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Αθήνα, 1 Απριλίου 2016 
 
 
Αγαπητοί φίλοι και συναπόφοιτοι, 
 
 
Καθώς βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη τον Μάρτιο 2014, 
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την έκθεση πεπραγμένων αυτής της διετίας, μίας 
διετίας που υπήρξε πολύ παραγωγική καθώς δραστηριοποιηθήκαμε σε πολλούς τομείς εμπλουτίζοντας ακόμα 
περισσότερο τις πρωτοβουλίες του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and 
Political Science. 
 
O Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του LSE ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης και τη 
φωνή των αποφοίτων του ιστορικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Στις μέρες μας, ο Σύλλογος έχει εξελιχθεί 
σε έναν από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων διεθνούς πανεπιστημίου στη χώρα μας, έχει διευρύνει 
περαιτέρω τη βάση των ενεργών μελών του και διοργανώνει πολύ συχνά εκδηλώσεις και συνέδρια στα οποία 
φιλοξενούνται αναγνωρισμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, τον πολιτικό και τον ακαδημαϊκό 
χώρο στην Ελλάδα και διεθνώς.  
 
Οι εκδηλώσεις (ομιλίες και συνέδρια) που διοργανώσαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια κινήθηκαν στους 
παρακάτω βασικούς άξονες: 
 

- Διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία και το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα 

- Πολιτική ανάλυση, ιδεολογία και νέα πολιτικά κινήματα 
- Τεχνολογία, καινοτομία, νέες προκλήσεις και αντιμετώπιση κινδύνων στο διαδίκτυο 
- Ιστορία, κοινωνικά κινήματα και κοινωνική αλλαγή  
- Ευρωπαϊκή πολιτική και διεθνείς σχέσεις 

 
Παράλληλα και καθώς βασικό μας μέλημα αποτελεί η σύσφιξη των σχέσεων και η κοινωνική δικτύωση μεταξύ 
των μελών του Συλλόγου μας αλλά και όσων φοιτούν τώρα στο Σχολείο μας, διοργανώσαμε αρκετές 
κοινωνικές εκδηλώσεις, βραδιά οινογνωσίας και πάρτυ σε δημοφιλείς χώρους διασκέδασης. Η αυξημένη 
προσέλευση σε όλες τις περιπτώσεις μας χαροποίησε ιδιαίτερα καθώς αποδείχτηκε ότι αποτελεί ανάγκη όλων 
μας να γνωριζόμαστε καλύτερα, να ερχόμαστε πιο κοντά, να ανταλλάζουμε απόψεις και να χτίζουμε δυνατές 
σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης.  
 
Ευχαριστούμε θερμά για την εμποστοσύνη που μας έδειξαν όλους τους χορηγούς που υποστήριξαν τις 
εκδηλώσεις μας.  
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τους δεκάδες εθελοντές μας που με ενθουσιασμό προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους και βοήθησαν σημαντικά στην διεξαγωγή και την υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων.  
 
Ως Σύλλογος υποστηρίξαμε πολλές εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος καθώς και πρωτοβουλίες στις οποίες 
συμμετείχαν ενεργά απόφοιτοι του ιστορικού Πανεπιστημίου μας.  
 
Θα παρατηρήσατε ότι αφιερώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μας μαζί σας σε θέματα καριέρας 
και επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης ενημερώνοντας για θέσεις εργασίας και προσφορές εκπαιδευτικών 
φορέων για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε 
δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Στόχος μας ήταν πάντα και 
παραμένει η συμβολή μας στην περαίτερω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των αποφοίτων μας σε ένα 
ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Για να “έρθουμε πιο κοντά σας”, φροντίσαμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αμεσότητα 
και τη δυναμική που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σύλλογός μας έχει ενεργή παρουσία σε 
όλα τα δημοφιλή social media μέσω των οποίων ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις 
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πρωτοβουλίες μας αλλά και για την επιχειρηματική, την ακαδημαϊκή και τη συγγραφική δράση των 
συναποφοίτων μας. Ενίοτε, μέσω των social media γίνεται μία ζωντανή ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε 
αποφοίτους με διαφορετικες άποψεις κάτι που επιβεβαιώνει την ποιότητα του δυναμικού του Συλλόγου, το 
μεγαλείο της ελευθερίας του λόγου και την έλλειψη λογοκρισίας.  
 
Στην προσπάθειά μας να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να σας ανταμείβουμε για 
την υποστήριξή προς το Σύλλογο, εξασφαλίσαμε για εσάς προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες γνωστών 
και αξιόπιστων εταιρειών από τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της 
μόδας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης και προμηθεύσαμε τα ταμειακώς ενήμερα μέλη με κάρτες μελών 
του Συλλόγου για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. 
 
Συνεχίσαμε με αδιάλειπτο ενδιαφέρον και ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό τη συγγραφή Κειμένων Θέσης και 
την περαιτέρω ενδυνάμωση των Ομάδων Σκέψης (Think Tank) ολοκληρώνοντας ακόμα δύο επιτυχημένους 
κύκλους συγγραφής κειμένων. Μέσω των Ομάδων Σκέψης εκπληρώνουμε ένα σημαντικό στόχο του Συλλόγου 
που δεν είναι άλλος από το να δίνεται το βήμα στους αποφοίτους του LSE να εκφράζουν τις τεχνοκρατικές 
τους απόψεις, τις θέσεις τους και να προτείνουν λύσεις  σε θέματα που απασχολούν τη χώρα μας στο εγχώριο 
και το διεθνές περιβάλλον. Ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή των συναπόφοιτων στη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία και τους ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο και την ενέργεια που αφιέρωσαν καθώς και για το 
άψογο αποτέλεσμα της πιο συλλογικής δραστηριότητας τους Συλλόγου μας.  
 
Eίμαστε όλοι πολύ περήφανοι που είμαστε απόφοιτοι ενός τόσο σημαντικού και αναγνωρισμένου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος παγκόσμιως. Με γνώμονα αυτό, πιστεύουμε πως και η συμμετοχή στο Σύλλογό μας 
θα πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε το ίδιο περήφανοι και υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία συνολικά.  
 
Καθώς αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη όλων μας η αίσθηση του “ανήκειν” σε μια κοινότητα με ταυτότητα, όραμα, 
αποστολή, αρχές και αξίες που μας εκφράζουν, ελπίζουμε η πορεία και το έργο του Συλλόγου αυτά τα δύο 
χρόνια να ήταν αντάξια των προσδοκιών σας και της φήμης του Σχολείου μας. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, για τη στήριξή σας και για την παρουσία σας 
δίπλα μας.  
 
Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
Εκ μέρους του Δ.Σ.  
 
Η Πρόεδρος 
Μαρία Ξυτάκη 
 
 
 
 
 
 
 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου θητείας Μάρτιος 2014 – Μάρτιος 2016 
 
Πρόεδρος: Μαρία Ξυτάκη 
Αντιπρόεδρος: Αθηνά Μαρκομιχελάκη 
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τζώρτζης 
Ταμίας: Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας 
Μέλη: Αθανάσιος Ζώης, Ναταλία Πετρίδη, Γιάννης Φελούκας 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 

1. Kαλοκαιρινό Πάρτυ 2014 (27/06/14) 
 

 
 

2. Pre-Departure 2014 (28/08/14)  
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3. Παρουσίαση Κειμένων Θέσης Ομάδων Σκέψης ‘Β Κύκλος (25/10/14) 
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4. Wine & Food Tasting (06/11/14) 
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5. Πολιτικό Debate Μάκη Βορίδη, Υπουργού Υγείας και Γιώργου Σταθάκη, 
Βουλευτή Χανίων Σύριζα (19/11/14) 
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο της εκδήλωσης στους παρακάτω συνδέσμους: 
 
Μαρία Ξυτάκη, Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE 
 
Μάκης Βορίδης, Υπουργός Υγείας (1) 
 
Γιώργος Σταθάκης, Βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ (1) 
 
Γιώργος Σταθάκης, Βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ (2) 
 
