένα στον μονόδρομο της υιοθέτησης εθνικού νομίσμα-
τος. 
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Το μέλλον της ΕΕ και η διόρθωση των τρωτών της ΟΝΕ, 
13/02/2017 
 
Ο Τάκης Αναστόπουλος, διευθυντής ε.τ. της Ε.Ε. & α-
ντιπροέδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το βα-
σικό διακύβευμα συνίσταται στις προτάσεις για τη διόρθωση 
των τρωτών της ΟΝΕ. Μία από αυτές είναι η ένταξη του ση-
μερινού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο 
ενωσιακό πλαίσιο και η μετατροπή του σε Ευρωπαϊκό Νομι-
σματικό Ταμείο για να αντιμετωπίζονται οι συμμετρικές ή α-
σύμμετρες αναταράξεις εντός της ευρωζώνης. 

53η Διεθνής Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, 
20/02/2017 
 
Με αφορμή τη λήξη των εργασιών της 53ης Διεθνούς Διά-
σκεψης Ασφαλείας του Μονάχου που πραγματοποιήθηκε 17-
19 Φεβρουαρίου 2017, η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, Άννα Δια-
μαντοπούλου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Διεθνής Διάσκεψη 
Ασφαλείας του Μονάχου ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό γε-
γονός ιδιαίτερα για τις εξελίξεις του 2017. Στην Ελλάδα δεν 
έγινε καμία συζήτηση, η δε παρουσία ήταν μάλλον συμβολι-
κή. Μπορεί και πρέπει μία χώρα σε οικονομική κρίση και σε 
δύσκολη γεωγραφική θέση να συμμετέχει ενεργά και να παί-
ζει ρόλο.» Επίσης το ΔΙΚΤΥΟ παρακολούθησε στενά και με-
θοδικά την Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και δημοσίευ-
σε μια πρώτη επιγραμματική ανάλυση. 
 



Papers- Publications 
  

  

30 

 

Ανάλυση: Το άχθος και άγος των πρόωρων συντάξεων, 
10/03/2017 
 
Το ΔΙΚΤΥΟ δημοσιεύει την ανάλυση του διευθυντή του, Γιάν-
νη Μαστρογεωργίου, σχετικά με τις πρόωρες συντάξεις. Με-
ταξύ άλλων στην ανάλυση τονίζεται ότι συνολικά η κρατική 
συνεισφορά στη συνταξιοδοτική δαπάνη είναι περίπου 58% 
του συνόλου. Το πρόβλημα των πρόωρων συντάξεων είναι μία 
μεγάλη διαγενεακή αδικία που επιβαρύνει υπέρμετρα το ασφα-
λιστικό σύστημα και στερεί άτομα σε παραγωγική ηλικία από 
την εργασία τους. 
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Η Λευκή Βίβλος για το νέο ξεκίνημα της Ευρώπης, 
17/03/17 
 
Το ΔΙΚΤΥΟ δημοσιεύει την ανάλυση του Τάκη Αναστόπου-
λου, Διευθυντή ε.τ. της Ε.Ε. & Αντιπροέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ 
σχετικά με τις προτάσεις Γιούνκερ που έχουν τη μορφή «Λευ-
κής Βίβλου». Ο αντιπρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ αναφέρει μεταξύ 
άλλων, η ιστορική 60η έπετειος θα μπορούσε να γίνει η αρχή 
για μία νέα σελίδα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μόνον αν η Επιτροπή καταφέρει να εκφράσει τη βούληση των 
Ευρωπαίων για ένα καλύτερο μέλλον. Στην έξωθεν αλλά και 
την εσωτερική αμφισβήτηση πρέπει να μπορέσει να επιβάλει 
την δική  ατζέντα. Απέναντι στο “πρώτα η Αμερική” του Τραμπ 
να αντιτάξει το  “πρώτα η Ευρώπη’’ και στους ευρωσκεπτικι-
στές, περισσότερη αλληλεγγύη. 
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Μία από τις δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι η προσπάθεια ανάλυσης της 

τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε τακτά 
διαστήματα. Μία προσπάθεια προσέγγισης στις πολιτικές εξελίξεις, α-
ναλύοντας με αντικειμενικό τρόπο τα γεγονότα και τις προεκτάσεις 

