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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

www.todiktio.eu 
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1. Να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι η 

ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι το νέο μεγάλο εγχείρημα, ιστορικά αναγκαίο για την επιβίωση και την 

ευημερία όλων των ευρωπαϊκών λαών. 

 

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

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

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

μας. 

 

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

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

σημαντικά επιτεύγματά τους. 
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Συνεργασίες 
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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. 

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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Working 

Breakfast with 

world leaders 

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 κ 

φόρα στην Ελλάδα 

αλλά  και σε όλο τον 

κόσμο. 

Δελτία Πολιτικής 

Ανάλυσης 



Labs – Events: Η απειλή του φανατικού Ισλάμ και η εσωτερική 

ασφάλεια 

” 
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Για το μεταναστευτικό πρόβλημα και για τον κίνδυνο που αποτελεί για την Ευρώπη η απειλή των τζιχαντιστών συζήτησαν ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης και οι προκάτοχοι του, Νίκος Δένδιας και Μιχάλης 

Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η απειλή του φανατικού Ισλάμ και η εσωτερική ασφάλεια», που διοργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ 

για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη στις 14 Μαΐου 2015. Τη  συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Χρήστος 

Μεμής ενώ προλόγισε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην Υπουργός Άννα 

Διαμαντοπούλου. Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Επίτροπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών 

Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ε.Ε. Δημήτρη Αβραμόπουλου και του πρώην Επιτρόπου και σημερινού Προέδρου της Notre 

Europe Antonio Vitorino. Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, επίσης μπορείτε να δείτε ολόκληρη την 

εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη στο blod.gr. 



Labs – Events: Greece Forward-  “Προοδευτικές λύσεις για την 

Ελλάδα του σήμερα και του αύριο” 
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Το ΔΙΚΤΥΟ συνδιοργάνωσε με το ευρωπαϊκό think tank FEPS στις 14 Οκτωβρίου 2015 το Διεθνές Συνέδριο Greece 

Forward:  “Προοδευτικές λύσεις για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο”. Το Συνέδριο συνέβαλε ουσιαστικά στην εμβάθυνση 

του προβληματισμού και της αναζήτησης για απτές και προοδευτικές λύσεις που μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση, ενώ 

αποτέλεσε και την αφετηρία της επίσημης συνεργασίας του ΔΙΚΤΥΟΥ με το FEPS. Στο συνέδριο συμμετείχαν οι: Φώφη 

Γεννηματά, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ , Σταύρος Θεοδωράκης ,Επικεφαλής Το ΠΟΤΑΜΙ, Μάσιμο Ντ Αλέμα, Πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός & 

Πρόεδρος FEPS, Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη  καθώς και 

επιστήμονες και πολιτικοί από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 



Labs – Events: Η πρόκληση της ενέργειας στην βιομηχανία και 

την απασχόληση 
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Το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 εκδήλωση για το Ενεργειακό Κόστος και τις επιπτώσεις του στην Ελληνική 

Βιομηχανία. Στην εκδήλωση την παρουσίαση της μελέτης “Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή 

ανταγωνιστικότητα: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΔΙΚΤΥΟΥ έκανε ο Αθανάσιος 

Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Πειραιά. Ακολούθησε συζήτηση με τη 

συμμετοχή των Κωστή Χατζηδάκη – ΝΔ, πρ.Υπουργό, Γιάννη Μανιάτη – Δημοκρατική Συμπαράταξη, πρ.Υπουργό, Χάρη Θεοχάρη– 

Βουλευτή Το Ποτάμι, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο – Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Πρόεδρο ΕΒΙΚΕΝ με συντονιστή τον Χάρη Φλουδόπουλο, 

Δημοσιογράφο του Capital.gr. Επίσης παραβρέθηκαν αρκετοί φίλοι του ΔΙΚΤΥΟΥ ανάμεσα τους βουλευτές, πρώην υπουργοί, 

εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων και κυρίως εκπρόσωποι συνδέσμων και συλλογικοτήτων από τους τομείς της Ενέργειας και της 

Βιομηχανίας. Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 



Labs – Events: Διεθνές συμπόσιο του Δικτύου στην Κων/πολη 

υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

 

 

9 www.todiktio.eu 

Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την Πολιτιστική Διπλωματία (ICD), 

διοργάνωσαν στις 7 Δεκεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη Διεθνές Συμπόσιο για την “Πολιτιστική και Θρησκευτική Διπλωματία 

– Οι θρησκείες ως καταλύτης της ειρηνικής συνύπαρξης”. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην ελληνικού σχολείου του Γαλατά, το οποίο σήμερα αποτελεί 

το πολιτιστικό κέντρο της ελληνικής κοινότητας της Πόλης. Στο συμπόσιο παραβρέθηκαν και παρέθεσαν ομιλίες η Α.Θ.Π. Ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Yasar Yakis, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για 

τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου ενώ τίμησε με την παρουσία του τη συνεδρίαση και ο Πρόξενος 

της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. Σέκερης.  