Μάκης Βορίδης, Υπουργός Υγείας (2)       
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F6SXUPq3oVU
https://www.youtube.com/watch?v=F6SXUPq3oVU
https://www.youtube.com/watch?v=eQKWFXmjZYc
https://www.youtube.com/watch?v=eQKWFXmjZYc
https://www.youtube.com/watch?v=0GuJUfvMkug
https://www.youtube.com/watch?v=0GuJUfvMkug
https://www.youtube.com/watch?v=0GuJUfvMkug
https://www.youtube.com/watch?v=DrBV2T8je_U
https://www.youtube.com/watch?v=DrBV2T8je_U
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Σχετικά Δημοσιεύματα 

 
http://www.kathimerini.gr/792690/article/epikairothta/politikh/ntimpeit-voridh---sta8akh-gia-thn-ellada-
meta-to-mnhmonio 
 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/882150/debate-m-boridis-vs-g-stathakis-i-ellada-meta-to-
mnimonio  
 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/879145/ntimpeit-m-boridi-g-stathaki-diorganonei-o-sullogos-
apofoiton-tou-lse 
 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=650031 
 
http://www.capital.gr/story/2160684 
 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231363202 
 
http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/ntimpeit_boridi_stathaki_gia_ti_metamnimoniaki_epoxi-64096282/ 
 
http://www.protothema.gr/politics/article/427974/monomahia-voridi-stathaki-gia-tin-ellada-meta-to-
mnimonio/ 
 
http://www.huffingtonpost.gr/2014/11/20/debate-voridi-stathaki-
oikonomia_n_6188894.html?utm_hp_ref=greece 
 
http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/757891/politiko-debate-metaxu-maki-voridi-giorgou-stathaki 
 
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=348634&catid=9 
 
http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/757935/mihalos-hreiazetai-ena-minimoum-sunennoisis-metaxu-
ton-politikon-dunameon 
 
http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=252761&artTitle=voridis_den_echoume_angixei_to_kratos_sto_
vathmo_pou_tha_eprepe 
 
http://www.reporter.gr/Eidhseis/item/250769-Debate-Boridh-Stathakh-ypo-thn-aigida-toy-LSE 
 
http://www.koolnews.gr/politiki/524058-boridis-kai-stathakis-diastayrosan-ta-xifi-toyw-gia-ton-allada-meta-
to-mnimonio/ 
 
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/item/250378-%CE%9Dtimpeit-Boridh-Stathakh-apo-to-Syllogo-
Apofoitwn-toy-LSE 
 
 
http://www.thetoc.gr/politiki/article/ntimpeit-metaksu-boridi-kai-stathaki-diorganwnoun-oi-apofoitoi-tou-lse 
 
http://www.vipnews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=25347&Itemid=116 

 
 
 
 
 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/882150/debate-m-boridis-vs-g-stathakis-i-ellada-meta-to-mnimonio
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/882150/debate-m-boridis-vs-g-stathakis-i-ellada-meta-to-mnimonio
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/879145/ntimpeit-m-boridi-g-stathaki-diorganonei-o-sullogos-apofoiton-tou-lse
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/879145/ntimpeit-m-boridi-g-stathaki-diorganonei-o-sullogos-apofoiton-tou-lse
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=650031
http://www.capital.gr/story/2160684
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231363202
http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/ntimpeit_boridi_stathaki_gia_ti_metamnimoniaki_epoxi-64096282/
http://www.protothema.gr/politics/article/427974/monomahia-voridi-stathaki-gia-tin-ellada-meta-to-mnimonio/
http://www.protothema.gr/politics/article/427974/monomahia-voridi-stathaki-gia-tin-ellada-meta-to-mnimonio/
http://www.huffingtonpost.gr/2014/11/20/debate-voridi-stathaki-oikonomia_n_6188894.html?utm_hp_ref=greece
http://www.huffingtonpost.gr/2014/11/20/debate-voridi-stathaki-oikonomia_n_6188894.html?utm_hp_ref=greece
http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/757891/politiko-debate-metaxu-maki-voridi-giorgou-stathaki
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=348634&catid=9
http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/757935/mihalos-hreiazetai-ena-minimoum-sunennoisis-metaxu-ton-politikon-dunameon
http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/757935/mihalos-hreiazetai-ena-minimoum-sunennoisis-metaxu-ton-politikon-dunameon
http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=252761&artTitle=voridis_den_echoume_angixei_to_kratos_sto_vathmo_pou_tha_eprepe
http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=252761&artTitle=voridis_den_echoume_angixei_to_kratos_sto_vathmo_pou_tha_eprepe
http://www.reporter.gr/Eidhseis/item/250769-Debate-Boridh-Stathakh-ypo-thn-aigida-toy-LSE
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/item/250378-%CE%9Dtimpeit-Boridh-Stathakh-apo-to-Syllogo-Apofoitwn-toy-LSE
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/item/250378-%CE%9Dtimpeit-Boridh-Stathakh-apo-to-Syllogo-Apofoitwn-toy-LSE
http://www.thetoc.gr/politiki/article/ntimpeit-metaksu-boridi-kai-stathaki-diorganwnoun-oi-apofoitoi-tou-lse
http://www.vipnews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=25347&Itemid=116
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6. Διάλεξη Καθηγητή Craig Calhoun, LSE President & Director (10/12/14) 
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Κοινωνικά Κινήματα, Κοινωνική Αλλαγή και Δημοκρατία 

 

 
 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1795
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1795


 
 

 13 

 

 
 
 



 
 

 14 

  
 
 
 
Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.kathimerini.gr/794903/article/proswpa/synentey3eis/kregk-kalxoyn-oi-diamartyries-sas-den-
proteinan-lyseis 
 
http://www.capital.gr/story/2176095 
 
http://www.capital.gr/story/2182461 
 
http://www.economia.gr/el/article/entry/2449 
 
http://www.vipnews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=25721%3Acraig-calhoun-ο-πρόεδρος-
του-london-school-of-economics-στην-αθήνα&Itemid=1 
 
http://thessbomb.blogspot.gr/2014/12/craig-calhoun-lse.html 
 
http://www.clickatlife.gr/atzenta/event/43331/koinonika-kinimata-koinoniki-allagi-dimokratia 
 
http://economia.gr/el/article/entry/2426 
 
http://www.mywaypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA
%CE%AC-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3/ 
 
http://thessbomb.blogspot.gr/2014/12/blog-post_469.html 
 
http://www.paremvassi.gr/ta-nea-paremvasis/item/73-ομιλία-craig-calhoun,-πρόεδρουκαι-διευθυντή-του-
lon 
 
http://www.patrasevents.gr/article/142844-me-epitixia-i-dialeksi-tou-kathigiti-craig-calhoun-proedrou-ke-
dieuthinti-tou-london-school-of-economics# 
 
http://allevents.in/athens/lse-president-and-director-professor-craig-calhoun-lecture/1507391316211915 
 
http://www.backstage24.gr/dialeksi-toy-kathigiti-craig-calhoun-proedroy-kai-d/ 
 
Epixeiro.gr 

 

http://www.kathimerini.gr/794903/article/proswpa/synentey3eis/kregk-kalxoyn-oi-diamartyries-sas-den-proteinan-lyseis
http://www.kathimerini.gr/794903/article/proswpa/synentey3eis/kregk-kalxoyn-oi-diamartyries-sas-den-proteinan-lyseis
http://www.capital.gr/story/2176095
http://www.capital.gr/story/2182461
http://www.economia.gr/el/article/entry/2449
http://www.vipnews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=25721%3Acraig-calhoun-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-london-school-of-economics-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&Itemid=1
http://www.vipnews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=25721%3Acraig-calhoun-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-london-school-of-economics-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&Itemid=1
http://thessbomb.blogspot.gr/2014/12/craig-calhoun-lse.html
http://www.clickatlife.gr/atzenta/event/43331/koinonika-kinimata-koinoniki-allagi-dimokratia
http://economia.gr/el/article/entry/2426
http://www.mywaypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3/
http://www.mywaypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3/
http://www.mywaypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3/
http://www.mywaypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3/
http://thessbomb.blogspot.gr/2014/12/blog-post_469.html
http://www.paremvassi.gr/ta-nea-paremvasis/item/73-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-craig-calhoun,-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-lon
http://www.paremvassi.gr/ta-nea-paremvasis/item/73-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-craig-calhoun,-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-lon
http://www.patrasevents.gr/article/142844-me-epitixia-i-dialeksi-tou-kathigiti-craig-calhoun-proedrou-ke-dieuthinti-tou-london-school-of-economics
http://www.patrasevents.gr/article/142844-me-epitixia-i-dialeksi-tou-kathigiti-craig-calhoun-proedrou-ke-dieuthinti-tou-london-school-of-economics
http://allevents.in/athens/lse-president-and-director-professor-craig-calhoun-lecture/1507391316211915
http://www.backstage24.gr/dialeksi-toy-kathigiti-craig-calhoun-proedroy-kai-d/
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/22415-%CE%B4%CE%25
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/22415-%CE%B4%CE%25
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7. Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ 2014 (18/12/14) 

 
 

8. Διάλεξη Michael Cox, Ομότιμου Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, LSE (09/02/15) 
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Αλλαγή δυνάμεων; Πτώση της Δύσης; Μύθοι, γεγονότα και οικονομολόγοι 

 

