
 

 

Τώρα οι φίλες και οι φίλοι του 
ΕΛΙΑΜΕΠ 

 μπορούν να γίνουν Μέλη! 

 
 

Για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Μελών του ΕΛΙΑΜΕΠ αρκούν δύο απλές κινήσεις.  

 

Βήμα 1: Καταθέτετε τη συνδρομή σας με έναν από τους παρακάτω   τρόπους  
 

 μέσω τραπέζης  
με κατάθεση στο ταμείο ή χρήση Webbanking  
Τράπεζα: Alpha Bank 

Αρ. Λογαριασμού: 111 00 2002 001975 

IBAN: GR 06 0140 1110 1110 0200 2001 975 

BIC: CRBAGRAA 

Δικαιούχος : ΕΛΙΕΕΠ (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

 μέσω ταχυδρομικής επιταγής ΕΛΤΑ  
Προς: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα 

Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε, σημειώστε τη φράση «Συνδρομή για το Πρόγραμμα Μελών ΕΛΙΑΜΕΠ» στο 

χώρο που προβλέπεται για σχόλια.  

 μετρητοίς στους χώρους εκδηλώσεων ή στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ 

 
 

Βήμα 2: Συμπληρώνετε και μας επιστρέφετε το Δελτίο Εγγραφής 
 

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να καταχωρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να σας αποστείλουμε την 

απόδειξή σας.  

 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο 

members.eliamep@eliamep.gr ή στο 210 7257110 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ  

 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, παρακαλούμε, ενημερώστε μας για την κατάθεση της 

συνδρομής σας, επιστρέφοντάς μας το παρόν Δελτίο Εγγραφής μέσω e-mail 

(members.eliamep@eliamep.gr), fax (210 7257 114) ή ταχυδρομείο (ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασ. Σοφίας 49, 10676 

Αθήνα). 

 

Επώνυμο: ........................................................................................................................................................................ .. 

Όνομα:  ..............................................................................................................................................................................   

Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.:  ...............................................................................................................................................................  

Επάγγελμα:  ........................................................................................ ΕΤΑΙΡΙΑ…………………………………………………….. 

Διεύθυνση: ......................................................................................................................................... ………………………… 

Πόλη: ........................................................................................... ΤΑΧ|ΚΟΣ.ΚΩΔΙΚΑΣ:…………………………………………… 

Τηλέφωνο: ......................................................................................................................... FAX…………………………………. 

E-mail: ...............................................................................................................................................................................   

Ποσό Ετήσιας Συνδρομής:       50,00 €         20,00 € (για φοιτητές)  Άλλο…………………………………….. 

Ημερομηνία κατάθεσης:  ................................................................................................................................................  

Τρόπος κατάθεσης:        Τράπεζα    ΕΛΤΑ    Μετρητοίς         

mailto:members.eliamep@eliamep.gr


 Μήνυμα του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη 

Αγαπητές φίλες και φίλοι του ΕΛΙΑΜΕΠ, 
 

Απευθύνομαι σε σας ζητώντας τη δική σας μικρή, έστω και συμβολική, υποστήριξη σε μια συλλογική προσπάθεια 

που πιστεύω ότι αποδίδει ολοένα και περισσότερους καρπούς. Τα τελευταία χρόνια το ΕΛΙΑΜΕΠ μεγάλωσε πολύ. 

Αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των συνεργατών του, οι δραστηριότητές του εντός και εκτός συνόρων, καθώς και η 

παρουσία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όλα αυτά, με περιορισμένους πόρους η εξεύρεση των οποίων 

απαιτεί επίπονη προσπάθεια. 

Λειτουργώντας σε μια χώρα όπου δυστυχώς οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ερευνητικό τομέα είναι πολύ 

περιορισμένες, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι υπερήφανο  για  το ότι απασχολεί σήμερα περισσότερους από 20 ερευνητές, για το 

ότι έχει δημιουργήσει ερευνητικές έδρες με χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα και διότι οι προτάσεις που υποβάλλει 

επιλέγονται συχνά για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες. 

Δεν μας τα χρωστάει κανένας αυτά τα χρήματα. Τα κερδίζουμε καθημερινά με την ποιότητα της εργασίας που 

προσφέρουμε.  

Η τρέχουσα ερευνητική δουλειά του ΕΛΙΑΜΕΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων 

στην Ελλάδα, θέματα μετανάστευσης, κλιματικής αλλαγής και ΜΜΕ. Παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις στα 

Βαλκάνια, την Τουρκία και τις αραβικές χώρες. Συμμετέχουμε επίσης, συχνά με πρωταγωνιστικό ρόλο, σε σημαντικές 

διευρωπαϊκές συνεργασίες σε θέματα αιχμής της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ οργανώνει πολλές συζητήσεις σε θέματα που δεν περιορίζονται στον παραδοσιακό χώρο της 

εξωτερικής πολιτικής και παρεμβαίνει ενεργά στο δημόσιο διάλογο. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά τη σειρά 

Αντιπαραθέσεις, που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από την αξιοποίηση του Ελληνικού μέχρι τις 

δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης στη χώρα μας, τις δημόσιες συζητήσεις για τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο και την 

