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Μήνυμα Προέδρου
Δημήτρης Δασκαλόπουλος

Ε
ίναι βαθιά η πεποίθησή μου ότι η 
ελληνική κρίση, πέρα από τις δομικές 
της αιτίες, οφείλεται διαχρονικά και 
στην έλλειψη ουσιαστικού κοινωνικού 
διαλόγου, συναίνεσης και τεκμηριωμένων 

προτάσεων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή 
να περιορίσουν πράξεις και απόψεις που έφεραν 
ανεπιθύμητες στρεβλώσεις στην κοινωνία και στην 
οικονομία.

Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμείνει χώρα των 
παράλληλων μονολόγων. Αυτό ήταν ουσιαστικά το 
μεγάλο μου κίνητρο για να δημιουργήσω έναν φορέα 
ανοικτό στην κοινωνία, ένα think-tank, το οποίο μέσα 
από νηφάλιο διάλογο θα μπορούσε να προσφέρει 
αξιόπιστο υλικό για γόνιμες προσεγγίσεις και τελικά 
για πρακτικές λύσεις σε κρίσιμα δομικά προβλήματα 
που ταλανίζουν ακόμη τη χώρα μας. Ως πρόεδρος 
του ΣΕΒ είχα επανειλημμένα στο παρελθόν αναλάβει 
πρωτοβουλίες σύγκλισης και συναίνεσης με τους 
λοιπούς κοινωνικούς εταίρους και δεν σας κρύβω ότι 
σε πολλές περιπτώσεις ήταν αποδοτική. Και οι νέες 
πρωτοβουλίες φαίνεται ότι έχουν σοβαρή απήχηση.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της 
διαΝΕΟσις, με χαρά και έκπληξη διαπιστώνω την 
ευρύτατη αποδοχή που είχαν οι έρευνες και οι θέσεις 
μας και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα τόσο 
στην ευρύτερη κοινή γνώμη όσο και στους έχοντες 
την ευθύνη να αποφασίσουν.

Μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά θέματα όπως η 
ανάπτυξη, το δημογραφικό και το προσφυγικό που 
κυριαρχούν σε ολόκληρη την υφήλιο, αλλά έχουν 
πάρει από καιρό τραγικές διαστάσεις στη δική μας 
χώρα, τα αναδείξαμε συστηματικά, φωτίσαμε τις 
αθέατες πτυχές τους και τα βάλαμε στο κέντρο του 
δημοσίου διαλόγου με συγκεκριμένες προτάσεις, 
όπως δεσμευτήκαμε από την αρχή. Τις λεπτομέρειες 
θα τις διαβάσετε σε αυτήν την ετήσια έκθεση 
που κρατάτε στα χέρια σας. Ευελπιστώ ότι με τη 
στήριξη των φίλων μας και όλων όσοι ανησυχούν 
για το μέλλον αυτού του τόπου θα μπορέσουμε 
συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό που νομοτελειακά 
φέρνει η προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα 
καλύψουμε το μεγάλο κενό που χωρίζει τα λόγια από 
την πράξη.

Το πλούσιο έργο που έχει παραχθεί, η αξιοπιστία 
που το κοινό μάς έχει αναγνωρίσει και η έμπρακτη 
επιβεβαίωση ότι έγινε και στον τόπο μας κάτι 
που έλειπε συνθέτουν τα σημαντικότερα από τα 
πεπραγμένα του πρώτου έτους της δουλειάς μας, 
και αποτελούν τα θεμέλια των μελλοντικών και 
φιλόδοξων σχεδιασμών μας.

Η διαΝΕΟσις θα συμβάλλει όσο μπορεί στην 
προσπάθεια να ξαναγίνει η χώρα μας έθνος 
υπολογίσιμο. Αλλά η δημιουργική πορεία του 
τόπου προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση και την 
ενεργοποίηση όλων μας.

Η διαΝΕΟσις καλύπτει το μεγάλο κενό που χωρίζει τα 
λόγια από την πράξη. Το πλούσιο έργο, η αξιοπιστία και 
η έμπρακτη επιβεβαίωση συνθέτουν τα σημαντικότερα 
από τα πεπραγμένα του πρώτου έτους της δουλειάς μας.
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Διονύσης Νικολάου

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Σ
υμπληρώθηκε κιόλας ένα χρόνος 
μεστής δράσης για τη διαΝΕΟσις και 
μάλιστα μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς 
ύφεσης και ανεργίας. Ξεκινήσαμε 
με όνειρα και ελπίδες ότι μπορούμε 

να συμβάλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις στην 
έξοδο από την κρίση και δουλέψαμε σαν ομάδα 
όλοι, διοίκηση και προσωπικό για μία επιτυχία που 
σήμερα πραγματικά μας κάνει υπερήφανους. 

Μας γεμίζει όμως και με αισιοδοξία ότι πολλά 
μπορούν να γίνουν σε μία χώρα που δεν έχει 
παράδοση εποικοδομητικού διαλόγου και 
τεκμηριωμένων προτάσεων. Είμαστε ευγνώμονες 
στις εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής, 
επιστημονικής και πολιτιστικής κοινότητας που 
στήριξαν το έργο της διαΝΕΟσις με τη συμμετοχή 
τους στο εποπτικό και συμβουλευτικό συμβούλιο 
του οργανισμού μας. Είδαμε τη δουλειά μας στην 
ευρύτερη κοινωνία να την αγκαλιάζουν άνθρωποι 
που ανησυχούν, νέοι που ψάχνονται για το αύριο, 
ιθύνοντες που αναζητούν λύσεις. 