 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1871
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1871
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.capital.gr/story/2224214 
 
http://www.economia.gr/el/article/entry/2718 
 
http://www.neolaia.gr/2015/02/08/lse-dialeksi-tou-kathigiti-michael-cox-sto-megaro-mousikis/ 
 
http://www.matrix24.gr/2015/02/dialexi-tou-kathigiti-michael-cox-allagi-dinameon-ptosi-tis-disis-mithi-
gegonota-ke-ikonomologi/ 
 
epixeiro.gr  
 
http://www.culturenow.gr/34753/allagh-dynamewn-ptwsh-ths-dyshs-mythoi-gegonota-kai-oikonomologoi-
dialeksh-toy-michael-cox-sto-megaron-plus  
 

http://www.capital.gr/story/2224214
http://www.economia.gr/el/article/entry/2718
http://www.neolaia.gr/2015/02/08/lse-dialeksi-tou-kathigiti-michael-cox-sto-megaro-mousikis/
http://www.matrix24.gr/2015/02/dialexi-tou-kathigiti-michael-cox-allagi-dinameon-ptosi-tis-disis-mithi-gegonota-ke-ikonomologi/
http://www.matrix24.gr/2015/02/dialexi-tou-kathigiti-michael-cox-allagi-dinameon-ptosi-tis-disis-mithi-gegonota-ke-ikonomologi/
epixeiro.gr%20http:/www.culturenow.gr/34753/allagh-dynamewn-ptwsh-ths-dyshs-mythoi-gegonota-kai-oikonomologoi-dialeksh-toy-michael-cox-sto-megaron-plus
epixeiro.gr%20http:/www.culturenow.gr/34753/allagh-dynamewn-ptwsh-ths-dyshs-mythoi-gegonota-kai-oikonomologoi-dialeksh-toy-michael-cox-sto-megaron-plus
epixeiro.gr%20http:/www.culturenow.gr/34753/allagh-dynamewn-ptwsh-ths-dyshs-mythoi-gegonota-kai-oikonomologoi-dialeksh-toy-michael-cox-sto-megaron-plus
epixeiro.gr%20http:/www.culturenow.gr/34753/allagh-dynamewn-ptwsh-ths-dyshs-mythoi-gegonota-kai-oikonomologoi-dialeksh-toy-michael-cox-sto-megaron-plus
epixeiro.gr%20http:/www.culturenow.gr/34753/allagh-dynamewn-ptwsh-ths-dyshs-mythoi-gegonota-kai-oikonomologoi-dialeksh-toy-michael-cox-sto-megaron-plus
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9. Διάλεξη Kevin Featherstone, Καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διευθυντή του Hellenic Observatory, LSE (23/03/15) 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Διαφορετικοί “κόσμοι διακυβέρνησης”; Χτίζοντας την Ευρώπη στα θεμέλια ποικίλων και αδύναμων εθνικών 
θεσμών 

 
 

 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2002
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2002
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
 
                   Κεφάλαιο 21/03/15                                                Ναυτεμπορική 20/03/15 
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Πρώτο Θέμα 11/10/15 
 

 

 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/930551/kevin-featherstone-fobos-kai-oxi-latreia-gia-tin-europi-
tis-anergias 
 
http://www.capital.gr/story/2261226 
 
http://www.clickatlife.gr/atzenta/event/46693/dialeksi-kevin-featherstone-megaro-mousikis 
 
http://www.protothema.gr/culture/article/460598/dialexi-tou-kevin-featherstone-kathigiti-tou-lse-sto-
megaro-mousikis-athinon/ 
 
http://thessbomb.blogspot.gr/2015/03/blog-post_813.html 
 
epixeiro.gr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/930551/kevin-featherstone-fobos-kai-oxi-latreia-gia-tin-europi-tis-anergias
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/930551/kevin-featherstone-fobos-kai-oxi-latreia-gia-tin-europi-tis-anergias
http://www.capital.gr/story/2261226
http://www.clickatlife.gr/atzenta/event/46693/dialeksi-kevin-featherstone-megaro-mousikis
http://www.protothema.gr/culture/article/460598/dialexi-tou-kevin-featherstone-kathigiti-tou-lse-sto-megaro-mousikis-athinon/
http://www.protothema.gr/culture/article/460598/dialexi-tou-kevin-featherstone-kathigiti-tou-lse-sto-megaro-mousikis-athinon/
http://thessbomb.blogspot.gr/2015/03/blog-post_813.html
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/24746-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE-kevin-featherstone-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%25C
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/24746-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE-kevin-featherstone-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%25C
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10. Διάλεξη Anne Phillips, Καθηγήτριας Πολιτικών Επιστημών, LSE (23/04/15) 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Η πολιτική του Ανθρώπου: Υποσχέσεις και Κίνδυνοι 

 
 

 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2034
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2034
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.patrasevents.gr/article/161042-i-politiki-tou-anthropou-iposxeseis-ke-kindinoi-sto-megaro-
mousikis-athinon 
 
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/o_anthropos_o_ratsismos_kai_h_oikonomiki_krisi-64175005/ 
 
http://www.culturenow.gr/37070/h-politikh-toy-anthrwpoy-yposxeseis-kai-kindynoi-dialeksh-ths-anne-
phillips-sto-megaro-moysikhs-athhnwn 
 
http://mystudentpass.gr/i-politiki-toy-anthropoy-yposheseis-kai-kindynoi 
 
 

 

http://www.patrasevents.gr/article/161042-i-politiki-tou-anthropou-iposxeseis-ke-kindinoi-sto-megaro-mousikis-athinon
http://www.patrasevents.gr/article/161042-i-politiki-tou-anthropou-iposxeseis-ke-kindinoi-sto-megaro-mousikis-athinon
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/o_anthropos_o_ratsismos_kai_h_oikonomiki_krisi-64175005/
http://www.culturenow.gr/37070/h-politikh-toy-anthrwpoy-yposxeseis-kai-kindynoi-dialeksh-ths-anne-phillips-sto-megaro-moysikhs-athhnwn
http://www.culturenow.gr/37070/h-politikh-toy-anthrwpoy-yposxeseis-kai-kindynoi-dialeksh-ths-anne-phillips-sto-megaro-moysikhs-athhnwn
http://mystudentpass.gr/i-politiki-toy-anthropoy-yposheseis-kai-kindynoi
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11. Εκδήλωση Web Privacy & Data Protection: Ψηφιακές Διαδρομές Υψηλού 

Ρίσκου (26/05/15) 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Web Privacy & Data Protection: Ψηφιακές Διαδρομές Υψηλού Ρίσκου 

 
Ένας ακαδημαϊκός διεθνούς φήμης και τρεις αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του χώρου με πολυετή 
εμπειρία και διεθνή καριέρα μίλησαν για την προστασία δεδομένων, τις νέες καινοτομίες της 
τεχνολογίας και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

 Ian Angell, Ομότιμος Καθηγητής Information Systems, London School of Economics 
 Πάνος Δημητρίου, Συνιδρυτής & Chief Technology Officer, Encode Information Risk 

Management 

 Κώστας Λουκάς, Γενικός Διευθυντής, Microsoft Romania 
 Μάνος Σφακιανάκης, Υποστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας, Επικεφαλής, Διεύθυνση 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Facilitator: Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Science Communicator, Πρόεδρος και Συν-ιδρυτής της 
Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης “SciCo” και επί τέσσερις συνεχείς χρονιές παρουσιαστής της 
διοργάνωσης TEDxAthens. 
 

 
 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2080
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2080
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
Πρώτο Θέμα 31/05/15 
 

 
 
http://m.euro2day.gr/1336895/article.aspx 
 
http://www.zougla.gr/technology/article/me-epitixia-pragmatopi8ike-i-ekdilosi-web-privacy--data-protection 
 
http://www.sofokleousin.gr/archives/232344.html 
 
http://www.protothema.gr/greece/article/479439/gia-paihnidi-exafaniseon-efivon-proeidopoiei-i-dioxi-
ilektronikou-eglimatos/ 
 
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=420075&catID=3 
 
http://www.enikos.gr/society/319577,Ekdhlwsh-twn-apofoitwn-toy-London-School-of-Economics--gia-tis-
yhfiakes-diadrome.html 
 
http://thessbomb.blogspot.gr/2015/05/web-privacy-data-protection.html 
 
epixeiro.gr 

 

http://m.euro2day.gr/1336895/article.aspx
http://www.zougla.gr/technology/article/me-epitixia-pragmatopi8ike-i-ekdilosi-web-privacy--data-protection
http://www.sofokleousin.gr/archives/232344.html
http://www.protothema.gr/greece/article/479439/gia-paihnidi-exafaniseon-efivon-proeidopoiei-i-dioxi-ilektronikou-eglimatos/
http://www.protothema.gr/greece/article/479439/gia-paihnidi-exafaniseon-efivon-proeidopoiei-i-dioxi-ilektronikou-eglimatos/
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=420075&catID=3
http://www.enikos.gr/society/319577,Ekdhlwsh-twn-apofoitwn-toy-London-School-of-Economics--gia-tis-yhfiakes-diadrome.html
http://www.enikos.gr/society/319577,Ekdhlwsh-twn-apofoitwn-toy-London-School-of-Economics--gia-tis-yhfiakes-diadrome.html
http://thessbomb.blogspot.gr/2015/05/web-privacy-data-protection.html
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/26580-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-web-privacy-data-protection-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%25
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/26580-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-web-privacy-data-protection-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%25
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12. Καλοκαιρινό Πάρτυ 2015 (26/06/15) 
 