κρίση νομιμοποίησης κράτους και θεσμών στην Ελλάδα, καθώς επίσης τις ομιλίες των Joschka Fischer, Ahmet 

Davutoglou και Herman Van Rompuy, μεταξύ άλλων. Αναφέρομαι σε εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα ή  

προγραμματίζονται για το πολύ άμεσο μέλλον.  Φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας όσο το δυνατόν 

περισσότερο και εκτός των αθηναϊκών τειχών. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ανεξάρτητο και πολυφωνικό. Δεν έχει «γραμμή» ως προς τις απόψεις που εκφράζουν οι 

συνεργάτες του.  Δεν αποτελεί όργανο κανενός κρατικού, κομματικού ή ιδιωτικού φορέα, όσο και αν αυτό φαίνεται 

παράξενο στην ελληνική πραγματικότητα. Προωθεί την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την τεκμηριωμένη άποψη και την 

κριτική σκέψη. Δεν ενθαρρύνει τις υπερβολικές απλουστεύσεις, τη συνωμοτική θεωρία, τη μισαλλοδοξία και τον 

στείρο εθνικισμό. Αν αυτό είναι αμάρτημα, το ομολογούμε. Θέλουμε να είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ ένα παράθυρο της Ελλάδας 

ανοικτό στον υπόλοιπο κόσμο. Η κοινή άποψη/θέση που συνδέει τους συνεργάτες του Ιδρύματος είναι ότι το μέλλον 

της Ελλάδας συνδέεται άμεσα με την ιδιότητά της ως ισότιμου και ενεργού μέλους σε μια ενωμένη Ευρώπη.  

Για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του, το ΕΛΙΑΜΕΠ φροντίζει για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασπορά των 

πηγών χρηματοδότησης για τις πολλές δραστηριότητες που αναλαμβάνει. Ο κατάλογος των χορηγών μεγαλώνει 

συνεχώς, το οποίο θεωρούμε ως μια ουσιαστική επιβράβευση των προσπαθειών μας. Ο κατάλογος αυτός 

περιλαμβάνει μέχρι σήμερα ελληνικά υπουργεία, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλα ιδρύματα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες. Ο προϋπολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν είναι ποτέ δεδομένος. 

Η αναζήτηση πόρων αποτελεί μια διαρκή και εξαιρετικά χρονοβόρο διαδικασία. Είναι όμως το αναγκαίο τίμημα που 

πληρώνουμε για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του Ιδρύματος. Τα οικονομικά του ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν και 

παραμένουν εξαιρετικά σφικτά. Ίσως μερικοί δυσκολεύονται να το πιστέψουν, κρίνοντας από τη συνεχή διεύρυνση 

των δραστηριοτήτων του. Όμως, η συλλογική προσπάθεια και ένα κοινό όραμα κάνουν μερικές φορές μικρά 

θαύματα. Να προσθέσω επίσης το αυτονόητο, ότι ο  πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν πληρώνονται 

ούτε ένα ευρώ. 

Σε αυτήν την περίοδο βαθειάς κρίσης που περνάει η χώρα μας, πιστεύω ότι ο ρόλος του ΕΛΙΑΜΕΠ γίνεται ακόμη 

σημαντικότερος. Καθίσταται όμως πιο δύσκολη από ποτέ η ανεύρεση οικονομικών πόρων. Η έστω και περιορισμένη 

βοήθεια από το κράτος δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη – μάλλον απίθανη, θα πρόσθετα, με μια δόση 

ρεαλισμού. Για αυτόν το λόγο απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που παρακολουθείτε το έργο μας και συμμετέχετε 

ενίοτε στις εκδηλώσεις μας. Εφόσον κρίνετε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ προσφέρει έργο χρήσιμο για την ελληνική κοινωνία, 

παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε μια προσπάθεια που είναι και θα συνεχίσει να είναι συλλογική. 

Ξεκινάμε μια εκστρατεία για την εγγραφή μελών, με ετήσια συνδρομή της τάξης των 50 ευρώ κατ’ άτομο και 20 

ευρώ για τους φοιτητές. Συνημμένο θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Εγγραφής. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά. Βεβαίως, όσοι 

μπορείτε και θέλετε να μας βοηθήσετε με μεγαλύτερα ποσά, η προσφορά σας θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Να 

σημειώσω ότι ο ετήσιος ισολογισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Εκτός από την τακτική ενημέρωση για 

όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, τα μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ θα λαμβάνουν τέσσερις φορές τον χρόνο μια ειδική 

επισκόπηση των σημαντικότερων διεθνών εξελίξεων, ως ένα μικρό ευχαριστώ για τη βοήθεια που μας προσφέρουν. 

Θα οργανώνεται επίσης μια ετήσια εκδήλωση για τα μέλη. 

Ελπίζω να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκληση αυτή. Από όλους μας  εξαρτάται η ενίσχυση της κοινωνίας των 

πολιτών στην Ελλάδα. 

                                                       Λουκάς Τσούκαλης 

 

http://www.eliamep.gr/about-us/eliamep/minima-tou-proedrou-tou-ds-tou-eliamep/