Labs – Events: Ελλάδα - Ιράν: Οικονομικές προοπτικές και 

προκλήσεις 
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Το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Ελλάδα - Ιράν: Οικονομικές 

προοπτικές και προκλήσεις". Βουλευτές, πρώην Υπουργοί, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ιράν κ. Αϋφαντής καθώς και αρκετοί φίλοι 

του ΔΙΚΤΥΟΥ, γέμισαν την αίθουσα ενώ οι ερωτήσεις του κοινού βοήθησαν να διεξαχθεί ένας εποικοδομητικός και διαφωτιστικός 

διάλογος γύρω από ένα ζήτημα υψηλού ενδιαφέροντος σήμερα αλλά και με αρκετές μελλοντικές προοπτικές και προκλήσεις για την 

ελληνική οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Η σταχυολόγηση της συζήτησης και τα κυριότερα σημεία των παρεμβάσεων που 

πραγματοποίησαν τα μέλη του πάνελ Γιώργος Καπόπουλος (συντονιστής), Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Κωνσταντίνος 

Φίλης, Κωνσταντίνα Κολιού, Πάτροκλος Κουδούνης ο πρέσβης Γεώργιος Αϋφαντής από το κοινό και η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη  Άννα Διαμαντοπούλου που άνοιξε την συζήτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 

ΔΙΚΤΥΟΥ. 



Labs – Events: Ασφαλιστικό: Δικαιοσύνη και πραγματισμός 
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Το ΔΙΚΤΥΟ μαζί με το Friedrich Erbert Stiftung πραγματοποίησε εκδήλωση στις 18 Ιανουαρίου 2016 για το μείζον κοινωνικό και 

οικονομικό ζήτημα του Ασφαλιστικού ενόψει και των νομοθετικών πρωτοβουλιών που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αλλά και της τεράστιας και 

διαχρονικής ανάγκης για την ουσιαστική του μεταρρύθμιση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη και φίλοι του ΔΙΚΤΥΟΥ, 

ανάμεσα τους Βουλευτές, πρώην Υπουργοί και εκπρόσωποι από το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκπρόσωποι 

φορέων και οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, επιστήμονες και ερευνητές από τον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και 

αρκετοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Οι ομιλίες των κυρίων Τάσου Γιαννίτση και Γιώργου Βερνίκου, η ομιλία-παρουσίαση του Καθηγητή κ. 

Μιλτιάδη Νεκτάριου καθώς και της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Άννας Διαμαντοπούλου 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, επίσης μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη στο blod.gr. 



Labs – Events: Αγροτικό Ζήτημα: Υπάρχει λύση; 
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Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 διοργάνωσε εκδήλωση με 

θέμα: "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Υπάρχει λύση;" με ομιλητές τους Αθανάσιο Τσαυτάρη, Καθηγητή Γενετικής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. 

πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Βακάλη, Πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, Νίκο Κουτλιάµπα Πρόεδρο του 

Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε σύντομη παρουσίαση της μελέτης: “Νέες ευκαιρίες στη Γεωργία για 

την Ελλάδα” από τον Κωνσταντίνο Καραντινινή, Καθηγητή στο Οικονομικό Τμήμα του Σουηδικού Πανεπιστημίου Γεωργικών Επιστημών 

της Ουψάλα. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γιώργος Φλωρίδης, Δικηγόρος, πρώην Υπουργός ενώ την εισαγωγική ομιλία 

πραγματοποίησε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη  Άννα Διαμαντοπούλου. Οι ομιλίες είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, επίσης μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη στο blod.gr. 



Labs – Events: Μεταρρύθμιση … και εις άλλα με υγεία 
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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 για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 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. 



Papers- Publications: “Η κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

των συγκυβερνήσεων” 
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Το FES (Friedrich Ebert Stiftung) και το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη, διοργάνωσαν στις 27 Απριλίου εκδήλωση με θέμα τη διαμόρφωση 

του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε κόμματα που συγκυβερνούν  με τίτλο “Η 

εμπειρία της Γερμανίας και της Ελλάδας – Οι προκλήσεις για το μέλλον”. Συμμετείχαν 

οι: Axel Schaefer - Aντιπρόεδρος ΚΟ SPD, Νικόλαος Φίλης – Βουλευτής και 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παπαμιμίκος - Γραμματέας 

Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Σπύρος Λυκούδης - Βουλευτής Το Ποτάμι – Αντιπρόεδρος 

της Βουλής, Γιάννης Μανιάτης – πρ.Υπουργός, πρ. Γραμματέας ΚΟ ΠΑΣΟΚ, 

συντόνισε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, και χαιρέτισε η Anne Seyfferth, Διευθύντρια του 

τμήματος Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής FES. Την εισαγωγή έκανε ο 

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου που στη συνέχεια ετοίμασε, λαμβάνοντας 

υπόψη και τη συζήτηση, το νέο policy paper του ΔΙΚΤΥΟΥ, με τίτλο: “Η 

κοινοβουλευτική Δημοκρατία των συγκυβερνήσεων”. Το policy paper είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Η ακτινογραφία του 

δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου και οι προεκτάσεις του” 

  

www.todiktio.eu 

«Η ακτινογραφία του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου και οι 

προεκτάσεις του». Μία επίκαιρη ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ και του 

Διευθυντή Γιάννη Μαστρογεωργίου δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 

2015 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “ΟΝΕ 2.0: Μερεμέτια ή αλλαγή 