 
 

13. Pre-Departure Event 2015 (27/08/15) 
 

 
 



 
 

 27 

14. Διάλεξη των Καθηγητών Kevin Featherstone, Διευθυντή του Hellenic 
Observatory, LSE και Δημήτρη Παπαδημητρίου, Καθηγητή Πολιτικών 
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Manchester – Παρουσίαση Βιβλίου "Prime 
Ministers and the Paradox of Power in Greece" (15/10/15) 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Η πρωθυπουργική ηγεσία στην Ελλάδα  
 

 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2353
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2353
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 29 

Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.kathimerini.gr/835068/article/epikairothta/politikh/gymnoi-aytokratores-oi-ellhnes-
prw8ypoyrgoi-para-tis-eyreies-e3oysies 
 
http://www.protothema.gr/politics/article/518491/to-elliniko-paradoxo-o-padodunamos-ellinas-
prothupourgos-einai-telika-enas-gumnos-vasilias-/ 
 
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/ellada/item/255368-to-paradokso-tis-eksousias-stin-ellada-
kai-oi-pathogeneies-sti-diakibernisi 
 
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/diafimisi-epikoinonia/item/254268-%C2%ABh-
prothipourgiki-igesia-stin-ellada%C2%BB-dialeksi-tou-lse-sto-megaro-mousikis 
 
http://economia.gr/el/article/entry/3976 
 
http://thessbomb.blogspot.gr/2015/10/blog-post_700.html 
 
http://www.euro2day.gr/Agenda_Day.aspx?d=15102015 
 
http://www.sofokleousin.gr/archives/260135.html 
 
http://www.protothema.gr/culture/article/516872/h-prothupourgiki-igesia-stin-ellada-dialexi-tou-lse-sto-
megaro-mousikis/ 
 
Epixeiro.gr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kathimerini.gr/835068/article/epikairothta/politikh/gymnoi-aytokratores-oi-ellhnes-prw8ypoyrgoi-para-tis-eyreies-e3oysies
http://www.kathimerini.gr/835068/article/epikairothta/politikh/gymnoi-aytokratores-oi-ellhnes-prw8ypoyrgoi-para-tis-eyreies-e3oysies
http://www.protothema.gr/politics/article/518491/to-elliniko-paradoxo-o-padodunamos-ellinas-prothupourgos-einai-telika-enas-gumnos-vasilias-/
http://www.protothema.gr/politics/article/518491/to-elliniko-paradoxo-o-padodunamos-ellinas-prothupourgos-einai-telika-enas-gumnos-vasilias-/
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/ellada/item/255368-to-paradokso-tis-eksousias-stin-ellada-kai-oi-pathogeneies-sti-diakibernisi
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/ellada/item/255368-to-paradokso-tis-eksousias-stin-ellada-kai-oi-pathogeneies-sti-diakibernisi
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/diafimisi-epikoinonia/item/254268-%C2%ABh-prothipourgiki-igesia-stin-ellada%C2%BB-dialeksi-tou-lse-sto-megaro-mousikis
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/diafimisi-epikoinonia/item/254268-%C2%ABh-prothipourgiki-igesia-stin-ellada%C2%BB-dialeksi-tou-lse-sto-megaro-mousikis
http://economia.gr/el/article/entry/3976
http://thessbomb.blogspot.gr/2015/10/blog-post_700.html
http://www.euro2day.gr/Agenda_Day.aspx?d=15102015
http://www.sofokleousin.gr/archives/260135.html
http://www.protothema.gr/culture/article/516872/h-prothupourgiki-igesia-stin-ellada-dialexi-tou-lse-sto-megaro-mousikis/
http://www.protothema.gr/culture/article/516872/h-prothupourgiki-igesia-stin-ellada-dialexi-tou-lse-sto-megaro-mousikis/
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/31194-%CE%B4%CE%25
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/31194-%CE%B4%CE%25
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15. Παρουσίαση Κειμένων Θέσης (Γ΄ Κύκλος) (25/11/15) 
 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι Έλληνες απόφοιτοι του The London School of Economics and Political 
Science - LSE και μέλη των Ομάδων Σκέψης του Think Tank του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων 
του LSE, παρήγαγαν 5 Κείμενα Θέσης (Policy Papers).  
Στόχος των Ομάδων Σκέψης είναι η συμμετοχή σε έναν εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο τόσο με 
στελέχη της αγοράς όσο και με εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.  
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την Παρουσίαση των Κειμένων Θέσης, ο Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κος Γιώργος Κατρούγκαλος απηύθυνε 
χαιρετισμό. 
 
Παρατίθενται παρακάτω οι σχετικοί σύνδεσμοι από τα βίντεο των παρουσιάσεων: 
 
Μαρία Ξυτάκη, Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE  

 
Γιώργος Κατρούγκαλος, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1) 

 
Θάνος Ζώης, Συντονιστής Ομάδων Σκέψης & Μέλος Δ.Σ. Σύλλογου (Παρουσίαση Κειμένου "Εξορθολισμός Δημόσιων 

Δαπανών" Ομάδα Σκέψης «Οικονομία & Ανάπτυξη») 

 
Γιώργος Κατρούγκαλος, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2) 

 
Ελένη Δουνδουλάκη (Πολιτική & Κοινωνία: Grexit / Grexdent: Τελικά ανήκουμε στη Δύση;) 

 

Λαμπρινή Παπαγεωργίου – Θάνος Μπαλασόπουλος (Πολιτική Υγείας: Τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα σήμερα; 
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους) 

 
Ελένη Ρεβέκκα Στάιου (Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Τεχνολογία: Προστασία Δεδομένων, Ιδιωτικότητα και 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο)  

 
Θεανώ Δαμιάνα Αγαλόγλου (Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις: Η γεωπολιτική διάσταση της ελληνικής κρίσης) 

 
Συζήτηση με το κοινό 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DwPbtnaUgU
https://www.youtube.com/watch?v=6DwPbtnaUgU
https://www.youtube.com/watch?v=NBMVYWab1bA
https://www.youtube.com/watch?v=NBMVYWab1bA
https://www.youtube.com/watch?v=dn0wiIjr6js
https://www.youtube.com/watch?v=dn0wiIjr6js
https://www.youtube.com/watch?v=viRKoQxslIE
https://www.youtube.com/watch?v=viRKoQxslIE
https://www.youtube.com/watch?v=LONuYDY6xyo
https://www.youtube.com/watch?v=LONuYDY6xyo
https://www.youtube.com/watch?v=3s-a0xw1ZCk
https://www.youtube.com/watch?v=3s-a0xw1ZCk
https://www.youtube.com/watch?v=L124Qm4f9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=L124Qm4f9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=6Q1Bb3UYUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Q1Bb3UYUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=CL_DJRheWtc
https://www.youtube.com/watch?v=CL_DJRheWtc
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.protothema.gr/greece/article/530455/ekdilosi-apofoiton-tou-lse-gia-parousiasi-ergasion-apo-tis-
omades-skepsis-tou-sullogou-tous/ 
 
http://www.capital.gr/story/3083516/ekdilosi-tou-sullogou-apofoiton-lse-parousia-g-katrougkalou 
 
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1379159/ekdhlosh-toy-syllogoy-ellhnon-apofoiton-lse-
paroys.html 
 
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/item/260138-oi-apofoitoi-tou-lse-parousiazoun-tis-ergasies-ton-
omadon-skepsis-gia-oikonomia,-politiki,-igeia 
 
http://mononews.gr/imerida-tou-lse-gia-tin-ikonomia/7129 
 
http://medlabgr.blogspot.com/2015/11/london-school-of-economics-and.html 
 
http://economia.gr/el/article/entry/4209 
 
http://www.sofokleousin.gr/archives/268466.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
 

http://www.protothema.gr/greece/article/530455/ekdilosi-apofoiton-tou-lse-gia-parousiasi-ergasion-apo-tis-omades-skepsis-tou-sullogou-tous/
http://www.protothema.gr/greece/article/530455/ekdilosi-apofoiton-tou-lse-gia-parousiasi-ergasion-apo-tis-omades-skepsis-tou-sullogou-tous/
http://www.capital.gr/story/3083516/ekdilosi-tou-sullogou-apofoiton-lse-parousia-g-katrougkalou
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1379159/ekdhlosh-toy-syllogoy-ellhnon-apofoiton-lse-paroys.html
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1379159/ekdhlosh-toy-syllogoy-ellhnon-apofoiton-lse-paroys.html
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/item/260138-oi-apofoitoi-tou-lse-parousiazoun-tis-ergasies-ton-omadon-skepsis-gia-oikonomia,-politiki,-igeia
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/item/260138-oi-apofoitoi-tou-lse-parousiazoun-tis-ergasies-ton-omadon-skepsis-gia-oikonomia,-politiki,-igeia
http://mononews.gr/imerida-tou-lse-gia-tin-ikonomia/7129
http://medlabgr.blogspot.com/2015/11/london-school-of-economics-and.html
http://economia.gr/el/article/entry/4209
http://www.sofokleousin.gr/archives/268466.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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epixeiro.gr 

