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17.01.2020: «Η εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως θεμελιώδης προϋπόθεση 
σεβασμού της ΕΣΔΑ», στο ξενοδοχείο Electra Palace. Υπό την αιγίδα της 
Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αναλυτικά εδώ)

4.2.2020: ημερίδα: «Κλιματική αλλαγή: Επείγουσα παράμετρος του νέου 
μοντέλου ανάπτυξης», στο ξενοδοχείο King George (Αναλυτικά εδώ)

Και έπειτα ήρθε η πανδημία…  

Ο Κύκλος Ιδεών πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εκδήλωση κατά 
τη διάρκεια του lockdown, με τη χρήση του διαδικτύου. Οι διαδικτυακές 
εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με μεγάλη απήχηση, όλη την πανδημική 
περίοδο:
 
2.4.2020: «Πανδημία, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δημοκρατία»  
(αναλυτικά εδώ)
 
8.4.2020: «Η πανδημία και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας- Η 
επόμενη ημέρα» (αναλυτικά εδώ)

23.4.2020: «Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα την εποχή του 
κορωνοϊού» (αναλυτικά εδώ)

30.4.2020: Η πανδημία ως βίο-ηθική πρόκληση - Μια νέα «ανθρώπινη 
κατάσταση»; (αναλυτικά εδώ)

7.5.2020: «Η επόμενη μέρα στις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις» | 
σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum (αναλυτικά εδώ)

12.5.2020: «Οι επιπτώσεις της απόφασης του γερμανικού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ» (αναλυτικά εδώ) 

7.7.2020: «Προκλήσεις ασφάλειας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ στη νότια 
πτέρυγα»,  στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κύκλου Ιδεών με τη 
Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας της Ατλαντικής Συμμαχίας 
(αναλυτικά εδώ)

21-23.9.2020: Τo ετήσιο συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά» με τον ειδικότερο 
τίτλο:  «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΙV: Μετά ( ; ) την πανδημία», σε 11 κύκλους 
συζητήσεων, 17 πάνελ και 65 ομιλητές. (αναλυτικά εδώ)
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https://ekyklos.gr/17-01-2020-athina-i-efarmogi-ton-apofaseon-tou-evropaikoy-dikastiriou-dikaiomaton-tou-anthropou-os-themeliodis-proypothesi-sevasmoy-tis-esda.html
https://ekyklos.gr/4-2-2020-athina-klimatiki-allagi-epeigousa-parametros-tou-neou-montelou-anaptyksis.html
https://ekyklos.gr/2-4-202020-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia.html
https://ekyklos.gr/8-4-2020-i-pandimia-kai-oi-antoxes-tis-ellinikis-oikonomias-i-epomeni-imera.html
https://ekyklos.gr/23-4-2020-idiotikotita-kai-prosopika-dedomena-tin-epoxi-tou-koronoioy.html
https://ekyklos.gr/30-4-2020-i-pandimia-os-vio-ithiki-proklisi-mia-nea-anthropini-katastasi.html
https://ekyklos.gr/7-5-2020-i-epomeni-mera-stis-ellino-tourkikes-sxeseis.html
https://ekyklos.gr/12-5-2020-oi-epiptoseis-tis-apofasis-tou-germanikoy-synt-dikastiriou-gia-to-programma-posotikis-xalarosis-tis-ekt.html
https://ekyklos.gr/7-7-2020-prokliseis-asfaleias-kai-o-rolos-tou-nato-sti-notia-pteryga.html
https://ekyklos.gr/21-23-septemvriou-2020-i-ellada-meta-iv-meta-tin-pandimia.html


19.10.2020: «Οι επιπτώσεις της απόφασης για τη «Χρυσή Αυγή» - τα 
πολιτικά δικαιώματα των καταδικασθέντων» (αναλυτικά εδώ)