παραδείγματος; ” 

  

www.todiktio.eu 

Μία ανάλυση του για τη νέα δομή της ΟΝΕ με αφορμή την έκθεση 

των πέντε Προέδρων. Αναδρομή, ανάλυση και ανάδειξη όσων 

πρέπει να αλλάξουν στην Ευρωζώνη. Η ανάλυση δημοσιεύτηκε 

τον Αύγουστο του 2015 την υπογράφει ο Διευθυντής του Δικτύου 

Γιάννης Μαστρογεωργίου και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Οι συνέπειες της συμφωνίας του 

3ου μνημονίου στην εξέλιξη της ΟΝΕ” 

  

www.todiktio.eu 

Τα προφανή καλά νέα είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Τα λιγότερο προφανή 

ανησυχητικά νέα, όμως, είναι η επαναβεβαίωση από τις εξελίξεις, των αδυναμιών της δομής και 

της ΟΝΕ και της επιτακτικής ανάγκης για την αναθεώρηση της. Η συμφωνία της Ελλάδας με τους 

εταίρους της, δεν συνεπάγεται μόνο για την ίδια μία σειρά από προκλήσεις, αλλά και για την ίδια 

την ΟΝΕ. Επαναλαμβάνουμε το σύνηθες, αλλά συνεχώς επίκαιρο δόγμα, ότι μία νομισματική 

ένωση χωρίς οικονομική τουλάχιστον ένωση είναι αδύναμη και αδύνατη. Η εμπειρία των 

τελευταίων 5 ετών, έχει καταδείξει τις ελλείψεις της νομισματικής ένωσης, που μπορεί να 

λειτουργήσει μόνο στο βαθμό που είναι αποτελεσματική και παράλληλα βασίζεται στο στενό 

συντονισμό και τη συνεργασία όλων στο πλαίσιο της αμετάκλητης δέσμευσης τους στο κοινό 

νόμισμα. Θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμήσει κανείς τις συνέπειες όσων έχει περάσει η ΟΝΕ. 

Όμως, στον απόηχο της συμφωνίας της Ελλάδας για ένα 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής 

Σταθεροποίησης, είναι καιρός να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα και να εξετάσουμε τρεις 

βασικούς κινδύνους και τρεις θεμελιώδεις προκλήσεις για το μέλλον της ΟΝΕ. Η μελέτη 

δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 την υπογράφει ο διευθυντής του Δικτύου Γιάννης 

Μαστρογεωργίου και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Η εξέλιξη της ΟΝΕ και η 

ισορροπία με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης” 

  

www.todiktio.eu 

"Η ελλιπής διαχειριστική ικανότητα των χωρών της ΟΝΕ στα πρώτα χρόνια της 

κρίσης, οδήγησε κάποιες χώρες εκτός Ευρωζώνης στην ανάπτυξη σκεπτικιστικών 

τάσεων ως προς την υιοθέτηση εκ μέρους τους του Ευρώ. Από την άλλη η εξέλιξη 

στην δομή της ΟΝΕ που προωθείται εσχάτως και το γεγονός ότι οι χώρες της ΟΝΕ 

συνιστούν την πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ, αναγκάζει τις χώρες εκτός ΟΝΕ να 

αναζητήσουν τρόπους διασφάλισης των συμφερόντων τους. Το ΔΙΚΤΥΟ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσιάζει μία σύντομη καταγραφή 

των προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στο χτίσιμο εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στις χώρες του Ευρώ και τις υπόλοιπες, παράλληλα με την προσπάθεια εξέλιξης 

και βελτίωσης της ΟΝΕ". Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 την 

υπογράφει ο Διευθυντής του Δικτύου Γιάννης Μαστρογεωργίου και είναι διαθέσιμη 

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Μελέτη για τις σχέσεις ΕΕ-ΟΗΕ με 

αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυση του ” 

  

www.todiktio.eu 

Με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης του ΟΗΕ, αλλά και εν όψει 

της σύνταξης της νέας Στρατηγικής της ΕΕ από την Υπατη 

Εκπρόσωπο, παρουσιάζουμε μία μελέτη για το ρόλο της ΕΕ στη 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τη σημασία της ενιαίας 

εκπροσώπησης της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση και τί σημαίνει αυτή 

η δυνατότητα για την ενίσχυση εν γένει της διεθνούς παρουσίας 

της ΕΕ και σε άλλα φόρα και οργανισμούς. Η Μελέτη του 

Διευθυντή του Δικτύου Γ. Μαστρογεωργίου για τις σχέσεις ΕΕ - 

ΟΗΕ με αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυση του δημοσιεύτηκε 

τον Οκτώβριο του 2015 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 

ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ για το 

Δημογραφικό” 

  

www.todiktio.eu 

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της βιωσιμότητας ενός ασφαλιστικού συστήματος είναι η 

δημογραφική εξέλιξη. Τόσο η χώρα μας όσο και η Ευρώπη γηράσκουν ραγδαία. Το κοινωνικό 

κράτος θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις τα επόμενα χρόνια και από τον δημογραφικό παράγοντα. Με 

αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση, το ΔΙΚΤΥΟ παρουσιάζει τη δυσμενή τάση του δημογραφικού σε Ευρώπη και 