16. Διάλεξη Conor Gearty, Καθηγητή Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοσίων Υποθέσεων, LSE (02/12/15) 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Το κράτος δικαίου στην Ευρώπη: φίλος ή εχθρός της δημοκρατίας; 
 
 

 
Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=757786 

http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/32066-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%25
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/32066-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%25
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2452
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2452
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=757786
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17. Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ 2015 (17/12/15) 
 

Mέσα από τη συμμετοχή και την έμπρακτη στήριξή σας καταφέραμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας 
προσφέροντας βοήθεια σε συνανθρώπους μας που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Μέρος των εσόδων 
του Χριστουγεννιάτικου πάρτυ 2015 διετέθη στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος.  
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18. Διάλεξη Christopher Coker, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, LSE (03/03/16) 
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Γιατί ο Θουκυδίδης παραμένει σύγχρονός μας: Τι μας διδάσκει η ιστορία του για το πρόσωπο του πολέμου 
σήμερα     
 
 

 
 
 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2632
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2632
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2632
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2632
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
http://www.kathimerini.gr/851750/opinion/epikairothta/politikh/giati-o-8oykydidhs-paramenei-sygxronos-
mas 
 
http://www.capital.gr/story/3108689 
 
http://newpost.gr/entertainment/ekdhlwseis/515243/o-sygxronos-mas-o-thoykydidhs-sto-megaron-plus 
 
http://www.culturenow.gr/45877/dialeksh-gia-ton-thoykydidh-apo-ton-christopher-coker-sto-megaro-
moysikhs-athhnwn  
 
http://mononews.gr/dialexi-sto-megaro-mousikis-giati-o-thoukididis-parameni-sigchronos-mas/26985  
 
http://www.naftemporiki.gr/story/1074569/ekdilosi-ton-ellinon-apofoiton-lse-me-titlo-giati-o-thoukudidis-
paramenei-sugxronos-mas 
 
http://economia.gr/el/article/entry/4776 
 
http://24wro.com.gr/710427/dialexi-sto-megaro-mousikis-giati-o-thoukididis-parameni-sigchronos-mas/# 
 
http://www.piraeuspress.gr/hellas/politismos/40728/dialexh-sto-megaro-moysikhs-%C2%ABgiati-o-
thoykydidhs-paramenei-sygchronos-mas-%C2%BB 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kathimerini.gr/851750/opinion/epikairothta/politikh/giati-o-8oykydidhs-paramenei-sygxronos-mas
http://www.kathimerini.gr/851750/opinion/epikairothta/politikh/giati-o-8oykydidhs-paramenei-sygxronos-mas
http://www.capital.gr/story/3108689
http://newpost.gr/entertainment/ekdhlwseis/515243/o-sygxronos-mas-o-thoykydidhs-sto-megaron-plus
http://www.culturenow.gr/45877/dialeksh-gia-ton-thoykydidh-apo-ton-christopher-coker-sto-megaro-moysikhs-athhnwn
http://www.culturenow.gr/45877/dialeksh-gia-ton-thoykydidh-apo-ton-christopher-coker-sto-megaro-moysikhs-athhnwn
http://mononews.gr/dialexi-sto-megaro-mousikis-giati-o-thoukididis-parameni-sigchronos-mas/26985
http://www.naftemporiki.gr/story/1074569/ekdilosi-ton-ellinon-apofoiton-lse-me-titlo-giati-o-thoukudidis-paramenei-sugxronos-mas
http://www.naftemporiki.gr/story/1074569/ekdilosi-ton-ellinon-apofoiton-lse-me-titlo-giati-o-thoukudidis-paramenei-sugxronos-mas
http://economia.gr/el/article/entry/4776
http://24wro.com.gr/710427/dialexi-sto-megaro-mousikis-giati-o-thoukididis-parameni-sigchronos-mas/
http://www.piraeuspress.gr/hellas/politismos/40728/dialexh-sto-megaro-moysikhs-%C2%ABgiati-o-thoykydidhs-paramenei-sygchronos-mas-%C2%BB
http://www.piraeuspress.gr/hellas/politismos/40728/dialexh-sto-megaro-moysikhs-%C2%ABgiati-o-thoykydidhs-paramenei-sygchronos-mas-%C2%BB
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18. Εκδήλωση “The Future of Greek Banking” (09/03/16) 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
The Future of Greek Banking  
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: "Το Μέλλον του Ελληνικού Τραπεζικού 
Συστήματος. 
Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις από εκπροσώπους ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
επενδυτικών οίκων και από τον CEO του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τη διαχείριση 
των κόκκινων δανείων, την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό 
σύστημα, το ρόλο των ξένων funds στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τις τάσεις στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό 
σύστημα και τις πιθανές επιπτώσεις στην Ελλάδα, την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, την ρευστότητα και 
την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών καθώς και το ενδεχόμενο σενάριο μίας νέας ανακεφαλαιοποίησης 
των ελληνικών τραπεζών.  
 
Ομιλητές ήταν οι κ.κ.: 
 
▪ Γιώργος Κάτσικας, Director, Financial Institutions Group, EMEA, UBS  
▪ Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Director, Head, Investment Banking, Greece & Cyprus, Bank of America Merrill 
Lynch  
▪ Άρης Ξενόφος, CEO, Hellenic Financial Stability Fund (LSE Graduate)  
▪ Γεώργιος Τριανταφύλλου, Executive Director, Head, Investment Banking Services Greece, Goldman 
Sachs 
▪ Reza Moghadam, Vice Chairman, Global Capital Markets & Head of Sovereign Debt Coverage, Morgan 
Stanley (LSE Graduate) 
▪ Alex Pretzner, Managing Director, Head, Financial Institutions Group, CEEMEA, Citi 
 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.  
(Είχαμε προσκαλέσει τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη ο οποίος είχε 
αποδεχθεί την πρόσκληση αλλά λόγω έκτακτων υποχρέωσεων δεν κατάφερε να παραστεί.)  
 
Την εκδήλωση άνοιξε η Μαρία Ξυτάκη, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων London School of 
Economics and Political Science η οποία μίλησε για το έργο και το όραμα του Συλλόγου και για τις προκλήσεις 
που παρουσιάζονται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ευχαριστώντας στο τέλος τους χορηγούς και τους 
υποστηρικτές της εκδήλωσης. Η κυρία Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος και Παρουσιάστρια Κεντρικού Δελτίου 
Ειδήσεων ΣΚΑΪ και απόφοιτος LSE, στην ομιλία της τόνισε την ανάγκη για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης ενώ παράλληλα δήλωσε περήφανη απόφοιτος του LSE κυρίως λόγω του σημαντικού έργου 
που επιτελείται τα τελευταία χρόνια από τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE.  
Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Νίκος Χρυσολωράς, Greece & Cyprus Bureau Chief στο Bloomberg και 
απόφοιτος LSE.  
Πλήθος κόσμου από τον πολιτικό, τον τραπεζικό, τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό χώρο  
παρακολούθησαν την εκδήλωση στο κατάμεστο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας.  
Ενδεικτικά συμμετείχαν οι: Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Μιράντα Ξαφά, Γκίκας Χαρδούβελης, 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Πέτρος Δούκας, Σία Κοσιώνη, Πάνος Τσακλόγλου, Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, 
Δημήτρης Καμμένος, Giuseppe Giano. 
 
Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς της εκδήλωσης για την ουσιαστική υποστήριξη: 
Euroxx Securities, Hellenic Entrepreneurship Award, KPMG, Aqurance, ELPEN, Όμιλος 
Επιχειρήσεων Βυτόγιαννη.  
Θερμές ευχαριστίες και στους υποστηρικτές της εκδήλωσης: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικό 
Παρατηρητήριο LSE, ICAP Group, Karydis Labels και MScomm. 
Τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εθελοντές μας για την ενέργεια και τη θετική τους διάθεση. 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2640
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2640
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Σχετικά Δημοσιεύματα 
 
Καθημερινή της Κυριακής 13/03/16 
 
 

 
 
 



 
 

 42 

Πρώτο Θέμα 13/03/16 

 
 
Websites 
 
http://www.protothema.gr/economy/article/561481/sto-15-oi-kakoplirotes-ton-kokkinon-daneion/ 
 
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/276345-sto-15-oi-kakoplirotes-ton-kokkinon-daneion 
 
http://www.capital.gr/story/3110758 
 
http://www.emea.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/475546 
 
http://www.sofokleousin.gr/archives/287385.html 
 
http://economia.gr/el/article/entry/4866 
 
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/283799-Distaktikoi-oi-ependytes-gia-ameses-mazikes-agores-
%C2%ABkokkinwn-daneiwn%C2%BB 
 
http://mononews.gr/xenofos-sto-lse-i-trapezes-xeroun-pii-ine-i-kakoplirotes-ke-tha-tous-piasoun/30221 
 
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1405470/xenofos-sto-15-oi-strathgikoi-kakoplhrotes.html 
 
http://www.cnn.gr/money/story/24657/xenofos-erxontai-simantikes-allages-stis-trapezikes-dioikiseis 
 
http://www.euro2day.gr/news/highlights/article-news/1405054/ekdhlosh-toy-ellhnikoy-syllogoy-apofoiton-lse-
gia.html 
 
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=491394&catID=3 
 
http://www.enikos.gr/society/375598,Syllogos-Apofoitwn-LSE-Ekdhlwsh-gia-to-mellon-toy-trapezikoy-
systhmatos-.html 
 
http://www.protothema.gr/economy/article/559673/to-mellon-tou-ellinikou-trapezikou-sustimatos-se-imerida-
sto-megaro-karatza/ 
 
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/trapezes/275547-ekdilosi-gia-to-%C2%ABmellon-tou-ellinikou-
trapezikou-sistimatos%C2%BB-tin-tetarti-9-3 
 
http://www.capital.gr/epikairotita/3110039/sullogos-apofoiton-lse-ekdilosi-gia-to-mellon-tou-trapezikou-
sustimatos 

http://www.protothema.gr/economy/article/561481/sto-15-oi-kakoplirotes-ton-kokkinon-daneion/
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/276345-sto-15-oi-kakoplirotes-ton-kokkinon-daneion
http://www.capital.gr/story/3110758
http://www.emea.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/475546
http://www.emea.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/475546
http://www.emea.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/475546
http://www.emea.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/475546
http://www.sofokleousin.gr/archives/287385.html
http://economia.gr/el/article/entry/4866
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/283799-Distaktikoi-oi-ependytes-gia-ameses-mazikes-agores-%C2%ABkokkinwn-daneiwn%C2%BB
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/283799-Distaktikoi-oi-ependytes-gia-ameses-mazikes-agores-%C2%ABkokkinwn-daneiwn%C2%BB
http://mononews.gr/xenofos-sto-lse-i-trapezes-xeroun-pii-ine-i-kakoplirotes-ke-tha-tous-piasoun/30221
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1405470/xenofos-sto-15-oi-strathgikoi-kakoplhrotes.html
http://www.cnn.gr/money/story/24657/xenofos-erxontai-simantikes-allages-stis-trapezikes-dioikiseis
http://www.euro2day.gr/news/highlights/article-news/1405054/ekdhlosh-toy-ellhnikoy-syllogoy-apofoiton-lse-gia.html
http://www.euro2day.gr/news/highlights/article-news/1405054/ekdhlosh-toy-ellhnikoy-syllogoy-apofoiton-lse-gia.html
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=491394&catID=3
http://www.enikos.gr/society/375598,Syllogos-Apofoitwn-LSE-Ekdhlwsh-gia-to-mellon-toy-trapezikoy-systhmatos-.html
http://www.enikos.gr/society/375598,Syllogos-Apofoitwn-LSE-Ekdhlwsh-gia-to-mellon-toy-trapezikoy-systhmatos-.html
http://www.protothema.gr/economy/article/559673/to-mellon-tou-ellinikou-trapezikou-sustimatos-se-imerida-sto-megaro-karatza/
http://www.protothema.gr/economy/article/559673/to-mellon-tou-ellinikou-trapezikou-sustimatos-se-imerida-sto-megaro-karatza/
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/trapezes/275547-ekdilosi-gia-to-%C2%ABmellon-tou-ellinikou-trapezikou-sistimatos%C2%BB-tin-tetarti-9-3
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/trapezes/275547-ekdilosi-gia-to-%C2%ABmellon-tou-ellinikou-trapezikou-sistimatos%C2%BB-tin-tetarti-9-3
http://www.capital.gr/epikairotita/3110039/sullogos-apofoiton-lse-ekdilosi-gia-to-mellon-tou-trapezikou-sustimatos
http://www.capital.gr/epikairotita/3110039/sullogos-apofoiton-lse-ekdilosi-gia-to-mellon-tou-trapezikou-sustimatos
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Υποστήριξη Εκδηλώσεων και Πρωτοβουλιών  
 
Επιπλέον, o Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του LSE υποστήριξε τις παρακάτω εκδηλώσεις, διοργανώσεις και 
πρωτοβουλίες: 
 

 12 Ιουνίου 2014 – Εκδήλωση “Greece and the Crisis in Southern Europe”. Διοργανωτές: LSE Ideas 
και Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 19 Ιουνίου 2014 – 13ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών. Διοργανωτής: KPMG 
 25 Iουλίου 2014 – 2014 Green Project in South America 
 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2014 – 3ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής 
 7 Οκτωβρίου 2014 - 2η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) 
 9 Οκτωβρίου 2014 - Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2014 
 15 – 16 Νοεμβρίου 2014 - Disrupt Startup ScaleUP 
 14 Ιανουαρίου 2015 – Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων ΕΒΕΑ 
 5 Ιουνίου 2015 -  Green Project & Ελληνική Επιτροπή για την Unesco 

 9-10 Οκτωβρίου 2015 - 4ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής (Greek Public 
Policy Forum) με τίτλο “Από την ευημερία στη λιτότητα – από τη λιτότητα στην ευημερία;” που 
διοργανώνεται και φέτος στο Kiani Beach Resort στα Χανιά στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2015 

 10-13 Δεκεμβρίου 2015 - Second Digital Forum Athens. Διοργανωτές: YouRule, New Diplomacy 
Center, BeyondCSRNet 

 12 Δεκεμβρίου 2015 – 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές 
Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.     Health Policy Congress  

Συμμετοχή των μελών της Ομάδας Σκέψης "Πολιτική Υγείας" του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του 
LSE στη συνεδρία με τίτλο «Η αναζήτηση κοινής συνισταμένης για τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική 
της υγείας» και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους συναποφοίτους Λαμπρινή Παπαγεωργίου και 
Θάνο Μπαλασόπουλο της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις 
Ομάδες Σκέψης του Συλλόγου. Η έρευνα με τίτλο «Τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα σήμερα; Μια 
προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους» βασίστηκε στη διεξαγωγή μελέτης μέσω 
ερωτηματολογίου κλειστού τύπου καταγράφοντας τις απόψεις των βασικών εμπλεκόμενων και εταίρων 
στον τομέα της υγείας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου όπως Υπουργοί Υγείας, εκπρόσωποι 
θεσμικών φορέων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων, 
ανώτερα στελέχη της πολυεθνικής και εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, διοικήσεις νοσοκομείων, 
εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας και σύλλογοι ασθενών. 

Παρακολουθήστε εδώ την εισαγωγική ομιλία της Πρόεδρου του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE, Μαρίας 
Ξυτάκη. 
Παρακολουθήστε εδώ την παρουσίαση των μελών της Ομάδας Σκέψης «Πολιτική Υγείας», Λαμπρινής 
Παπαγεωργίου και Θάνου Μπαλασόπουλου. 
 

    
 

 16 Ιανουαρίου 2016 – Υποβολή Αιτήσεων στο Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 

http://www.healthpolicycongress.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF/
http://www.healthpolicycongress.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF/
https://www.youtube.com/watch?v=GAxdNcpZuHY
https://www.youtube.com/watch?v=X_mwRA6qAMA


 
 

 44 

 9 Φεβρουαρίου 2016 – Υποστήριξη πρωτοβουλίας Ιδρύματος Μποδοσάκη – Giving Centre για το 
πρόγραμμα υποστήριξης ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων που φθάνουν στην Ελλάδα.  

 11-12 Μαρτίου 2016 –  LSE SU Hellenic Society Forum: A Tale of Two Crises 

Ομάδες Σκέψεις 

 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και με βασικό στόχο τη συνδρομή των Ελλήνων αποφοίτων 
του LSE στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, έχουμε δημιουργήσει τις «Ομάδες Σκέψης» (Think Tank). 
 
Σκοπός της λειτουργίας των Ομάδων Σκέψης είναι η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των αποφοίτων του 
Συλλόγου και η αξιοποίηση του πλούσιο πνευματικού δυναμικού τους κατά γνωστικό αντικείμενο. 
 