τους. Τα 24 Δελτία του 4ου έτους λειτουργίας του Δικτύου τα υπο-
γράφουν οι Γιάννης Μαστρογεωργίου, διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ και 

Γιώργος Παπούλιας, πολιτικός επιστήμονας, συνεργάτης του 
ΔΙΚΤΥΟΥ.  

www.todiktio.eu 
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Αρ.23 

08.06.16 

•Η μαύρη τρύπα της ύφεσης, η κοινοβουλευτική παρουσία των κομμάτων στη συζήτηση για τις 
εξωχώριες εταιρίες (off shore), οι μέρες έντασης στην Ευρώπη και τα ανοιχτά μέτωπα, όπως της 
διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας (TTIP) που επηρεάζει και την Ελλάδα. 

Αρ.24 
16.06.16 

•Το θέμα του 13ου μισθού και των ομαδικών απολύσεων και ο αντίκτυπος τους στην 
ανταγωνιστικότητα είναι το κύριο θέμα του Δελτίου του ΔΙΚΤΥΟΥ. Επίσης, η προοπτική της 
Κυβέρνησης, η τακτική της αντιπολίτευσης, η παρατεταμένη αγωνία των ευρωπαϊκών εξελίξεων, 
τα μέτωπα διαπραγμάτευσης (εργασιακά κλπ) της φθινοπωρινής διαπραγμάτευσης και ο 
χουλιγκανισμός στο Euro με πολιτικές προεκτάσεις 

Αρ.25 
01.07.16 

•Οι μετασεισμοί του Brexit στην ΕΕ, η συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές στην ΕΕ παράλληλα με τις 
τεκτονικές μετακινήσεις στα παραδοσιακά ιδεολογικά ρεύματα της Ευρώπης, οι προτάσεις για το 
νέο εκλογικό νόμο και οι ζυμώσεις στα κόμματα, καθώς και η απογοητευτική εικόνα με την 
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. 

Αρ.26 
13.07.16 

•Οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας, ο νέος κοινωνικός και πολιτικός διχασμός, ο αφελληνισμός 
των Τραπεζών και οι πραγματικά μεγάλες προκλήσεις της ΕΕ. 

Αρ.27 
24.08.16 

 

•Η επικοινωνιακή διαχείριση της δύσκολης κατάστασης της οικονομίας και η αμείλικτη 
πραγματικότητα εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης, οι εξελίξεις στο χώρο του Κέντρου, η πορεία 
της ΕΕ μετά το Brexit, αλλά και η παθογένεια της αντιμετώπισης της υπόθεσης Γεωργίου.  

 

Αρ.28 
09.09.16 

•Το ομιχλώδες φθινοπωρινό πολιτικό σκηνικό, η δεύτερη αξιολόγηση, ο φορολογικός Γολγοθάς, τα 
απόνερα των τηλεοπτικών αδειών, οι μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη το 2017, οι τοπικές 
εκλογές στη Γερμανία, το θέμα με το «μπουρκίνι» και η πολύπαθη Κεντροαριστερά. 
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Αρ.29 

22.09.16 

•Οι προεκτάσεις στο πολιτικό σκηνικό από την παρουσία των δύο βασικών διεκδικητών της 
εξουσίας στη ΔΕΘ, οι σχέσεις Κυβέρνησης ΤτΕ, οι νέες προτεραιότητες της ΕΕ μετά την ομιλία 
Γιούνκερ στο Ευρωκοινοβούλιο και τη Σύνοδο στη Μπρατισλάβα, οι Αμερικανικές εκλογές . 

Αρ.30 
05.10.16 

•Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, η πορεία της ελληνικής οικονομίας, η δύσκολη κατάσταση του 
προσφυγικού και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ουγγαρία για το ζήτημα αυτό. 

Αρ.31 
13.10.16 

•Η διελκυστίνδα ΔΝΤ- ΕΕ – Γερμανίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους, η Β αξιολόγηση, το νέο κύμα αγανακτισμένων κατά των πλειστηρια-
σμών. 

Αρ.32 
11.11.16 

•Ο απόηχος των αμερικανικών εκλογών και οι συνέπειες για την Ευρώπη και την Ελλάδα, τι 
σηματοδοτεί ο πρόσφατος ανασχηματισμός για την κυβέρνηση και την τακτική των κομμάτων και 
η ουσιαστική συζήτηση για το χρέος που δεν γίνεται. 