Ελλάδα, σταχυολογώντας στοιχεία από σημαντικές μελέτες και άρθρα που έχουν 

δημοσιευθεί. Εκείνο που πρέπει να απασχολήσει, όμως, την Κυβέρνηση, τα κόμματα και τους 

φορείς, είναι η κατάθεση απτών προτάσεων για την ανάσχεση της πορείας μείωσης του 

πληθυσμού, μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η ενσωμάτωση των μεταναστών συνιστά μία 

από τις προτάσεις, αλλά θα αντιμετωπίσει αντιδράσεις στην υλοποίηση της, καθώς ο ιός της 

ξενοφοβίας εξαπλώνεται, δυστυχώς, σε αρκετές χώρες ως αποτέλεσμα της αδυναμίας 

αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών από την ΕΕ. Η Ανάλυση του Διευθυντή του ΔΙΚΤΥΟΥ 

Γιάννη Μαστρογεωργίου για το μείζον θέμα του Δημογραφικού δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 

2016 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ για ΕΕ 

- Μ. Βρετανία” 

  

www.todiktio.eu 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπίπτουν με μία 

κρίσιμη συγκυρία για την εξέλιξη της Ένωσης. Η δημοσιονομική κρίση που σοβεί και η προσφυγική 

που ενσκήπτει ραγδαία, επηρεάζουν τις συζητήσεις για το μέλλον της σχέσης της ΕΕ με ένα από τα 

πλέον ισχυρά και με παγκόσμια επιρροή μέλη της. Η έκβαση των συνομιλιών αναμένεται να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο θέμα της παραμονής της χώρας στην Ευρώπη, αλλά 

επηρεάζει και τη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης. Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, παρουσιάζει συνοπτικά τις βασικές θέσεις της Μ. Βρετανίας, τις 

συνέπειες για το Δίκαιο της Ένωσης από τυχόν υιοθέτηση τους, τη σημασία της εξέλιξης της 

διαπραγμάτευσης για την Ένωση και τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα από τη διαπραγμάτευση, 

ώστε η συζήτηση να εξελιχθεί σε μοχλό προώθησης και ενίσχυσης της Ένωσης, σε μία περίοδο 

που κρίνεται η συνοχή της. Η Ανάλυση του Διευθυντή του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννη Μαστρογεωργίου για 

τη διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΕ - Μ. Βρετανίας εν όψει του δημοψηφίσματος στη Μ. Βρετανία για 

την παραμονή της χώρας στην ΕΕ δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και είναι διαθέσιμη 

στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “#TTIP: Η πρόκληση της 

διατλαντικής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων” 

  

www.todiktio.eu 

Δύο σημαντικά γεγονότα σφραγίζουν το σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό 

γίγνεσθαι, ανοίγοντας έναν νέο και ενδιαφέροντα ορίζοντα. Η TPP (Συμφωνία των 

χωρών του Ειρηνικού – Trans-Pacific Partnership) που έχει ήδη εγκριθεί από τα 

εμπλεκόμενα μέρη και ξεδιπλώνεται και η TTIP (Διατλαντική συμφωνία εμπορίου και 

επενδύσεων) που αφορά τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αλλά ακόμα βρίσκεται σε στάδιο 

διαπραγμάτευσης.  

Το παρόν κείμενο ανάλυσης από το ΔΙΚΤΥΟ παρουσιάζει τα βασικά σημεία της υπό 

διαπραγμάτευση συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων ΗΠΑ-ΕΕ (TTIP), τα κύρια 

σημεία τριβής που πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω, καθώς και τα πλεονεκτήματα 

που απορρέουν από τη συμφωνία για την εξέλιξη της Ένωσης.     

Η Ανάλυση της Συνεργάτιδας του ΔΙΚΤΥΟΥ Ελεάνας Σίσκου για τη Διατλαντική 

συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων που αφορά τις ΗΠΑ και την ΕΕ δημοσιεύτηκε τον 

Φεβρουάριο του 2016 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Το "Σχέδιο Ν" για το Ασφαλιστικό” 

  

www.todiktio.eu 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, απέστειλε επιστολή στους Προέδρους 

των Κομμάτων της Βουλής με αφορμή τη μελέτη για την ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση, που συντόνισε και παρουσίασε ο Καθηγητής Μιλτιάδης 

Νεκτάριος στο ΔΙΚΤΥΟ που την ονομάζουμε "Σχέδιο Ν", γιατί η ματιά 

μας προσανατολίστηκε στους νέους, στο μέλλον και τους εργαζόμενους. 