Το αποτέλεσματα αυτής της συλλογικής πρωτοβουλίας είναι η παραγωγή των Κειμένων Θέσης (Policy Papers) 
που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τεχνοκρατικές προτάσεις οι οποίες έχουν προκύψει από καινοτόμες και 
πρωτοπόρες απόψεις και στοχεύουν στη θεμελίωση ιδεών και πλαισίων.  
 
Τα κείμενα αναρτώνται στο website του Συλλόγου, προωθούνται και δημοσιεύονται σε έγκριτα μέσα 
ενημέρωσης και αποστέλλονται σε εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.  
 
Όλα τα Κείμενα μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.lsealumni.gr/en/ThinkTank/ 
 
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε θερμά όλους τους συναποφοίτους που αφιέρωσαν χρόνο και ενέργεια στην 
έρευνα και τη συγγραφή των κειμένων θέσης. 
 
‘Β Κύκλος Συγγραφής Κειμένων Θέσης (2014) 
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.capital.gr/story/2131373 
 
http://www.capital.gr/story/2135136 
 
http://www.capital.gr/story/2130590 
 
http://www.matrix24.gr/2014/10/parousiasi-v-kiklou-kimenon-thesis-ton-ellinon-apofiton-tou-lse/ 
 
http://www.kathimerini.gr/787853/article/politismos/atzenta/lse-paroysiash-keimenwn-8eshs-apo-tis-
omades-skeyhs 
 
 
Οικονομία & Ανάπτυξη 
 
Συγγραφική Ομάδα: Γιώργος Βεϊνόγλου, Κατερίνα Βουτσινά, Γιώργος Βυτόγιαννης, Ιωάννης Δασκαλάκης, 
Αθανάσιος Ζώης, Κωνσταντίνα Μαργαρίτη, Πάρις Μισερλής, Νίκος Μπήλιος, Ισμήνη Παπακυρίλλου, Γιούλη 
Παπαποστόλου, Ναταλία Πετρίδη, Μενέλαος Τζούρης, Κωνσταντίνος Χανιώτης, Θεόδωρος Χατζηαποστόλου 
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.kathimerini.gr/779542/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-epixeirein-en-mesw-krishs 
 
http://www.capital.gr/News.asp?id=2084087 
 
 

http://www.lsealumni.gr/en/ThinkTank/
http://www.capital.gr/story/2131373
http://www.capital.gr/story/2135136
http://www.capital.gr/story/2130590
http://www.matrix24.gr/2014/10/parousiasi-v-kiklou-kimenon-thesis-ton-ellinon-apofiton-tou-lse/
http://www.kathimerini.gr/787853/article/politismos/atzenta/lse-paroysiash-keimenwn-8eshs-apo-tis-omades-skeyhs
http://www.kathimerini.gr/787853/article/politismos/atzenta/lse-paroysiash-keimenwn-8eshs-apo-tis-omades-skeyhs
http://www.kathimerini.gr/779542/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-epixeirein-en-mesw-krishs
http://www.capital.gr/News.asp?id=2084087
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http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ta-keimena-theshs-twn-think-tank-toy-syllogoy-apofoitwn-toy-
london-school-of-economics-and-political-science.2991445.html 
 
epixeiro.gr 
 
Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις 
 
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μυρωδιάς  
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.kathimerini.gr/780056/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-prosdokies-kai-kindynoi-
apo-th-symmaxia-elladas---israhl 
 
Epixeiro.gr 
 
http://www.capital.gr/story/2094093 
 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69889/balia-eyaggeloy-kai-konstantinos-myrodias/i-symmaxia-elladas-
israil 
 
 
Πολιτική & Κοινωνία 
 
Συγγραφική Ομάδα: Άννα Δαμασκού, Νίκος Ερηνάκης, Αριάδνη Κυπριάδη, Κωνσταντίνα Σαμαρά, Χριστίνα 
Ψαρρά 
 
Δημοσιεύματα 

http://www.kathimerini.gr/775998/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kratos-pronoias-en-mesw-krishs 
 
http://www.capital.gr/News.asp?id=2063170 
 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833228/kratos-pronoias-en-meso-krisis 
 
Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία 
 
Συγγραφική Ομάδα: Αναστασία Βακή, Κατερίνα Δημητρίου, Γιώργος Καραγεώργος, Βαλίνα Καρύδη, Μαρία 
Ξυτάκη, Θάνος Σαμπάνης, Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου 
 
Δημοσιεύματα 

 
http://www.kathimerini.gr/788341/article/epikairothta/ellada/ereyna-toy-lse-gia-tis-veltistes-praktikes-sygxwneyshs-

ergazomenwn-se-dyo-etaireies 
 

http://www.kathimerini.gr/778680/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-h-diamorfwsh-etairikhs-koyltoyras-

kleidi-stis-epityxhmenes-sygxwneyseis 
 

http://www.capital.gr/News.asp?id=2079886 
 

http://www.newmoney.gr/article/61186/ellinikos-syllogos-apofoiton-lse-h-diamorfosi-tis-etairikis-koyltoyras-kleidi-stis 
 

Parapolitika.gr     

 
iefimerida.gr     

 
epixeiro.gr    

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ta-keimena-theshs-twn-think-tank-toy-syllogoy-apofoitwn-toy-london-school-of-economics-and-political-science.2991445.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ta-keimena-theshs-twn-think-tank-toy-syllogoy-apofoitwn-toy-london-school-of-economics-and-political-science.2991445.html
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/18624-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%25
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/18624-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%25
http://www.kathimerini.gr/780056/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-prosdokies-kai-kindynoi-apo-th-symmaxia-elladas---israhl
http://www.kathimerini.gr/780056/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-prosdokies-kai-kindynoi-apo-th-symmaxia-elladas---israhl
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/18784-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%25
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/18784-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%25
http://www.capital.gr/story/2094093
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69889/balia-eyaggeloy-kai-konstantinos-myrodias/i-symmaxia-elladas-israil
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69889/balia-eyaggeloy-kai-konstantinos-myrodias/i-symmaxia-elladas-israil
http://www.kathimerini.gr/775998/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kratos-pronoias-en-mesw-krishs
http://www.capital.gr/News.asp?id=2063170
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833228/kratos-pronoias-en-meso-krisis
http://www.kathimerini.gr/778680/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-h-diamorfwsh-etairikhs-koyltoyras-kleidi-stis-epityxhmenes-sygxwneyseis
http://www.kathimerini.gr/778680/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-h-diamorfwsh-etairikhs-koyltoyras-kleidi-stis-epityxhmenes-sygxwneyseis
http://www.capital.gr/News.asp?id=2079886
http://www.newmoney.gr/article/61186/ellinikos-syllogos-apofoiton-lse-h-diamorfosi-tis-etairikis-koyltoyras-kleidi-stis
http://www.parapolitika.gr/article/100687/ellinikos-syllogos-apofoiton-lse-h-diamorfosi-tis-etairikis-koyltoyras-kleidi-stis
http://www.parapolitika.gr/article/100687/ellinikos-syllogos-apofoiton-lse-h-diamorfosi-tis-etairikis-koyltoyras-kleidi-stis
http://www.iefimerida.gr/news/165976/lse-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE
http://www.iefimerida.gr/news/165976/lse-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/18587-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%25
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http://news247.gr/eidiseis/ellhnikos_sullogos_apofoitwn_lse_dhmosieysh_keimenwn_theshs_mesa_enhmerwshs_epik

oinwnias_kai_texnologia.2962694.html 
 
 
 
‘Γ Κύκλος Συγγραφής Κειμένων Θέσης (2015) 
 
Συντονιστής Ομάδων Σκέψης: Θάνος Ζώης 
 
Οικονομία & Ανάπτυξη 
 
Συγγραφική Ομάδα: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Λάζαρος Δημητριάδης, Θάνος Ζώης Θάνος, Μαργαρίτα 
Ηλιοπούλου, Ναταλία Πετρίδη, Εβίτα Σουρή, Θεόδωρος Χατζηαποστόλου 
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.capital.gr/oikonomia/3090431/apofoitoi-lse-o-dekalogos-tis-meiosis-ton-dimosion-dapanon 
 
http://www.kathimerini.gr/843007/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-o-dekalogos-ths-meiwshs-
twn-dhmosiwn-dapanwn 
 
 
Πολιτική & Κοινωνία 
 

Συγγραφική Ομάδα: Αναστασία Βακή, Άννα Δαμάσκου, Δημήτρης Δημητριάδης, Ελένη Δουνδουλάκη, 

Κατερίνα Νικολοπούλου, Φιλήμων Παιονίδης, Γιάννης Παναγιώτου, Αλέξανδρος Σιώης, Ελένη-Ρεβέκκα 