Αρ.33 
24.11.16 

 

•Οι νέες διαχωριστικές γραμμές των ιδεολογιών μετά τη νίκη του Τράμπ, οι νέες ιδεολογικές 
προκλήσεις της σοσιαλδημοκρατίας. Η «μετά–αλήθεια» ως νέο δεδομένο στο δημόσιο διάλογο.  Η 
αξιολόγηση και, το τσουνάμι των έμμεσων φόρων, το ΠΑΣΟΚ και ο Ηλιού. 

 

Αρ.34 
06.12.16 

•Η πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος στο χώρο του κέντρου, το ιταλικό δημοψήφισμα, οι 
προτάσεις του ESM για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. 
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Αρ.35 

04.01.17 

•Η ακτινογραφία του ελληνικού χρέους, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη, η αέναη συζήτηση για μία αέναη αξιολόγηση, το Προσφυγικό και η Τρομοκρατία. 

Αρ.36 
16.01.17 

•Η αναπαλαίωση του ΠΑΣΟΚ, η παγίδα του Σόιμπλε και η μυρωδιά εκλογών, οι φυγόκεντρες δυνά-
μεις στην Ευρωζώνη. 

Αρ.37 
24.01.17 

•Η δυστοκία της δυναμικής των κινήσεων του  ΠΑΣΟΚ, το ορόσημο της 20ης Φεβρουαρίου για την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και οι συνέπειες στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης από τη νέα 
εποχή Τράμπ. 

Αρ.38 
31.01.17 

•Η δύσκολη νέα περίοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το πρόβλημα αξιοπιστίας της Ελλάδος και 
η δυσπιστία των Θεσμών, η επιλογή Σούλτς για υποψήφιος. 

Αρ.39 
15.02.17 

 

•Η αξιολόγηση σε μοτίβο«extend και pretend» του Βαρουφάκη, το άστρο του Μάρτιν Σούλτς, οι 
εξελίξεις της κεντροαριστεράς. 

 

Αρ.40 
21.02.17 

•Οι προεκτάσεις της αξιολόγησης στο πολιτικό σκηνικό, ο απόηχος της επίσκεψης του Αμερικανού 
Αντιπροέδρου στην ΕΕ και το νέο μοντέλο πολιτικής του Εμ. Μακρόν. 
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Αρ.41 

07.03.17 

•Αξιολόγηση, Γερμανικές και Γαλλικές προεκλογικές εκτιμήσεις, η αποκωδικοποίηση της στρα-
τηγικής του ΣΥΡΙΖΑ και τα 5 σενάρια της Επιτροπής Γιούνκερ. 

Αρ.42 
27.03.17 

•Η δύσκολη πολιτική εξίσωση της αξιολόγησης και  τα νέα «ήθη» στην πολιτική με τις μετεγγρα-
φές βουλευτών, 

Flash 
24.06.16 

•#Brexit και τώρα τι; 10 + 1 πρώτες σκέψεις για την ανάλυση μίας ιστορικής στιγμής. 

Flash 
22.12.16 

•Η κατάσταση στον ελληνικό τύπο και τα ΜΜΕ με αφορμή τις εξελίξεις στον ΔΟΛ. 

Flash 
07.04.17 

•Ο πολιτικός ορίζοντας όπως διαμορφώνεται μετά το Eurogroup της Μάλτας.  

Flash 
20.04.17 

•Οι προεκτάσεις του τουρκικού δημοψηφίσματος στα Βαλκάνια και η πολιτική της Τουρκίας. 



  

Συνέδριο: "Αλληλεγγύη και Δη-

μοκρατία στην Ευρώπη" 

Εκδήλωση της Δράσης για Προ-

σφυγικό – Μεταναστευτικό 

 
Ο διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρ-
ρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη, Γιάννης Μαστρογεωργίου, ήταν ομιλη-
τής στην εκδήλωση του κόμματος «Δράση» 
στις 10.05.2016 στο πλαίσιο του προσυνε-
δριακού του διαλόγου, με θέμα το Προσφυ-
γικό Μεταναστευτικό ζήτημα. 