Η μελέτη του Καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου για την ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Μελέτη: Ε.Ε. - Μετανάστευση - 

Τρομοκρατία” 

  

www.todiktio.eu 

H μελέτη με τίτλο "Η Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Επίλυση των Παγκόσμιων Προβλημάτων – Ανθρωπιστική βοήθεια, 

Μετανάστευση, Τρομοκρατία" του μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ, Θεόκλητου 

Βασιλειάδη, επικεντρώνεται στην περιγραφή και ανάλυση 

συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων της Ε.Ε σε 3 τομείς: α) της 

διεθνούς τρομοκρατίας β) της μετανάστευσης, εστιάζοντας κυρίως στο 

πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και προστασίας ασύλου και 

γ) της ανθρωπιστικής βοήθειας εστιάζοντας κυρίως στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος της προσφυγικής κρίσης. Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον 

Απρίλιο του 2016 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Papers- Publications: “Μελέτη: Μεταρρύθμιση στο 

Σύστημα Υγείας” 

  

www.todiktio.eu 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, απέστειλε επιστολή στους Προέδρους των 

Κομμάτων της Βουλής με αφορμή τη μελέτη του καθηγητή Μιλτιάδη 

Νεκτάριου που αφορά την αναδιοργάνωση του Συστήματος Υγείας 

αξιοποιώντας τα θετικά του σημεία με προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη την 

διεθνή εμπειρία προσαρμόζοντας την στα ελληνικά δεδομένα. Δίνει το γενικό 

πλαίσιο της μεταρρύθμισης σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο ενότητες: η πρώτη αναφέρεται στον διοικητικό και 

λειτουργικό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας της χώρας με παράλληλη 

έμφαση στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση 

των πολιτών από αυτές. Η δεύτερη ενότητα προτείνει προγράμματα 

«Σύμπραξης του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα», με στόχο την μείωση των 

υπέρογκων ιδιωτικών δαπανών υγείας που επιβαρύνουν τους Έλληνες 

πολίτες. Ολόκληρη η μελέτη-πρόταση για την αναγκαία μεταρρύθμιση στο 

Σύστημα Υγείας δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2016 και είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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                        Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης 
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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. Τα 16 

Δελτία του 3ου έτους λειτουργίας του Δικτύου 

τα υπογράφουν οι Γιάννης Μαστρογεωργίου 

Διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ και Γιώργος 

Παπούλιας Πολιτικός Επιστήμονας, 

Συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ.  



Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης 
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Αρ.9 

 

•#EUTurkey #prosfigiko #synainesi #JohnKerry #schengen Μερικές από τις λέξεις και 

την πολιτική σημασία που αυτές συνοδεύουν, δημιουργώντας γεγονότα που θα 

καθορίσουν εν πολλοίς τις εξελίξεις σε Ευρώπη και Ελλάδα το επόμενο διάστημα. 

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-…  

Αρ.8 

 

•Προσφυγικό και τρομοκρατία, οι εξελίξεις στη ΝΔ, το ασφαλιστικό, το αίτημα για 

συναίνεση και τα σενάρια για «οικουμενική», είναι τα γεγονότα που κυριαρχούν 

στον πολιτικό διάλογο και αναμένεται η εξέλιξη της υπόθεσης που το καθένα… 

Αρ.7 

•Οι σχέσεις της Κυβέρνησης με την Ευρώπη. Δημιουργία κλίματος. Από τις εκλογές 

της 20ης Σεπτεμβρίου και μετά και με αφορμή την εκρηκτική κατάσταση του 

προσφυγικού, η Κυβέρνηση σταδιακά αποδημεί την ΕΕ, χτίζοντας μία εικόνα 

σκληρής…  



Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης 
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Αρ.12 

 

•Η πλούσια επικαιρότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποτελείται από γεγονότα που 

πρόκειται να επηρεάσουν την εξέλιξη σημαντικών θεμάτων που παραμένουν 

ανοιχτά. Η εκλογή του νέου αρχηγού στη ΝΔ και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στο 

ελληνικό πολιτικό…  

Αρ.11 

 

•Οι προεκτάσεις του προσφυγικού ζητήματος στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής συνοχής 

και η αναζωπύρωση ενός ισλαμικού εμφυλίου στη Μ. Ανατολή, προσθέτουν μία νέα 

παράμετρο με σημαντικές γεωπολιτικές συνέπειες. Η πρόκληση και παράλληλη 

ασφυκτική ανάγκη της ασφαλιστικής…  

Αρ.10 

•#SpainElection  #εφαρμογή_μνημονίου3 #παράλληλες_γραμμές #εθνική_κατάθλιψη 

#IMF #eklogesnd Ισπανικές εκλογές: Το αδύνατο μέτωπο του Νότου. Οι εκλογές στην 

Ισπανία προκάλεσαν εκτενή συζήτηση για το ποιος είναι ο νικητής/ες και ποιος ο 

ηττημένος/οι. Καταρχάς ας δούμε τους αριθμούς.…  



Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης 
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Αρ.15 

•Η τελευταία σύνοδος κορυφής δεν πρόσφερε νέα δεδομένα στο θέμα της 

διαχείρισης των προσφυγικών ροών, καθώς η εκρηκτική – κυριολεκτικά – 

κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, μετέθεσε το ενδιαφέρον στη νέα σύνοδο 

της 7ης Μαρτίου.…  

Αρ.14 

•Το νέο σχέδιο - Samsom Plan- για την ανάσχεση των προσφυγικών ροών, η 

διαπραγμάτευση ΕΕ- Μ. Βρετανίας, οι αντιδράσεις στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο 

φόρος 50% για τα σχετικά μεσαία και πάνω εισοδήματα, η ανακίνηση του…  

Αρ.13 

•Το προσφυγικό και η υπόθεση της παραμονής της χώρας στη ζώνη Σένγκεν και οι 

πιο πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το καυτό αυτό ζήτημα, ο απόηχος των 