Στάιου, Ιωάννα Στεφανάκη 
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=774365 
 
http://www.capital.gr/story/3101496/grexit-grexdent-telika-anikoume-sti-dusi 
 
http://www.naftemporiki.gr/story/1062578/grexitgrexdent-telika-anikoume-sti-dusi 
 
 
Πολιτική Υγείας 
 
Συγγραφική Ομάδα: Ξένια Καπόρη, Ηλίας Κυριόπουλος, Αγγελική Λιαριγκοβινού, Θάνος Μπαλασόπουλος, 
Λαμπρινή Παπαγεωργίου, Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου 
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113887654 
 
http://www.capital.gr/story/3088040/aurio-i-parousiasi-tis-ereunas-omadas-skepsis-politiki-ugeias-apo-to-
lse 
 
http://ekyklos.gr/sb/96-as-allaksoume-to-ethniko-systima-ygeias-pros-to-kalytero.html 
 
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/33927/paroysiasi-erevnas-omadas-skepsis-
politiki-ygeias.html 
 

http://news247.gr/eidiseis/ellhnikos_sullogos_apofoitwn_lse_dhmosieysh_keimenwn_theshs_mesa_enhmerwshs_epikoinwnias_kai_texnologia.2962694.html
http://news247.gr/eidiseis/ellhnikos_sullogos_apofoitwn_lse_dhmosieysh_keimenwn_theshs_mesa_enhmerwshs_epikoinwnias_kai_texnologia.2962694.html
http://www.capital.gr/oikonomia/3090431/apofoitoi-lse-o-dekalogos-tis-meiosis-ton-dimosion-dapanon
http://www.kathimerini.gr/843007/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-o-dekalogos-ths-meiwshs-twn-dhmosiwn-dapanwn
http://www.kathimerini.gr/843007/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-o-dekalogos-ths-meiwshs-twn-dhmosiwn-dapanwn
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=774365
http://www.capital.gr/story/3101496/grexit-grexdent-telika-anikoume-sti-dusi
http://www.naftemporiki.gr/story/1062578/grexitgrexdent-telika-anikoume-sti-dusi
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113887654
http://www.capital.gr/story/3088040/aurio-i-parousiasi-tis-ereunas-omadas-skepsis-politiki-ugeias-apo-to-lse
http://www.capital.gr/story/3088040/aurio-i-parousiasi-tis-ereunas-omadas-skepsis-politiki-ugeias-apo-to-lse
http://ekyklos.gr/sb/96-as-allaksoume-to-ethniko-systima-ygeias-pros-to-kalytero.html
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/33927/paroysiasi-erevnas-omadas-skepsis-politiki-ygeias.html
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/33927/paroysiasi-erevnas-omadas-skepsis-politiki-ygeias.html
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Μέσα Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Τεχνολογία 
 
Συγγραφική Ομάδα: Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, Γιώργος Καραγεώργος, Ιωάννα Κική, Μαρία Ξυτάκη, Ελίνα 
Τσαγκαλίδου, Ελένη Ρεβέκκα Στάιου, Αγγελική Χατζηλία, Βίκυ Χιώνη 
 
Δημοσιεύματα 
 
http://www.kathimerini.gr/836171/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-prostasia-dedomenwn-
idiwtikothta-kai-asfaleia-sto-diadiktyo 
 
http://www.capital.gr/story/3075821/enas-odigos-prostasias-kai-asfaleias-ton-dedomenon-apo-tous-
apofoitous-tou-lse 
 
 
Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις 
 
Συγγραφέας: Θεανώ Δαμιάνα Αγαλόγλου 
 
Δημοσιεύματα  
 
http://www.kathimerini.gr/836946/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-gewpolitikh-diastash-ths-
ellhnikhs-krishs 
 
http://www.capital.gr/story/3077329/sullogos-apofoiton-lse-i-geopolitiki-diastasi-tis-ellinikis-krisis 
 
 
 
 
 
 

Website lsealumni.gr 
 
Το 2014 ολοκληρώσαμε την δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE 
την οποία επιμελήθηκε η εταιρεία Next Step. 
Το κόστος δημιουργίας της ιστοσελίδας καλύφθηκε πλήρως υπό τη μορφή χορηγίας από την εταιρεία 
SeaCrete hotels του συναπόφοιτου Κυριάκου Παπαδάκη.   
Τον ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη και τη βοήθεια.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kathimerini.gr/836171/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-prostasia-dedomenwn-idiwtikothta-kai-asfaleia-sto-diadiktyo
http://www.kathimerini.gr/836171/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-prostasia-dedomenwn-idiwtikothta-kai-asfaleia-sto-diadiktyo
http://www.capital.gr/story/3075821/enas-odigos-prostasias-kai-asfaleias-ton-dedomenon-apo-tous-apofoitous-tou-lse
http://www.capital.gr/story/3075821/enas-odigos-prostasias-kai-asfaleias-ton-dedomenon-apo-tous-apofoitous-tou-lse
http://www.capital.gr/story/3077329/sullogos-apofoiton-lse-i-geopolitiki-diastasi-tis-ellinikis-krisis
http://www.lsealumni.gr/
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Προσφορές προς τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.  
 
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στα ταμειακά 
ενήμερα μέλη του Συλλόγου,  εξασφαλίσαμε και για το 2016 σημαντικές προσφορές σε προϊόντα και 
υπηρεσίες από αναγνωρισμένες εταιρείες και οργανισμούς. 
 
Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις Προσφορές για το 2016. 

 

 
   
                  
 
 
 
 
 
 

http://www.lsealumni.gr/Files/213_1.pdf
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Καριέρα – Επαγγελματική Συμβουλευτική – Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
 
Αντιλαμβανόμενοι το αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον ειδικά σε περιόδους κρίσης, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας 
να ενημερώνουμε συστηματικά τα μέλη μας για νέες θέσεις εργασίας, να συνεργαζόμαστε με συμβούλους 
καριέρας και να εξασφαλίζουμε προνομιακές τιμές σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ευχαριστούμε θερμά όλες 
τις εταιρείες για τις προσφορές τους.  
 
Θέσεις Εργασίας 
 
Μέσα στο διάστημα των δύο ετών ενημέρωσαμε τους απόφοιτους είτε μέσω email είτε μέσω αναρτήσεων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέσεις εργασίας στις παρακάτω εταιρείες/οργανισμούς:  

 Axia Ventures Group (09/04/14) 
 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών (25/04/14) 

 Roche Hellas (29/04/14) 
 HSBC Bank plc (16/05/14) 
 EY (07/06/2014) 
 ReGeneration - World Economic Forum Global Shapers Athens Hub (24/06/14) 
 Dromeus Capital Management (25/06/14) 
 Capital Link (30/06/14) 
 Instylle Villas (16/08/14) 
 ΜΚΟ Μοιράζομαι (16/08/14) 
 Zepos & Yannopoulos (03/09/14) 
 XYN+ (13/10/14) 
 Galerie de Beaute (10/01/15) 

 e-Travel (13/01/15) 
 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (02/02/15) 
 Aqurance (13/02/15) 
 4 Αγγελίες Εργασίας σε οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος (04/09/15) 
 1 Αγγελία Εργασίας σε οργανισμό στις Βρυξέλλες (09/09/15) 
 Αγγελίες Εργασίας σε οργανισμό στις Βρυξέλλες (19/09/15) 
 Rooms-2-Let.com (09/10/15) 
 Save Children (30/12/15) 
 1 Θέση Εργασίας στο Παρίσι (30/11/15) 
 Άμβυξ Α.Ε. (25/12/15) 

 
Συμβουλές Καριέρας 

 Ειδική τιμή στα μέλη του Συλλόγου στην παρακολούθηση του σεμιναρίου «Μαθαίνοντας τον Εαυτό μου 
και τους Άλλους - Συμπεριφορικό Εργαλείο DiSC» που διοργανώθηκε από την Humanis HR 
Consultants την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015.  

 Ειδική τιμή στα μέλη του Συλλόγου στην παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Managing Effective 
Meetings w/ DiSC» που διοργανώθηκε από την Humanis HR Consultants τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 
Φεβρουαρίου 2016. 

 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

 Η PwC προσέφερε σε μέλη/απόφοιτους και μέλη οικογενειών του Συλλόγου μας, προνομιακές τιμές στα 
προγράμματα: Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία, Τα Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας, Πιστοποιητικό 
Φορολογίας - περιόδου 2015, Λογιστική για Νέους Λογιστές - περιόδου 2015, Φορολογική μεταχείριση 
παροχών σε είδος,  Τα Νέα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 
2014 και τα Τεκμήρια, Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής, Πρακτική Εφαρμογή των Νέων Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014), Λογιστικές και Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης, 
Πιστοποιητικό Φορολογίας, Λογιστική για Νέους Λογιστές 

 Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) προσέφερε στα μέλη του Συλλόγου έκπτωση 20% στο νέο 
κύκλο μαθημάτων με θέμα την «Εισαγωγή στη Γεωπολιτική και την Ενέργεια».  