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντο-

πούλου συμμετείχε στο συνέδριο που διορ-

γάνωσε στο Βερολίνο η Robert Bosh 

Academy "Richard von Weizsäcker Forum – 

Leadership and Responsibility" μιλώντας σε 

συζήτηση με θέμα την "Αλληλεγγύη και τη 

Δημοκρατία στην Ευρώπη" μαζί με τον 

πρώην Ιταλό Πρωθυπουργό Mario Monti, τον 

Τούρκο πολιτικό και οικονομολόγο Kemal 

Derviş, τον Γερμανό Υφυπουργό Εργα-

σίας Jörg  Asmussen κ.α. 
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Συνάντηση με τον  

Pierre Moscovici 

Συνάντηση της προέδρου του ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ Άννας Διαμαντοπούλου με τον 
Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Pierre 
Moscovici και συζήτηση για το μέλλον και 
την εξέλιξη της δομής της Ευρωζώνης. Το 
ΔΙΚΤΥΟ έχει εκπονήσει 2 μελέτες με αφορ-
μή τη δημοσίευση την έκθεσης των Πέντε 
Προέδρων, πριν από λίγους μήνες, για την 
εμβάθυνση και την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. 
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Συνάντηση με τον σοσιαλδημοκράτη Δή-
μαρχο του Αμβούργου και αντιπρόεδρο 
του SPD Olaf Scholz είχε η πρόεδρος του 
ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου στις 19 
Μαΐου 2016 στο Αμβούργο. 

Συνάντηση με τον Olaf Scholz 

www.todiktio.eu 



  

Ομιλία στο “Munich Seminar” 

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Δια-
μαντοπούλου, παρέθεσε ομιλία την 
Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στο 
Μόναχο στο "Münich Seminar". Το 
"Münich Seminar« είναι μηνιαίες  
διαλέξεις που διοργανώνουν από κοι-
νού το Πανεπιστήμιο του Μονάχου ,η 
εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και 
το Ινστιτούτο CES ifo, ένα από τα με-
γαλύτερα Ινστιτούτα Οικονομικής 
Έρευνας της Γερμανίας. 
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Στην ημερίδα για το μέλλον της ΕΕ που διε-
ξήχθη στη Βιέννη τη Δευτέρα 30 Μαΐου 
2016 συμμετείχε εκ μέρους του ΔΙΚΤΥΟΥ ο 
διευθυντής, Γιάννης Μαστρογεωργίου. Την 
ημερίδα συνδιοργάνωσε το Centre for Liberal 
Strategies και το Bruno Kriesky Forum με τη 
συμμετοχή σημαντικών Ευρωπαίων αναλυτών 
και ακαδημαϊκών. Στην ημερίδα συζητήθηκε 
εκτενώς το θέμα της εξέλιξης της ΕΕ μετά το 
δημοψήφισμα στη Μ. Βρετανία. Κοινή συνι-
σταμένη των παρεμβάσεων είναι ότι η ΕΕ 
χρειάζεται επειγόντως να πραγματοποιήσει ση-
μαντικά βήματα τόσο στα θέματα "υψηλής" 
πολιτικής, όσο και στα καθημερινά ζητήματα 
που αφορούν τη ζωή των Ευρωπαίων πολι-
τών, ώστε να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα 
να εξελίσσεται μέσα από τις διάφορες κρίσεις. 

Ημερίδα για το μέλλον της Ευρώπης 
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"Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις" - 