Κινηθήκαμε προς δυο κατευθύνσεις, την 
οικονομική και την κοινωνική. Κρίσιμα προβλήματα 
όπως η οικονομική ανάπτυξη, η ανεργία, η φτώχεια, 
η μετανάστευση, το δημογραφικό, η φοροδιαφυγή, 
η καινοτομία και άλλα απορρόφησαν το 
σημαντικότερο μέρος της ερευνητικής μας δράσης. 
Με στόχο να μην κάνουμε την έρευνα για την 

έρευνα και με τη φιλοδοξία να καταλήγουμε σε 
εφαρμόσιμες προτάσεις, διαμορφώσαμε μία δέσμη 
συγκεκριμένων πολιτικών σε όλα τα παραπάνω 
θέματα και μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις 
στους αρμόδιους φορείς τις θέσαμε μαζί με όλο το 
ερευνητικό υλικό στη διάθεσή τους. 

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του 
ευρύτερου κοινού, επιδιώχθηκε μέσα από ειδικά 
προετοιμασμένες εκπομπές σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης με παρεμβάσεις των στελεχών μας, 
με ειδική έκδοση βιβλίου για την ανάπτυξη, και 
ερευνητική δημοσιογραφία σε φλέγοντα κοινωνικά 
θέματα. Ουσιαστικό ρόλο προς την κατεύθυνση 
αυτή έχει η εμφάνιση και η καινοτόμος δομή του 
δικού μας website, που με ειδική αρθρογραφία 
και πλούσιο στατιστικό υλικό ολοκληρώνει και 
προβάλλει το σύνολο των ερευνητικών εργασιών 
μας. Το αποδεικνύουν, άλλωστε, οι σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες επισκέψεις των 
φίλων μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό που 
ενθαρρύνουν το έργο μας. 

Στις επόμενες σελίδες ο αναγνώστης μπορεί με 
περισσότερες λεπτομέρειες να γνωρίσει τη δουλειά της 
διαΝΕΟσις. Σήμερα νιώθουμε χαρά και αισιοδοξία 
ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Η 
ποιότητα, η αμεροληψία και η τεκμηρίωση αποτελούν 
μόνιμες αξίες μας. Η συμβολή μας στην έξοδο από την 
κρίση είναι ο φιλόδοξος στόχος μας. 

Η ποιότητα, η αμεροληψία και η τεκμηρίωση αποτελούν 
μόνιμες αξίες μας. Η συμβολή μας στην έξοδο από την 
κρίση είναι ο φιλόδοξος στόχος μας.
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Το έργο της διαΝΕΟσις απευθύνεται 
πρωταρχικά σε όλες τις δημιουργικές 
δυνάμεις της κοινωνίας - σε όσους 
επιθυμούν μέσα από την αντικειμενικότητα 
και τον ορθολογισμό να ενημερωθούν, 
να κατανοήσουν και να δράσουν για την 
εξέλιξη μιας σύγχρονης, δημιουργικής και 
ευημερούσας κοινωνίας.

Απευθύνεται επιπλέον σε όλους όσοι 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη 
διαμόρφωση και στην εφαρμογή 
πολιτικών, όπως η κυβέρνηση, οι βουλευτές, 
οι ηγεσίες επιχειρηματικότητας και εργασίας, 
η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, οι 
σπουδαστές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και τα ΜΜΕ.

Πού απευθύνεται το έργο της

Το όραμα της διαΝΕΟσις συνοψίζεται 
στα παρακάτω:
• Να συνεισφέρει στην τεράστια προσπάθεια να 

ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις, ώστε να ξαναβρεί η 
κοινωνία μας την ελπίδα της για το μέλλον.

• Να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση 
του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών για οικονομική 
ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

• Να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος 
οργανισμός. Οι έρευνές της να 
χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ανεξαρτησία 
και αποτελεσματικότητα με στόχο την πρόοδο 
της χώρας.

Το όραμά της

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων και η ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών, 
υπαγορεύει την ανάπτυξη συνεργειών με καταξιωμένα ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς 
σκέψης, τόσο της χώρας μας, όσο και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση της διαΝΕΟσις, 
πέραν των άλλων, στηρίζεται και σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια, 
παρουσιάσεις κ.λπ., με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις 
με πλήρη αξιοποίηση όλων των ευρημάτων. Η ερευνητική δραστηριότητα λαμβάνει υπόψη της και 
αναδεικνύει την εργασία και τα συμπεράσματα των ερευνών άλλων οργανισμών που προϋπάρχουν.

Οι συνέργειες

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, 
ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός 
ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε 
στην Αθήνα το 2015. 
Στόχος του είναι η τροφοδότηση του 

δημόσιου διαλόγου με τεκμηριωμένα στοιχεία και 
η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων που θα 
συνεισφέρουν στην επίλυση των κρίσιμων θεσμικών, 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της 
χώρας μας.