σημαντικών συζητήσεων για τα μεγάλα διεθνή ζητήματα στο Νταβός,…  
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Αρ.18 

 

•Μετά την αναστήλωση του διχαστικού μοτίβου που εξελίχθηκε στη βουλή με 

αφορμή τη συζήτηση για τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη, το πολιτικό εκκρεμές 

επιστρέφει στο μέρος της οικονομίας και της αξιολόγησης. Οι προεκτάσεις της 

υπόθεσης της…  

Αρ.17 

 

•Το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες και οι προεκτάσεις του, η εφαρμογή της 

συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών, η πορεία της 

αργόσυρτης συζήτησης για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τα νέα 

επεισόδια στο… 

Αρ.16 

•Προσφυγικό και αξιολόγηση είναι οι δύο μυλόπετρες που πιέζουν την Ελλάδα και 

δημιουργούν συνθήκες πίεσης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Από την εξέλιξη 

των δύο αυτών μετώπων θα διαφανεί και ο πολιτικός ορίζοντας των επόμενων…  
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Αρ.21 

 

•Η κυβέρνηση του "Ναι σε όλα" Το ΔΙΚΤΥΟ εδώ και 2 μήνες επέμενε, εν αντιθέσει με 

αρκετούς, ότι η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί, όπερ και εγένετο. Το 90% του 

δρόμου έχει διανυθεί… 

Αρ.20 

 

•Μεταξύ προπαγάνδας και πραγματικότητας Έως το 2009 η υπόθεση των 

στατιστικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας ήταν μία πονεμένη ιστορία με 

θύματα την αξιοπιστία της υπηρεσίας και κατ επέκταση των ελληνικών 

κυβερνήσεων. Η απώλεια της εμπιστοσύνης…  

Αρ.19 

•Η αξιολόγηση και το…4ο Μνημόνιο «κάβα», η αλυσιτελής αύξηση του ΦΠΑ, τα 

πολλαπλά μέτωπα που δοκιμάζουν τη συνοχή της ΕΕ, η Επιτροπή θέσεων και 

διαλόγου για τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, το κείμενο των 53 και η…  
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Αρ.22 

 

•Στην Ελλάδα δυστυχώς, ο δημόσιος διάλογος πολλές φορές γίνεται με όρους 

μηδενικού αθροίσματος. Πρέπει να υπάρχει πάντα στην πολιτική σαφής 

νικητής και κάποιος καθαρά χαμένος. Αυτό είναι λάθος. Μυωπική προσέγγιση 

που αποπροσανατολίζει. Θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τα σημεία 

της απόφασης του Eurogroup αναδεικνύοντας τα θετικά και τα θολά σημεία της 

απόφασης κατά τη γνώμη μας.…  



Working Breakfast with World Leaders: Enrico Letta 
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Το ΔΙΚΤΥΟ στις 26 Μαΐου 2015 διοργάνωσε ένα "working breakfast with famous world leaders" με καλεσμένο αυτή τη φορά τον 

πρώην Ιταλό Πρωθυπουργό, Enrico Letta με τη συμμετοχή Ελλήνων από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, των επιστημών 

και της δημοσιογραφίας. Η συζήτηση αποτελείτο από 2 ενότητες. Στην πρώτη αναπτύχθηκε το θέμα της νέας δομής της ΟΝΕ και η 

κρίση στην Ελλάδα και την Ιταλία και στη δεύτερη η μετανάστευση στη Μεσόγειο. 

 



Working Breakfast with World Leaders: Mette Knudsen 
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Το ΔΙΚΤΥΟ στις 29 Ιουνίου 2015 πραγματοποίησε ένα ακόμα working breakfast με καλεσμένη αυτή τη φορά, την Πρέσβειρα της 

Δανίας, κα Mette Knudsen. Τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν η θέση των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία και την οικονομία, ο 

ρόλος των νέων στην Ελλάδα σε συνθήκες κρίσης και οι τρόποι ώθησης της ελληνικής οικονομίας προς την ανάπτυξη. 

 

 



Working Breakfast with World Leaders: Erkki Liikanen 
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Tο «Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», διοργάνωσε στις 21 

Σεπτεμβρίου 2015 άλλη μία συνάντηση με εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες. 

Καλεσμένος αυτή τη φορά ήταν ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Φινλανδίας, Erkki Liikanen. 

Ο κ. Liikanen σημείωσε ότι δεν πρέπει να χαθεί η όποια «εμπιστοσύνη» κτίστηκε με την 

Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Ο Φινλανδός κεντρικός τραπεζίτης εμφανίστηκε 

συγκρατημένα αισιόδοξος για την αναπτυξιακή πορεία της Ευρωζώνης, ενώ απέδωσε τα 

οικονομικά προβλήματα της χώρας του στην καθοδική πορεία της Nokia, στην πίεση στη 

βιομηχανία χαρτιού, που αποτελεί μία από τις βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της 

χώρας του, αλλά και στην υφεσιακή πορεία της οικονομίας της Ρωσίας, που αποτελεί 

έναν από τους βασικότερους εμπορικούς εταίρους της Φινλανδίας. 