Ημερίδα στο Βερολίνο 
Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης και οι 
πολιτικοί περιορισμοί: Πως να μετατραπούν 
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πολιτική 
επιτυχία» ήταν το θέμα του πάνελ στο οποίο 
συμμετείχε η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Δια-
μαντοπούλου, στο Υπ. Οικονομικών της Γερμα-
νίας στο Βερολίνο (16/06/2016). Στο ίδιο πάνελ 
συμμετείχαν ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του ΔΝΤ Zhu Min, ο καθηγητής Jean Pisani-
Ferry, o αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου 
Brookings Kemal Dervis και το μέλος του Συμ-
βουλίου Οικ. Εμπειρογνωμόνων της Γερμανίας, 
καθηγήτρια Isabel Schnabel, με συντονιστή τον 
Γερμανό καθηγητή Henrik Endleiner. 
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Η συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Ευρυδίκη Χα-
τζηανδρέου μίλησε με τον πρώην Αντικα-
γκελάριο και Υπουργό Εξωτερικών της 
Γερμανίας Joschka Fischer (22/06/2016). Ο 
κ. Fischer μιλάει με αγάπη και θαυμασμό για 
την Ελλάδα και τον αυξημένο γεωπολιτικό της 
ρόλο, παράλληλα με τις υποχρεώσεις που έχει 
η χώρα και την ευκαιρία που έχει να ξεπεράσει 
τις δυσκολίες της, τη σημασία του αυριανού 
δημοψηφίσματος στη Βρετανία, με βαθιά αυ-
τογνωσία για το ρόλο της Γερμανίας και το 
μέλλον της Ευρώπης. 

Συνέντευξη με τον Joschka Fischer 
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FoE: State of Europe 2016 

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντο-
πούλου συμμετείχε για μια ακόμα χρονιά στον 
ετήσιο θεσμό της "Στρογγυλής Τράπεζας" που 
διοργανώνει στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό 
Think Tank "Friends of Europe". Η πρόεδρος 
του ΔΙΚΤΥΟΥ, ως μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του FoE είχε την ευκαιρία να τοποθε-
τηθεί στα φετινά ζητήματα που απασχόλησαν 
τη συνάντηση, όπως το Brexit, το Προσφυγικό, 
η πορεία των Ευρωπαϊκών Θεσμών και οι προ-
τεραιότητες των Ευρωπαϊκών Ηγεσιών 
(24/10/2016).  
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Στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερι-
κών Ελεγκτών Ελλάδας «Ελληνική Οικονομία 
και Εσωτερικός Έλεγχος», που πραγματοποι-
ήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα, 
συμμετείχε η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Δια-
μαντοπούλου. 

"Ελληνική Οικονομία και 

Εσωτερικός Έλεγχος" 



  

Forum for Cities in Transition 

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δημοτικός Σύμβου-
λος Θεσσαλονίκης συμμετείχε εκπροσωπώντας 
το ΔΙΚΤΥΟ στο Forum for Cities in Tran-
sition στο Στόλατ της Βουλγαρίας, 16-21 
Οκτωβρίου 2016. Ήταν ομιλητής στο πάνελ 
με θέμα: «Μετανάστευση: Διαστάσεις του προ-
βλήματος, απάντηση & συνέπειες για την ΕΕ 
εάν είναι αδύνατη η συμφωνία πάνω σε ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο». Το FCT είναι 
ένα διεθνές δίκτυο από Δημάρχους, Δημοτικούς 
Συμβούλους και Αξιωματούχους, Επιχειρηματίες 
και εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώ-
σεων και της κοινωνίας των Πολιτών.  
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Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντο-
πούλου συμμετείχε στην συνεδρίαση του High 
Level Advisory Group του FEPS (think tank 
προοδευτικής πολιτικής), στην Φρακφούρτη και 
το Βούρτσμπουργκ της Γερμανίας (17-
18/11/2016). Στη σύσκεψη συζητήθηκαν 
ζητήματα τρόπου άσκησης Κοινωνικής Πολι-
τικής από τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη, οι 
εργασιακές σχέσεις, το αναπτυξιακό κράτος, το 
κοινωνικό κράτος, οι δημόσιες επενδύσεις κλπ, 
μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων 
οικονομιών. Καλεσμένος ομιλητής ήταν ο γνω-
στός οικονομολόγος βραβευμένος με Νό-
μπελ Joseph Stiglitz ο οποίος παρουσίασε στο 
συμβούλιο τα συμπεράσματα της μελέτης του 
“Re-writing the Rules of the American Econo-
my: An Agenda of Shared Prosperity”.  

Rewriting the rules of the 

European Economy 
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Φεστιβάλ Νεοφυούς 

Επιχειρηματικότητας 

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντο-
πούλου συμμετείχε στο πάνελ "Ανάγκη, Ρόλος 
και Αξιακός Μετασχηματισμός" της επιχειρη-
ματικότητας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέο-
φυούς Επιχειρηματικότητας της @skywalker_gr 
στις 26 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα. 
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Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντο-
πούλου συμμετείχε στο Συνέδριο της Ένωσης 
Αναλογιστών Ελλάδος, «Το Συνταξιοδοτικό 
στην Ελλάδα του Σήμερα», στις 2 Δεκεμβρίου 
2016 στην Αθήνα. 