Μέσα από το έργο της, το οποίο δεσμεύεται να 
υλοποιεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία, διαφάνεια και 
ποιότητα, χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, χωρίς 

προσκόλληση σε στερεότυπα και δογματισμούς,  
η διαΝΕΟσις: 
(α) εκπονεί και δημοσιεύει ερευνητικές μελέτες 

πάνω στα σημαντικά θέματα της εποχής, 
επιδιώκοντας να προσφέρει συγκεκριμένες 
προτάσεις πολιτικής στην κάθε περίπτωση, 

(β) διενεργεί σε βάθος δημοσιογραφικές έρευνες 
δίνοντας έμφαση στην τεκμηριωμένη ανάλυση 
και στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 

(γ) αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στο 
χώρο των ανοιχτών δημοσίων δεδομένων, 
με στόχο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη 
δημοσίευσή τους.

Τεκμηριωμένα στοιχεία και διατύπωση συγκεκριμένων 
προτάσεων για την επίλυση των κρίσιμων θεσμικών,
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας μας.

Λίγα λόγια για τη διαΝΕΟσις
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Επικοινωνία

Οι υλικοί πόροι Οι ανθρώπινοι πόροι

Η διαΝΕΟσις επιδιώκει να προωθεί την ποιοτική έρευνα, τον απροσχημάτιστο διάλογο, την ελεύθερη 
ανταλλαγή πληροφόρησης μέσα από συναντήσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις με 
στόχο τη μεγιστοποίηση της διάδοσης και της αποτελεσματικότητας των ευρημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύει ολόκληρο το ερευνητικό και δημοσιογραφικό της έργο σε ένα σύγχρονο 
website, ανοιχτό και δωρεάν διαθέσιμο στο κοινό. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις βάσεις δεδομένων που 
συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, καθώς και γι’ αυτές που προκύπτουν από το ερευνητικό έργο της.

Η δραστηριότητα της διαΝΕΟσις 
κατευθύνεται από ένα Συμβουλευτικό 
Σώμα (Advisory Board) και διοικείται 
από ένα ολιγομελές Εποπτικό 
Συμβούλιο. Στελεχώνεται από μία 
σταθερή ομάδα ερευνητών, IT experts 
και δημοσιογράφων και επικουρείται 
από επιμέρους (ad hoc) ομάδες, που 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο.

Η δραστηριότητα της διαΝΕΟσις 
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 
ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι παρέχονται 
χωρίς όρους και περιορισμούς πέρα από 
αυτούς που θέτει ο ίδιος ο οργανισμός με το 
καταστατικό και τους όρους λειτουργίας του. 
Τα τρία πρώτα χρόνια το κόστος λειτουργίας 
της διαΝΕΟσις καλύπτεται εξολοκλήρου από 
τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο.

Τι ΔΕΝ είναι η διαΝΕΟσις

• Δεν συνδέεται με κανένα κόμμα ή πολιτική παράταξη, κυβέρνηση ή κυβερνητική επιλογή.
• Δεν αποτελεί οργανισμό lobbying ή μοχλό πίεσης.
• Δεν οριοθετείται από οποιοδήποτε πολιτικό ή ιδεολογικό στίγμα.
• Δεν εκφράζει τα συμφέροντα κανενός επιχειρηματικού τομέα ή οργανισμού.

Οι δράσεις και οι δραστηριότητές της  
διαΝΕΟσις επικεντρώνονται στους μεγάλους  
τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, της 
τεχνολογίας και της δικαιοσύνης, επιδιώκοντας 
την ανάδειξη στοιχειοθετημένων, καινοτόμων 
αλλά –κυρίως– πρακτικών προτάσεων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν 
το κοινωνικό σύνολο.

Ενδεικτικά, οι τομείς που επικεντρώνεται η 
ερευνητική της δραστηριότητα είναι:
• Επενδύσεις, Φορολογία, Απασχόληση
• Τεχνολογία και Καινοτομία
• Επιχειρηματικότητα
• Περιβάλλον
• Κράτος, Δημόσια Διοίκηση
• Θεσμοί και Πολιτικό Σύστημα
• Φτώχεια και Ανισότητα
• Κοινωνικό Κράτος -Υγεία  
 και Ασφάλιση
• Παιδεία και Εκπαίδευση
• Δικαιοσύνη

Η θεματολογία
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Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ακαδημαϊκός, 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2003-2013) και 
μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις, 
χαιρέτησε την επίσημη έναρξη των εργασιών και 
τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης ένος τέτοιου 
οργανισμού για την αναβάθμιση του δημόσιου 
διαλόγου.

Τη στήριξή του στο νέο αυτό εγχείρημα εξέφρασε 
και ο Marc de Vos, Διευθυντής του ερευνητικού 
Ινστιτούτου Itinera στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
επίσης, η διοικητική οργάνωση και το πρόγραμμα 
ερευνών για το έτος 2016 από τον Γενικό Διευθυντή 
Διονύση Νικολάου, τον Διευθυντή Περιεχομένου 

Θοδωρή Γεωργακόπουλο και τον Διευθυντή 
Ερευνών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
τα συμπεράσματα της πρώτης μεγάλης έρευνας 
του οργανισμού για τις αξιακές, πολιτικές και 
πολιτισμικές πεποιθήσεις των Ελλήνων από τους 
Γεράσιμο Μοσχονά, Αναπλ. Καθηγητή του Παντείου 
Πανεπιστημίου και επιστημονικό υπεύθυνο της 
έρευνας, Παναγή Παναγιωτόπουλο, Επίκ. Καθηγητή 
του ΕΚΠΑ και Δημήτρη Καιρίδη, Καθηγητή του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Τη συζήτηση συντόνισε ο 
δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Ζούλας.