Ο κ. Liikanen υπερασπίστηκε την πολιτική που ακολουθεί ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια και 

σημείωσε ότι η προώθηση της τραπεζικής-χρηματοοικονομικής ενοποίησης και η 

εγκαθίδρυση ουσιαστικής εγγύησης των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ, μέσω ενός 

κοινού ταμείου εγγύησης καταθέσεων, θα αποτελέσουν σημαντική εξέλιξη στην 

προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της ευρωζώνης, αλλά και ουσιαστικό εργαλείο 

προώθησης της ανάπτυξης. 

 

 



Διεθνείς δραστηριότητες-Παρουσίες-Συμμετοχές 
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WWWforEurope Final Conference 2016  Η προσφυγική κρίση στο Bellevue Forum 2016 

 
Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου ήταν προσκεκλημένη 

του Γερμανού Προέδρου Joachim Gauck στο φετινό Bellevue 

Forum, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 

Φεβρουαρίου 2016 στο Βερολίνο, με θέμα την προσφυγική 

κρίση στην Ευρώπη. 

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο Συνέδριο του Προγράμματος 

WWWforEurope, στις Βρυξέλλες στις 25 Φεβρουαρίου 

2016 και εκπροσωπήθηκε από το μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ Εύη 

Χατζηανδρέου. 
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www.todiktio.eu 

Η συνέχεια της Κοινωνίας των Πολιτών Vision or Reality 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου ήταν ομιλήτρια στο 

συνέδριο που διοργάνωσε στο Βελιγράδι το FES Mittel- und 

Osteuropa"Social Europe / Vision or Reality"  # SocialEurope  

 

 

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο συνέδριο που διοργανώθηκε τον 

Φεβρουάριο στο Βελιγράδι από το European Movement 

International και το European Movement Serbia σε συνεργασία 

με την TACSO και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της 

Σερβίας με τίτλο "Η συνέχεια της Κοινωνίας των Πολιτών: 

Ένας κοινός διάλογος επάνω στο ευρωπαϊκό 

μονοπάτι" και εκπροσωπήθηκε από τον Πολιτικό Επιστήμονα - 

Συνεργάτη του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιώργο Παπούλια. 37 



Διεθνείς δραστηριότητες-Παρουσίες-Συμμετοχές 
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Η συνέχεια της Κοινωνίας των Πολιτών Η εξέλιξη της Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε. - Βρυξέλλες 

 
Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν κεντρική 

ομιλήτρια στην ημερίδα με θέμα την εξέλιξη της Ενιαίας 

Αγοράς "five freedoms project", που πραγματοποιήθηκε 

την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 στις Βρυξέλλες. 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου είχε την 

ευκαιρία να συζητήσω σήμερα με τον Νομπελίστα Paul 

Krugman στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum που 

διοργάνωσαν οι New York Times στην Αθήνα, το ζήτημα της 

παγκόσμιας ανισότητας ως μία μείζονα παγκόσμια 

πρόκληση#INYTdemocracy. 
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Ημερίδα για τον Συντονισμό της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής στο Βερολίνο 

Tatra summit 

 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου εκπροσώπησε το 

Δίκτυο στο  # tatrasummit  τον Νοέμβριο του 2015 στην 

Μπρατισλάβα, μαζί με 82 ομιλητές  για το μέλλον της Ευρώπης. 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου 

πραγματοποίησε παρέμβαση στην ημερίδα που 

διοργανώθηκε στο Βερολίνο από το Ινστιτούτο του Ζακ 

Ντελόρ με θέμα την «Εποπτεία του Συντονισμού της 

Οικονομικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με τη 

συμμετοχή αρκετών βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων κα. 
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Ημερίδα για τον Συντονισμό της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής στο Βερολίνο Εκδήλωση της "Δράσης" για Προσφυγικό – 

Μεταναστευτικό 

 Ο Διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη, Γιάννης Μαστρογεωργίου, ήταν ομιλητής στην 

εκδήλωση του κόμματος "Δράση" στα πλαίσια του 

προσυνεδριακού διαλόγου, με θέμα το Προσφυγικό-

Μεταναστευτικό ζήτημα. 

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε στο συνέδριο 

που διοργάνωσε στο Βερολίνο η Robert Bosh Academy "Richard 

von Weizsäcker Forum – Leadership and Responsibility" 

μιλώντας σε συζήτηση με θέμα την "Αλληλεγγύη και την 

Δημοκρατία στην Ευρώπη" μαζί με τον πρώην Ιταλό 

Πρωθυπουργό Mario Monti, τον Τούρκο πολιτικό και 

οικονομολόγο Kemal Derviş, τον Γερμανό Υφυπουργό 

Εργασίας Jörg Asmussen  κ.α. 
40 



Αρθογραφία 

  

www.todiktio.eu 

Silk road capital Περί πολιτικού πολιτισμού και διπολισμού στις 

εκλογικές αναμετρήσεις 

 
Αν ευσταθεί η «θεωρία» ότι κάθε σύστημα, μονοπολικό (ζεύγος-

γάμος/ενιαίο-εθνικό κόμμα/έθνος-κράτος) ή πολυπολικό 

(οικογένεια/πολυκομματισμός/διεθνής ετερότητα)… Διαβάστε το 

άρθρο του Βασίλη Κοιλιαρή στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 

Διαβάστε το άρθρο του μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Βίκυς 

Πετρουνάκου σχετικά με το project silk road capital. 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανοιχτή Δημοκρατική 

Διακυβέρνηση 

! 