2 – 4.11.2020:  «Εργαστήριον η Ελλάς». Θεσμοί και καταστάσεις που 
δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας.»
Τριήμερο θεματικό συνέδριο για την επέτειο των 200 ετών από την 
Παλιγγενεσία του 1821. Τα πρακτικά του συνέδριου κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις Επίκεντρο  (αναλυτικά εδώ) 

19.11.2020: «Η επιρροή της εκλογής Biden στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις και την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών» (αναλυτικά εδώ) 

13.12.2020: «Πώς επηρεάζει η δοκιμασία της πανδημίας τον σχεδιασμό 
του Συστήματος Υγείας» (αναλυτικά εδώ) 

13.1.2021: «Πως μπορεί να κερδηθεί το 2021;» (αναλυτικά εδώ)

21.1. 2021: «Μια ημέρα μετά την ορκωμοσία Μπάιντεν: Οι 
Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων 
Δύσης και Τουρκίας» (αναλυτικά εδώ)

28.1.2021: «Πανδημία, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατία - Η 
πρόκληση του εμβολιασμού» (αναλυτικά εδώ)

3.2.2021: «Το στοίχημα της αμερικανικής “ηγεμονίας” μετά την εκλογή 
Μπάιντεν» (αναλυτικά εδώ)

18.2.2021: «Κράτος Δικαίου στην ΕΕ: Προκλήσεις και Προοπτικές» 
(αναλυτικά εδώ)
 
10.3.2021: Παρουσίαση έρευνας «Πανδημία και κοινωνική συνοχή» 
(αναλυτικά εδώ)

11.3.2021: «Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας» 
(αναλυτικά εδώ) 

14.4.2021: «Κυπριακό: Υπάρχει εθνική στρατηγική;» (αναλυτικά εδώ)

20.4.2021: «Μια θεσμική αποτίμηση της Μεταπολίτευσης - Πενήντα από 
τα διακόσια χρόνια του ελληνικού κράτους» (αναλυτικά εδώ)
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https://ekyklos.gr/19-10-2020-oi-epiptoseis-tis-apofasis-gia-ti-xrysi-avgi-ta-politika-dikaiomata-ton-katadikasthenton.html
https://ekyklos.gr/ergastirion-i-ellas-thesmoi-kai-katastaseis-pou-dokimastikan-stin-ellada-apo-tin-paliggenesia-eos-tis-imeres-mas.html
https://ekyklos.gr/19-11-2020-i-epirroi-tis-eklogis-biden-stis-ellinotourkikes-sxeseis-kai-tin-oriothetisi-ton-thalassion-zonon.html
https://ekyklos.gr/13-12-2020-pos-epireazei-i-dokimasia-tis-pandimias-ton-sxediasmo-tou-systimatos-ygeias.html
https://ekyklos.gr/13-1-2021-pos-borei-na-kerdithei-to-2021.html
https://ekyklos.gr/pempti-21-1-2021-mia-imera-meta-tin-orkomosia-bainten-oi-ellinotourkikes-sxeseis-kai-to-evrytero-plaisio-ton-sxeseon-dysis-kai-tourkias.html
https://ekyklos.gr/28-1-2021-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia-i-proklisi-tou-emvoliasmoy.html
https://ekyklos.gr/3-2-2021-to-stoixima-tis-amerikanikis-igemonias-meta-tin-eklogi-bainten.html
https://ekyklos.gr/pempti-18-2-2021-kratos-dikaiou-stin-ee-prokliseis-kai-prooptikes.html
https://ekyklos.gr/10-3-2021-parousiasi-erevnas-pandimia-kai-koinoniki-synoxi.html
https://ekyklos.gr/11-3-2021-stratigiki-gia-tin-anaptyksi-tis-agrotikis-oikonomias.html
https://ekyklos.gr/14-4-2021-kypriako-yparxei-ethniki-stratigiki.html
https://ekyklos.gr/triti-20-4-2021-mia-thesmiki-apotimisi-tis-metapolitefsis-peninta-apo-ta-diakosia-xronia-tou-ellinikoy-kratous.html