Οι ομιλίες των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμες στο 
κανάλι της διαΝΕΟσις στο YouTube. 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016 

Την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Μουσείου 
Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς, η εναρκτήρια 
εκδήλωση της διαΝΕΟσις, την οποία 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 
καλεσμένοι. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ιδρυτής 
και Πρόεδρος της διαΝΕΟσις, Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος. Στην ομιλία του τόνισε τους 
λόγους για τους οποίους προχώρησε στην ίδρυση 
του οργανισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη 
που υπάρχει για τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και 

εφαρμόσιμες προτάσεις στα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

«Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις παθογόνες εστίες 
που κρατούν τη χώρα δέσμια μιας αλλοτριωτικής 
κρίσης», δήλωσε, «αναζητώντας λύσεις που δεν 
εκβιάζουν τα όρια της κοινωνικής ανοχής και 
αντοχής. Επιδιώκουμε, μέσω της γνώσης και της 
ανεξάρτητης αξιοποίησής της, να οδηγηθούμε σε 
καινοτόμες και ταυτόχρονα ρεαλιστικές προτάσεις 
για την αναδιάταξη του θεσμικού πλαισίου και της 
παραγωγικής βάσης της χώρας».

Η εναρκτήρια εκδήλωση  
της διαΝΕΟσις

«Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις παθογόνες εστίες που 
κρατούν τη χώρα δέσμια μιας αλλοτριωτικής κρίσης, 
αναζητώντας λύσεις που δεν εκβιάζουν τα όρια της 
κοινωνικής ανοχής και αντοχής»
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Annual Report

Οι Έρευνες του 2016

Το 2016 δημοσιεύσαμε 12 έρευνες 
και συνεργαστήκαμε με περίπου 50 
ερευνητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Μέσα από την ερευνητική 
μας δραστηριότητα αναδείξαμε 
με τεκμηριωμένα στοιχεία και 
αναλύσεις τα βασικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία 
σήμερα και προτείναμε συγκεκριμένες 
λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 

H διαΝΕΟσις σε αριθμούς 

100.000  
άνθρωποι έχουν μπει 

στο website/
έχουν δει πάνω από 

300.000  
σελίδες

8.000  
μέλη  

στο Facebook

418 
δημοσιεύματα  

σε έντυπα

Δημοσιεύσαμε
12 έρευνες
112 άρθρα

Πάνω από  
1 εκατομμύριο 
τηλεθεατές του 

«Καθρέφτη»

2.651 
δημοσιεύματα 

online

96  
YouTube videos  

τα έχουν δει 

52.580 
 φορές

27  
τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
συνεντεύξεις

780
followers  
στο  
LinkedIn

1.667
followers  
στο  
Twitter

524.500 video 
views στο Facebook

1 Facebook Group 
για συζήτηση  

(379 μέλη)

1 βιβλίο

35 παρουσιάσεις της δουλειάς του οργανισμού  
σε φορείς και κέντρα λήψης αποφάσεων.

ημέρες  
dianeosis.org 

332

573
YouTube 
subscribers

συνολικές 
εγγραφές στο 
Newsletter

1.268
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4 Οι Έλληνες έχουν μια εξαιρετικά υψηλή εικόνα για 
τη χώρα τους και τη σημασία της στην Ευρώπη. Το 
παρελθόν, συνεπώς, αποτελεί ενεργό στοιχείο της 
σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας και διαμορφώνει, 
ιδιαίτερα στα ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, 
την παιδεία και τον τρόπο ζωής.

5 Οι νέοι Έλληνες εμφανίζουν μια σχετικά αυτόνομη 
αξιακή συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο οι απόψεις τους να 
φτάνουν να διαμορφώσουν ένα νέο γενεακό χάσμα. 

Τα αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από εκθέσεις, αρθρογραφία πάνω στα επιμέρους συμπεράσματα 
και δύο κυρίως εκθέσεις, από τους καθηγητές Γεράσιμο Μοσχονά (που επιμελήθηκε και το 
σχεδιασμό του ερωτηματολογίου σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις) και Παναγή Παναγιωτόπουλο, 
ενώ παρουσιάστηκαν εκτενώς σε εκπομπές των μεγαλύτερων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
δικτύων της χώρας (ΣΚΑΪ, MEGA, BΗΜΑ FM και Αθήνα 9,84). 

Η διαΝΕΟσις θα επαναλαμβάνει 
τη συγκεκριμένη έρευνα σε ετήσια 
βάση, σε μια προσπάθεια καλύτερης 
κατανόησης και αποτύπωσης των 
συνεπειών που έχουν οι πυκνές και 
σοβαρές πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές εξελίξεις στον αξιακό 
χάρτη της ελληνικής κοινωνίας.

Ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός των Ελλήνων

Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικό κέντρο

Κομμουνισμός

Συντηρητισμός

Εθνικισμός

Οικολογία

Νεοφιλελευθερισμός

Δημοκρατικός σοσιαλισμός

Σοσιαλδημοκράτες

19,3%

14,3%

10,9%
8%

6,3%

4,8%

4,7%

23,6%

Τι πιστεύουν οι Έλληνες

Η 
πρώτη μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις, 
η οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά 
τόσο στην εναρκτήρια εκδήλωση 
του οργανισμού όσο και στο πρώτο 
επεισόδιο της ενημερωτικής εκπομπής 

«Η Ελλάδα στον Καθρέφτη», ήταν μια πανελλαδική 
δημοσκόπηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.500 
ατόμων. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις 
(Απρίλιο και Νοέμβριο του 2015) και είχε ως στόχο 
τη διερεύνηση των αξιακών, πολιτικών και 
πολιτισμικών πεποιθήσεων των Ελλήνων σήμερα, 
μέσα από ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο 69 
συνολικά ερωτήσεων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν 
αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
κοινωνίας που είτε δεν είχαν ανιχνευτεί ως 
κυρίαρχες τάσεις, είτε δεν είχαν αποτυπωθεί με 
αξιόπιστα στοιχεία, και φέρνουν στο φως μια σειρά 
από πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

1 Οι Έλληνες σήμερα χωρίζονται σε ευκρινή, 

απόλυτα ξεχωριστά (αλλά όχι ισοδύναμα) 
στρατόπεδα, ανάλογα με το τι πιστεύουν για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας την ύπαρξη 
ενός ισχυρού αντιευρωπαϊκού πόλου, σε μια 
μέχρι πρόσφατα κατ’ εξοχήν φιλοευρωπαϊκή 
χώρα. Αυτά τα δύο στρατόπεδα δεν 
διαφοροποιούνται μόνο στα ευρωπαϊκά θέματα, 
αλλά σχεδόν σε όλα τα θέματα. 

2 Στα θέματα της οικονομίας, οι Έλληνες 
εμφανίζουν μια αρκετά σαφή αποδοχή 
των φιλελεύθερων οικονομικών ιδεών, 
απορρίπτοντας σε αρκετά μεγάλο βαθμό το 
κρατικιστικό μοντέλο για την οικονομία.

3 Στα κοινωνικά θέματα οι Έλληνες παρουσιάζουν 
ένα προφίλ πολιτισμικού συντηρητισμού. 
Υπάρχουν όμως και συμπεράσματα που 
μετριάζουν τη συντηρητική αυτή εικόνα, όπως 
είναι η συμφωνία στη χορήγηση υπηκοότητας στα 
παιδιά νόμιμων μεταναστών και στην επέκταση του 
συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.

1
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Π
αρά το γεγονός ότι το ΕΣΠΑ και 
τα προγενέστερα ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης 
έχουν φέρει στην ελληνική οικονομία 
δεκάδες δισ. ευρώ, και παρά το 

γεγονός ότι έχουν χρηματοδοτήσει πολλά από 
τα έργα που οι Έλληνες πολίτες χρησιμοποιούν 
καθημερινά, η λειτουργία τους και η φιλοσοφία 
του σχεδιασμού τους είναι ελάχιστα γνωστές 
στο ευρύ κοινό. Το κενό αυτό προσπάθησε να 
καλύψει η σπονδυλωτή και πολυεπίπεδη έρευνα 
της διαΝΕΟσις, η οποία μελέτησε τους τρόπους 
με τους οποίους λειτούργησαν τα προγράμματα 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο παρελθόν, 
επισημαίνοντας τις δυσλειτουργίες και τις στρεβλώσεις 
και διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για 
έναν ορθολογικότερο και πιο αξιοκρατικό τρόπο 
σχεδιασμού και υλοποίησής τους στο μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της διαΝΕΟσις 
διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στη δομή 
διαχείρισης του ΕΣΠΑ, εκτεταμένες πολιτικές 
παρεμβάσεις, αλληλεπικαλύψεις σε κάποια από 
τα έργα, υπερδέσμευση πόρων με τον φόβο της 
αργής απορρόφησης, γραφειοκρατικές παθογένειες 
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και περιθώρια 
διαφθοράς στις λεγόμενες “soft” δράσεις. Πρόκειται 
για ζητήματα τα οποία έθιξε και η ex post αξιολόγηση 
της περιόδου από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δημοσιογραφική έρευνα πλαισιώθηκε και από 
μια τεχνική μελέτη για τη διαχείριση των κοινοτικών 
κονδυλίων της νέας περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, 
η οποία διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις 
πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων 
της προηγούμενης περιόδου και για τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των κονδυλίων της περιόδου 2014-2020. 