Το Συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα 

 του Σήμερα 

 



  

«Χειμερινό Σχολείο» από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

Ομιλία του διευθυντή του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννη 
Μαστρογεωργίου, με θέμα Τρομοκρατία και 
Προσφυγικό. Υπάρχει σχέση; Η περίπτωση της 
Ευρώπης, στο «Χειμερινό Σχολείο» για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας που διορ-
γανώθηκε στα Ιωάννινα από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον αν. 
Καθηγητή Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων Σπύρο 
Λίτσα στις 3 Δεκεμβρίου 2016.  
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Ομιλία της πρόεδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννας Δια-
μαντοπούλου στην «Παγκόσμια Διάσκεψη Κο-
ρυφής των Γυναικών Ομιλητών του Κοινο-
βουλίου» που είναι η μεγαλύτερη συνέλευση 
γυναικών Ομιλητών στον κόσμο, με θέμα 
“United for Shaping the Future” στο 
Άμπου Ντάμπι. Η σύνοδος κορυφής διοργα-
νώθηκε από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμ-
βούλιο (το κοινοβουλευτικό σώμα των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων) και τη Διακοι-
νοβουλευτική Ένωση (τη διεθνή οργάνωση των 
κοινοβουλίων). Συμμετείχαν πάνω από 50 ομι-
λήτριες από όλο τον κόσμο από το χώρο της 
πολιτικής, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας 
και της κοινωνίας των πολιτών (13.12.2016). 

11th edition of the Meeting of 

Women Speakers of Parliament 
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20ο Συμπόσιο Ανθρώπινου  

Δυναμικού 
Το 20ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της 
KPMG στις 23 Φεβρουαρίου 2017, άνοιξε με 
ομιλία της η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Δια-
μαντοπούλου, η οποία έδωσε στοιχεία για την 
απασχόληση στην Ελλάδα. Η πρόεδρος δήλωσε 
πώς «Δεν πρέπει να φοβόμαστε το φαινόμενο 
της μετακίνησης στο εξωτερικό, αφού οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι όταν επιστρέψουν στην 
Ελλάδα θα φέρουν μαζί τους και μια νέα κουλ-
τούρα και νοοτροπία, η οποία θα είναι πολύ 
χρήσιμη για τη χώρα μας σε αυτή τη φάση». 
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Ομιλία της πρόεδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννας Δια-
μαντοπούλου στο Συνέδριο Απασχόλησης του 
Ελληνό-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
στις 7 Μαρτίου 2017, με θέμα «Ο Ρόλος της 
Κυβέρνησης στην Προσέλκυση και Συγκράτηση 
του Ταλέντου για τη Διατήρηση του Αντα-
γωνιστικού Πλεονεκτήματος της χώρας». Στο 
πάνελ συμμετείχε ο Γιάννης Βρούτσης, τ. Υ-
πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και συντονίστρια ήταν κ Δρ Βενετία 
Κουσία, Πρόεδρος, Επιτροπή Απασχόλησης, Ελ-
ληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Συνέδριο Απασχόλησης 



  

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε ως Σύμβουλος προγράμματος στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών που 
πραγματοποιήθηκε 2-5 Μαρτίου 2017, στους Δελφούς. Πιο συγκεκριμένα το ΔΙΚΤΥΟ στο πλαίσιο του 
Φόρουμ διοργάνωσε την ειδική συζήτηση για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις το Σάββατο 4 
Μαρτίου. Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν προτάσεις για τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να υπάρξει μια κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Μαζί με την Πρόεδρο του Δικτύου Άννα 
Διαμαντοπούλου κατέθεσαν τις απόψεις τους οι: Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, Regius Professor, London 
School of Economics και κάτοχος Βραβείου Nobel, Sandro Gozi, Ιταλός Υφυπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Giles Merritt, Ιδρυτής & Πρόεδρος, Friends of Europe, Dr. Pedro Sánchez, Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (2014-2016) στην Ισπανία και Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Χούκλη. Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε ακόμα στην 
συζήτηση για την κοινωνική ανισότητα και τους αποκλεισμούς που προκαλεί η νέα παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία την οποία συντόνισε ο Διευθυντής του Δικτύου Γιάννης Μαστρογεωργίου, την Παρασκευή 3 
Μαρτίου, με την συμμετοχή του πρώην υπουργού Εργασίας Τάσου Γιαννίτση, του καθηγητή Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Παγουλάτου, του Διευθυντή για τις 
Ευρωπαϊκές χώρες της Παγκόσμιας Τράπεζας Dr. Arep Banerji, του πρέσβη της Αλγερίας στην Αθήνα Dr. 
Noureddine Bardad-Daidj και του διευθυντή της Διανέοσις Κυριάκου Πιερρακάκη. 
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Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 
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March for Europe 