COP21: Ιστορική Συμφωνία για το Κλίμα  

 

Διαβάστε το άρθρο της επιστημονικής συνεργάτιδας και μέλος 

του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, Ανθής Σουλιτσιώτη για την Σύνοδο του Παρισιού για 

την Κλιματική Αλλαγή. 

Διαβάστε το άρθρο της Χημικού - μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και Υπεύθυνης 

Σπουδών & Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Ευγενίας Λόκανα με 

τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανοιχτή Δημοκρατική 

Διακυβέρνηση». 
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Είναι η τεχνολογική επανάσταση, ανόητε! Γράμμα στην Ειδομένη μέσω Βρυξελλών 

 
Ο Δημήτρης Κοντογιάννης είναι μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και φοιτητής της 

Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του. 

Το άρθρο του έχει τίτλο Γράμμα στην Ειδομένη μέσω 

Βρυξελλών και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ. 

 

Διαβάστε στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το άρθρο της 

αναλύτριας σε θέματα αγοράς και τεχνολογιών της 4ης 

βιομηχανικής επανάστασης, τελειόφοιτης της σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Χριστίνας Πατσιούρα, με 

αφορμή την συζήτηση για την σύγχρονη κατεύθυνση της 

βιομηχανικής παραγωγής στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ του Νταβός .  43 
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Συνάντηση με τον Pierre Moscovici "Η Ευρώπη που θέλουμε" 

 
Άρθρο της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννας Διαμαντοπούλου για την 

ειδική έκδοση των Friend's of Europe "Η Ευρώπη που θέλουμε« 

με τίτλο “The strengthening of EMU needs a must faster 

timeframe”. 

Συνάντηση της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννας Διαμαντοπούλου με 

τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Pierre Moscovici και 

συζήτηση για το μέλλον και την εξέλιξη της δομής της 

Ευρωζώνης. Το Δίκτυο - Diktyo Network έχει εκπονήσει 2 

μελέτες με αφορμή τη δημοσίευση την έκθεσης των Πέντε 

Προέδρων, πριν από λίγους μήνες, για την εμβάθυνση και 

την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. 44 
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Σχέδιο Ν για το Ασφαλιστικό ΤΑTRA SUMMIT 

 
Συνάντηση της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννας Διαμαντοπούλου με τον 

πρέσβη της Σλοβακίας στην Ελλάδα κ. Peter Michalko ενόψει 

της συμμετοχής του ΔΙΚΤΥΟΥ στο Διεθνές TATRA SUMMIT στην 

Μπρατισλάβα. 

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον 

επικεφαλής του κινήματος Το Ποτάμι κ. Στ. Θεοδωράκη και 

συνεργάτες του στο πλαίσιο της παρουσίασης του "Σχεδίου 

Ν" για το Ασφαλιστικό, στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο 

Καθηγητής κ. Μ. Νεκτάριος παρουσίασε στον αρχηγό και τα 

στελέχη του Κινήματος τη μελέτη του Ασφαλιστικού επάνω 

στην οποία στηρίζεται το "Σχέδιο Ν" και απάντησε σε 

ερωτήσεις και παρατηρήσεις.  45 



Meetings 
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Σχέδιο Ν για το Ασφαλιστικό Σχέδιο Ν για το Ασφαλιστικό 

 
Συνάντηση του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον Πρόεδρο και στελέχη της 

Δημοκρατικής Αριστεράς στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 

κομμάτων για το "Σχέδιο Ν" του Καθηγητή κ. Μ. Νεκτάριου για 

το Ασφαλιστικό. 

Συνάντηση του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον Πρόεδρο και στελέχη της 

Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 

κοινοβουλευτικών κομμάτων για το "Σχέδιο Ν" του Καθηγητή 

κ. Μ. Νεκτάριου για το Ασφαλιστικό, πραγματοποιήθηκε την 

περασμένη εβδομάδα οπότε και ολοκληρώθηκε ο κύκλος 

συναντήσεων με τα κόμματα που ζήτησαν και έλαβαν 

περαιτέρω ενημέρωση για την πρόταση του Δικτύου.  
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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 ομάδα πέτυχε στο ένα και πλέον έτος  λειτουργίας  τα εξής:  

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

επισκέπτες καθημερινά! 

 Το προφίλ  στο                                                                                έχει 1712 likes 

 Tο προφίλ στο                     https://twitter.com/todiktio                   έχει 956 followers 

 

 

Διαδικτυακό Προφίλ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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https://www.facebook.com/ToDiktio 
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8 Labs-Εκδηλώσεις 

12 Papers-Publications 

16 Δελτία Πολιτικής 

Ανάλυσης 

5 Meetings 7 Άρθρα 

10 Διεθνείς 

δραστηριότητες/Παρουσίες-

Συμμετοχες 

3 Working breakfast with 

World Leaders 