11-12.10.2021: Το ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, σε υβριδική 
μορφή, με θέμα: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ V: Από την κρίση στην κανονικότητα 
ή η κρίση ως κανονικότητα;» Στο συνέδριο συμμετέχουν 98 ομιλητές από 
Ελλάδα και εξωτερικό (αναλυτικά εδώ)
Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν εκδοθεί σε ebook 

21.12.2021: Οι σχέσεις ΕΕ – ΝΑΤΟ και η συζήτηση για τον λεγόμενο 
ευρωπαϊκό στρατό μέσα στη διεθνή συγκυρία (αναλυτικά εδώ)

16.2.2022: «Η οργάνωση του κράτους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004 ως μοντέλο διαχείρισης κρίσεων» (αναλυτικά εδώ)

23.3.2022: «Απαντήσεις του 1821 στις γεωπολιτικές προκλήσεις του 
2022» (αναλυτικά εδώ)

15.4.2022: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο υπό το φως του πολέμου» 
(αναλυτικά εδώ)

Τον Ιούνιο του 2022 ο Κύκλος Ιδεών επιστρέφει στις εκδηλώσεις σε 
φυσικό χώρο: 

7.6.2022: «Από το ΕΣΥ του 1983 στον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών 
υγείας μετά την εμπειρία της πανδημίας. Εκδήλωση τιμής στον 
Παρασκευά Αυγερινό»  στον Κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου (αναλυτικά εδώ)

26.7.2022: Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, 
«Εκδοχές πολέμου 2009-2022. Μια συζήτηση με τον Γιώργο Κουβαρά για 
το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όσα ακολούθησαν», εκδόσεις 
Πατάκη, στον Κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 
(αναλυτικά εδώ) 

3-4.10.2022: το ετήσιο συνέδριο Η Ελλάδα Μετά, με τον ειδικότερο 
τίτλο: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙ: Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση», 
στο ξενοδοχείο Divani Caravel (αναλυτικά εδώ)

7-8.11.2022: θεματικό διήμερο συνέδριο με θέμα «Δικαιοσύνη: Η 
μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας», στο ξενοδοχείο 
Μεγάλη Βρεταννία (αναλυτικά εδώ)
Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ebook
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https://ekyklos.gr/11-12-oktovriou-2021-i-ellada-meta-v-apo-tin-krisi-stin-kanonikotita-i-i-krisi-os-kanonikotita-2.html
https://ekyklos.gr/i-ellada-meta-v-ebook
https://ekyklos.gr/triti-21-12-2021-oi-sxeseis-ee-nato-kai-i-syzitisi-gia-to-legomeno-evropaiko-strato-mesa-sti-diethni-sygkyria.html
https://ekyklos.gr/tetarti-16-2-2022-i-organosi-tou-kratous-gia-tous-olympiakoys-agones-tou-2004-os-montelo-diaxeirisis-kriseon.html
https://ekyklos.gr/23-3-2022-apantiseis-tou-1821-stis-geopolitikes-prokliseis-tou-2022.html
https://ekyklos.gr/15-4-2022-to-oukraniko-aftokefalo-ypo-to-fos-tou-polemou.html
https://ekyklos.gr/apo-to-esy-tou-1983-ston-epanasxediasmo-ton-ypiresion-ygeias-meta-tin-empeiria-tis-pandimias-ekdilosi-timis-ston-paraskeva-avgerino.html
https://ekyklos.gr/26-7-2022-ekdoxes-polemou-2009-2022.html
https://ekyklos.gr/i-ellada-meta-vi-ethniki-stratigiki-kai-diethnis-peridinisi-3-4-10-2022.html
https://ekyklos.gr/dikaiosyni-i-metarrythmisi-mias-eksousias-kai-i-afypnisi-mias-ideas.html
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