Ευρωπαϊκά  
χρήματα στην Ελλάδα

Η έρευνα διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στη δομή 
διαχείρισης του ΕΣΠΑ, εκτεταμένες πολιτικές παρεμβάσεις, 
αλληλεπικαλύψεις, γραφειοκρατικές παθογένειες και 
περιθώρια διαφθοράς. 
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Η διαΝΕΟσις σχεδίασε και υλοποίησε την έρευνα στη φάση της κορύφωσης της προσφυγικής 
κρίσης (στα μέσα Ιανουαρίου 2016) και τα αποτελέσματά της σχολιάστηκαν εκτενώς από έντυπα 
και ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ενώ στελέχη του οργανισμού παρουσίασαν την έρευνα σε επιστημονικά 
συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

των κατοίκων των νησιών που υποδέχονται 
τους πρόσφυγες, τη δράση των ΜΚΟ, αλλά 
και τη δράση φορέων του κράτους, όπως 
του λιμενικού.

3 Οι πολίτες εκφράζουν σε σημαντικά 
ποσοστά έντονα αισθήματα και απόψεις 
συμπάθειας και αλληλεγγύης απέναντι στους 
πρόσφυγες, που επιβεβαιώνονται σε μια σειρά από 
διαφορετικές ερωτήσεις της έρευνας. Επιπλέον, δεν 
επιθυμούν να κλείσουν τα σύνορα της χώρας για 
να ανακοπούν οι προσφυγικές ροές, ενώ 

παράλληλα επιθυμούν να παραμείνει η χώρα στη 
ζώνη της συνθήκης Σένγκεν.

4 Η ιδεολογική αυτοτοποθέτηση αποτελεί το 
σημαντικότερο διαχωριστικό παράγοντα 
στις απαντήσεις των πολιτών. Ωστόσο, τα 
αισθήματα συμπάθειας και αλληλεγγύης απέναντι 
στους πρόσφυγες παραμένουν κυρίαρχα, 
με μόνο μειοψηφικά ποσοστά πολιτών που 
αυτοτοποθετούνται στο χώρο της δεξιάς να 
απαντούν με διαφορετικό τρόπο σε επιμέρους 
ερωτήματα.

Το Βήμα της Κυριακής, 28/02/2016

Α
πό τις αρχές του 2015 σχεδόν ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν 
περάσει από τις ακτές της Τουρκίας 
σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική 

μετακίνηση πληθυσμού στην πρόσφατη ιστορία, και 
μια από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές κρίσεις 
που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη μεταπολεμικά. 
Η διαΝΕΟσις, θέλοντας να διερευνήσει τον τρόπο 
με τον οποίο προσεγγίζουν οι Έλληνες αυτές 
τις τεράστιες προσφυγικές ροές, σχεδίασε και 
υλοποίησε στα μέσα του Ιανουαρίου 2016 -στη 
φάση δηλαδή της κορύφωσης της προσφυγικής 
κρίσης- σε συνεργασία με την Public Issue μια 
πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης. Τα βασικά 

συμπεράσματα, από τις απαντήσεις στις 21 
ερωτήσεις της έρευνας, μπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής:

1 Οι Έλληνες πολίτες σε γενικές 
γραμμές υποεκτιμούν το πραγματικό μέγεθος 
των προσφυγικών ροών, ενώ οι γνώσεις 
τους για τις επιμέρους πτυχές του προβλήματος 
εμφανίζονται περιορισμένες. 

2 Οι Έλληνες είναι απογοητευμένοι από τη 
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν 
είναι ικανοποιημένοι ούτε από τη στάση 
της ελληνικής κυβέρνησης στο πρόβλημα. 
Αντίθετα, επιδοκιμάζουν έντονα τη στάση 

Το προσφυγικό  
πρόβλημα και οι Έλληνες

Η έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν με 
συμπάθεια τους πρόσφυγες, ενώ υποεκτιμούν το 
πραγματικό μέγεθος των προσφυγικών ροών.

3



2016

διαΝΕΟσις
24

Annual Report

διαΝΕΟσις
25

Από την έρευνα προέκυψαν κάποια πολύ 
ενδιαφέροντα στοιχεία: 

1 O προϋπολογισμός για την υγεία την περίοδο 
2010-2014 μειώθηκε κατά 60% και η 
φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε ραγδαία από το 
2009 και μετά. 

2 Επιδείνωση της κατάστασης υγείας, κυρίως  
της ψυχικής, ιδιαίτερα στα κατώτερα στρώματα 
του πληθυσμού. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία  
που δείχνουν ότι το ποσοστό του πληθυσμού  
που αντιμετωπίζει κάποια χρόνια πάθηση 
αυξήθηκε κατά 24% την περίοδο 2009-2012,  
ενώ η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών στην 
Ελλάδα αυξήθηκε κατά 35% από το 2006  
στο 2011.

3 Μειωμένη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, 
ειδικά για τους ανέργους και τους συνταξιούχους, 
ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει προβληματική η 

πρόσβαση στο φάρμακο. Ενδεικτικά το 26% των 
συμμετεχόντων στην ποσοτική έρευνα δήλωσε 
ότι δυσκόλεψε η πρόσβαση στο σύστημα υγείας 
και το 23% ότι αποστερήθηκε φάρμακα για 
οικονομικούς λόγους, ελλείψεις κ.λπ. 

4 Σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δομών 
και του συστήματος υγείας και ταυτόχρονη 
αύξηση των ιδιωτικών δαπανών.

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και δύο πρόσθετα 
στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα:

1 Στην Ελλάδα υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών ανάμεσα 
στις χώρες του ΟΟΣΑ.