Αντιπροσωπεία του ΔΙΚΤΥΟΥ έχοντας ως 
"κορμό" τον αντιπρόεδρο Τάκη Αναστό-
πουλο και τα μέλη Ελένη Μπούντα και 
Γιάννη Κατσαρό, πλαισιωμένους από 
Έλληνες φίλους του ΔΙΚΤΥΟΥ από την 
Ιταλία και άλλα σημεία της Ευρώπης 
συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στήριξης 
της ευρωπαϊκής ιδέας και της ενωμένης 
Ευρώπης που πραγματοποιήθηκαν στην 
Ρώμη το διήμερο 24-25 Μαρτίου 
2017, με αφορμή τα 60 χρόνια από την 
Συνθήκη της Ρώμης.  
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Πρωτοβουλία Δικτύου σχετικά 

με το"σενάριο Grexit" 

Στις 29 Ιανουαρίου 2017 απέστειλε ε-
πιστολή η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα 
Διαμαντοπούλου προς τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Clau-de 
Juncker σχετικά με την ανάγκη δημο-
σίευσης του "σεναρίου Grexit" που είχε 
ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κα-
λοκαίρι του 2015 μπροστά στο ενδεχόμε-
νο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώ-
νη . 
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Ο αντιπρόεδρος του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος – SPD κ. Thorsten Schäfer-
Gümbel επισκέφθηκε στις 7 Απριλίου 2017, τα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ όπου τον υποδέχθηκε με 
ιδιαίτερη χαρά η πρόεδρος Άννα Διαμαντοπούλου. Τον κ. Schäfer-Gümbel συνόδευε ο επικεφα-
λής της αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Friedrich Ebert στην Ελλάδα κ. Χρήστος Κατσιούλης. 

Σύσκεψη με τον αντιπρόεδρο του SPD κ. Schäfer-Gümbel w
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Νέο σύμφωνο για την Ευρώπη 

Ο διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ, Γ. Μαστρογεωργίου, συμμετείχε εκ μέρους 
του ΔΙΚΤΥΟΥ στην ελληνική ομάδα που με επικεφαλής το ΕΛΙΑΜΕΠ, 
μετέβη στο Παρίσι στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο του 
project: Νέο σύμφωνο για την Ευρώπη - New pact for Europe. 
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό project που σκοπό έχει να βρει 
εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας του Ευρωπαίου πολίτη σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία και 
χώρους δράσης της Ένωσης. 
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"Faces on Divides"  

Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη υλοποιεί το έργο "Faces on 
Divides"  (Δεκέμβρης 2016 - Μάιος 2017) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Jacques Delors. Το έργο έχει ως συντονιστή το Ινστιτούτο 
Jacques Delors και συνεργάζεται με τα εξής think tanks: 
1. Στην Τσέχικη Δημοκρατία με το Europeum, όπου η συμμετοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές 
ήταν 18,2%. 
2. Στην Γαλλία το European Movement, όπου οι πολιτικές εκστρατείες των υποψηφίων στις 
επικείμενες προεδρικές εκλογές μιλούν για τα ευρωπαϊκά θέματα και όπου, παρά την 
παρουσία της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο έδαφός τους, πολλοί Γάλλοι δεν 
γνωρίζουν το έργο των ευρωβουλευτών. 
3. Και στην Ελλάδα με το Δίκτυο, όπου η κρίση έπληξε σφοδρά τους πολίτες και η εφαρμογή 
των κανόνων της ΕΕ αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης. 
Το έργο μεταξύ άλλων περιγράφει τη διοργάνωση διαλόγων τοπικής εμβέλειας μεταξύ πολι-
τών και ευρωβουλευτών με θέμα τον τρόπο που ψήφισαν οι ευρωβουλευτές ανά χώρα, ανά 
θέμα και ανά ευρωομάδα. Τα στοιχεία που δείχνουν όλα τα παραπάνω θα μετατραπούν σε in-
fographics με μια σύντομη ανάλυση που θα μπορεί να διαδοθεί στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς 
και να παρουσιαστούν τόσο στις εκδηλώσεις όσο και στα online events, με σκοπό να οι πολί-
τες να είναι ενήμεροι για το τι συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιλέξαμε τις ψήφους των ευ-
ρωβουλευτών αναφορικά με 20 θέματα, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σήμερα στο επίκεν-
τρο των δημοσίων συζητήσεων στην Ευρώπη, όπως ΤΤΙΡ/TAFTA, ευρωπαϊκός προϋπολογι-
σμός, σχέσεις με το Ιράν, προσφυγική κρίση, εγγυήσεις για τους νέους, κα.  
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‘Aurora Τhrough European Identity and Integration’ 

[IDEA]  

Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη συντονίζει το έργο IDEA που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Προγράμματος – Σχέδια Jean Monnet της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Ο στόχος του έργου IDEA είναι να αναδείξει και να εμπλουτίσει την έννοια της κοινής ρίζας 
των Ευρωπαίων και το αίσθημα του ανήκειν στην ευρωπαϊκή οικογένεια με ένα καινοτόμο 
τρόπο προώθησης των γνώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση 
της καθημερινότητας των πολιτών από την προστασία του περιβάλλοντος έως την ελεύθερη 
διακίνηση και την προστασία των καταναλωτών. 
Εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης των κοινών δεσμών που διέπουν τους 
ευρωπαϊκούς λαούς αποτελεί η εμβάθυνση στην κοινή μας ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και κατ’ 
επέκταση, η κατανόηση της κοινής ρίζας πληθώρας λέξεων που καθημερινά χρησιμοποιούμε, 
καθώς και η συσχέτισή της με τα οφέλη της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Το 
κοινό-στόχος είναι οι νέοι. Στο πλαίσιο του έργου, θα διαμορφωθεί μία καινοτόμα προσέγγιση 
στη μάθηση και διάδοση της γνώσης αυτής. Το έργο αυτό έχει αναφορά και χρήση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, καθώς τα συμπεράσματα και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά εργαλεία θα αποτε-
λούν υλικό με δυνητική αξιοποίηση από πολλές χώρες. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο ‘Aurora Τhrough European Identity and 
Integration’ [IDEA], το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ Πρόγραμμα – Σχέδια 
Jean Monnet, Πολιτικός Διάλογος με τον Ακαδημαϊκό Κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://idea4europe.eu/site/ 
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Η ομάδα του ΔΙΚΤΥΟΥ δημιούργησε τον Φεβρουάριο του 2013 και λειτουργεί επίσημα από τον 

Απρίλιο του 2013 το διαδικτυακό προφίλ του ΔΙΚΤΥΟΥ. 

 Η επίσημη ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ http://todiktio.eu/ προσελκύει πάνω από 600 μοναδικούς 

επισκέπτες την εβδομάδα! 

 Το προφίλ  στο                                                                   έχει 2.163 likes 

 Tο προφίλ στο             https://twitter.com/todiktio   έχει 1.159 followers 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακό Προφίλ ΔΙΚΤΥΟΥ 

  
https://www.facebook.com/ToDiktio 
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Σύνοψη Δραστηριότητας ΔΙΚΤΥΟΥ  
MΑΙΟΣ 2016 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
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6 Labs-Εκδηλώσεις 

14 Papers-Publications 

24 Δελτία Πολιτικής 
Ανάλυσης 

3 Projects 

22 Διεθνείς 
δραστηριότητες/Παρουσίες-

Συμμετοχές /Συνεργασίες 

6 Series of working 
breakfast discussions 

with distinguished 
personalities 
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