2 Διαθέτουμε την υψηλότερη αναλογία γιατρών 
ανά κάτοικο ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, 
αλλά τη χαμηλότερη αναλογία νοσηλευτών ανά 
γιατρό.

Η 
έρευνα της διαΝΕΟσις για τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
τόσο στην υγεία των Ελλήνων, όσο και 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 
με συντονιστή τον Καθηγητή Κοινωνικής & 
Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα. Η 
συνολική της διάρκεια έφτασε τους οκτώ μήνες και 
αποτελείται από δύο συμπληρωματικά μέρη. Στο 

πρώτο μέρος μελετήθηκε η χρήση δημόσιων και 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες, 
καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην κατάσταση της υγείας τους. Το δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνει μια αναλυτική ανασκόπηση 
των ελληνικών και διεθνών βιβλιογραφικών 
δεδομένων για όλες τις πτυχές της υγείας,  
της παροχής περίθαλψης και της χρήσης  
των υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια  
της κρίσης.

Η υγεία των Ελλήνων  
στα χρόνια της κρίσης
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Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη 2000-2018 (εκατ. ευρώ)

Η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 
ήταν πάντοτε μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά 
μετά το 2010 η διαφορά έχει μεγαλώσει πολύ.
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Η έρευνα παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό σε συζήτηση στις 
23 Νοεμβρίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη, με τοποθετήσεις 
από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, τον 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, τον 
πρώην Υπ. Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη, τον Πρόεδρο της 
Eurobank Νίκο Καραμούζη και δύο εκ των συγγραφέων, τους 
καθηγητές Πάνο Τσακλόγλου και Γιώργο Παγουλάτο. 

Η έρευνα κυκλοφορεί και 
σε βιβλίο με τίτλο «Χάρτης 
εξόδου από την κρίση:  Ένα 
νέο παραγωγικό μοντέλο 
για την Ελλάδα» από το 
Νοέμβριο του 2016 σε 
όλα τα βιβλιοπωλεία. 

Πώς αντιμετωπίσαμε την κατάρρευση τα τελευταία 
χρόνια; Και κυρίως, μετά από την παταγώδη 
αποτυχία, ποιο είναι το αναπτυξιακό πρότυπο που 
θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία 
και ποια η διαδικασία μετάβασης σε αυτό; Πώς 
πρέπει να μοιάζει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την 
Ελλάδα, και ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει 
να υλοποιηθούν; 

Η έρευνα της διαΝΕοσις αποτελεί μια συνολική 
προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά 

τα κρίσιμα ερωτήματα. Χαρτογραφεί τα δομικά 
αίτια της κρίσης, καταγράφει και αξιολογεί τα 
γεγονότα της εξαετούς παραμονής της χώρας στα 
μνημόνια, και καταλήγει στην παρουσίαση ενός 
νέου αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική 
οικονομία, ενός χάρτη εξόδου της ελληνικής 
οικονομίας από την κρίση, παρουσιάζοντας τις 
δυσκολίες του εγχειρήματος και τις πρωτοβουλίες 
που χρειάζεται να ληφθούν προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του.

Τ
α τελευταία χρόνια η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται σχεδόν 
αδιαλείπτως στο επίκεντρο του 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος, βιώνοντας 
μια κρίση που παρόμοιά της δεν έχει 

βιώσει καμία άλλη οικονομία κράτους-μέλους του 
ΟΟΣΑ. Η παράταση της ύφεσης κατά το 2015 και 
το 2016, υπό συνθήκες πολύ υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, δοκιμάζει τις έσχατες αντοχές όχι μόνο της 
οικονομίας, των επιχειρήσεων, του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, του κοινωνικού κράτους και του 
ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και της κοινωνικής 
συνοχής και του πολιτικού συστήματος εν γένει. 

Πώς και γιατί, όμως, φτάσαμε έως εδώ; Ποιες 
στρεβλώσεις του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου 
οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την κατάρρευση; 

Ένα νέο παραγωγικό  
μοντέλο για την Ελλάδα

Η έρευνα χαρτογραφεί τα δομικά αίτια της κρίσης, 
καταγράφει και αξιολογεί τα γεγονότα της παραμονής 
της χώρας στα μνημόνια, και καταλήγει στην παρουσίαση 
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για την οικονομία.
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παιδιά που ζει στην Αθήνα και πληρώνει ενοίκιο 
ή στεγαστικό δάνειο. Επιπλέον, το ποσοστό της 
ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα κυμαίνεται για το 
2015 στο 15%. Αυτό σημαίνει 1.647.703 πολίτες, 
το 15% του πληθυσμού για το 2015, βρίσκονται 
κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. Το 
2011 το ποσοστό αυτό ήταν 8,9%. Το 2009 δεν 
ξεπερνούσε το 2,2%.

Αναλύοντας τα επιμέρους αποτελέσματα 
προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα, όπως το εντυπωσιακά υψηλό 
ποσοστό ακραίας φτώχειας στα παιδιά (17,6%) 
και στους νέους ηλικίας 18-29 (24,4%), ενώ 
αντίθετα το αρκετά χαμηλό ποσοστό (2,7%) του 
πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 που έχει εισόδημα 
κάτω από το όριο. 

Η ομάδα των ερευνητών προτείνει την υιοθέτηση 
τριών ρεαλιστικών, εφαρμόσιμων πολιτικών 
συνολικού κόστους 2,7 δισ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ),  
οι οποίες αποσκοπούν στην ελάττωση του 
αριθμού των πολιτών που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας κατά 614.000. Τα μέτρα που 
προτείνονται είναι τα εξής:

α) Η επέκταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας. 
β) Η αναβάθμιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης 
τέκνων.  
γ) Η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος σε όλη την επικράτεια.

Αν υλοποιούνταν αυτά τα σχετικά απλά μέτρα, 
περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα ήταν 
δικαιούχοι, και 613.704 από αυτούς θα έβλεπαν τα 
εισοδήματά τους να ξεπερνούν το όριο της ακραίας 
φτώχειας. Το ποσοστό ακραίας φτώχειας θα έπεφτε 
από το 15% στο 9,4% του πληθυσμού. Κάτω από το 
όριο θα παρέμεναν 1 εκατομμύριο πολίτες, αλλά και 
τα δικά τους εισοδήματα θα αυξάνονταν -το χάσμα 
φτώχειας γι’ αυτούς θα μειωνόταν κατά 55%. 

1.648.000
πολίτες ζουν με εισόδημα  
κάτω από το όριο  
της ακραίας φτώχειας

Η 
συστηματική έρευνα των οικονομικών 
ανισοτήτων στην Ελλάδα είναι σχετικά 
περιορισμένη παρά το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν 
χάσει το 1/3 της αγοραστικής τους 

δύναμης και το 1/4 του εισοδήματός τους. Για να 
αναλύσει τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος, 
και για να καταλήξει στη διατύπωση συγκεκριμένων 
προτάσεων αντιμετώπισής του, η διαΝΕΟσις 
διεξήγαγε μια διπλή έρευνα η οποία περιλαμβάνει 
την καταγραφή του ορίου της ακραίας φτώχειας 
στην Ελλάδα, την καταγραφή του ποσοστού του 
πληθυσμού τα εισοδήματα του οποίου είναι κάτω 
από αυτό το όριο, την αποτύπωση των απόψεων 
των πολιτών για την εικόνα της φτώχειας μέσα 
στην κρίση, την αξιολόγηση υφιστάμενων 
πολιτικών πρόνοιας, και καταλήγει στη 
διατύπωση τριών συγκεκριμένων προτάσεων 
που θα μπορούσαν να σώσουν 600.000 πολίτες 
από την ακραία φτώχεια.

Η έρευνα αποτελείται από μια μελέτη της Ομάδας 
Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Μάνου Ματσαγγάνη 
και μια έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό της 
διαΝΕΟσις.

Οι ερευνητές της διαΝΕΟσις, αφού πρώτα έδωσαν 
τον ορισμό της ακραίας φτώχειας, στη συνέχεια 
υπολόγισαν το κόστος ενός καλαθιού προϊόντων 
και υπηρεσιών που περιέχει τα «απαραίτητα προς 
το ζην» για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και 
κατέληξαν στο ποσοστό του πληθυσμού που ζει 
με εισοδήματα μικρότερα του ορίου φτώχειας. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας, το όριο της 
ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα κυμαίνεται από 
182 ευρώ το μήνα για μονομελές νοικοκυριό σε 
ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές που ζει σε ιδιόκτητο 
σπίτι, μέχρι 905 ευρώ το μήνα για ζευγάρι με δύο 

Η ακραία  
φτώχεια στην Ελλάδα

Ζουν σε Ακραία Φτώχεια 

Στην Ελλάδα της κρίσης το 95% των πολιτών
δηλώνει πως “τα βγάζουν πέρα δύσκολα”, ενώ για το 
2015 το ποσοστό της ακραίας φτώχειας υπολογίζεται 
στο 15%.
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Η έρευνα της διαΝΕΟσις για την άρση 
του καμποτάζ και τη χαμένη ευκαιρία της 
κρουαζιέρας προκάλεσε πολλές συζητήσεις, 
τα συμπεράσματά της δημοσιεύτηκαν σε 
πολλά έντυπα μέσα, ενώ οι βουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου και 
Όλγα Κεφαλογιάννη, στηριζόμενοι στα 
αποτελέσματα της έρευνας, απηύθυναν 
επερώτηση (αρ.6271/ 17-6-2016) στον 
Υπουργό Ναυτιλίας Θεόδωρο Δρίτσα για 
τα έσοδα που χάνει η χώρα ετησίως από 
την αδυναμία αξιοποίησης της άρσης του 
καμποτάζ.

φορολογικό σύστημα, δημιουργούν ένα περιβάλλον  
μη ελκυστικό στους ξένους επενδυτές.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις προχώρησε και στη 
διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων που θα 
βοηθούσαν στην επίλυση του προβλήματος της 
κρουαζιέρας. Επενδύσεις και αναβάθμιση των 
ελληνικών λιμανιών, αναμόρφωση του επενδυτικού 
πλαισίου, πολιτική και οικονομική σταθερότητα, 
ασφάλεια, περιορισμός της γραφειοκρατίας και 
θέσπιση ενός εθνικού στρατηγικού πλάνου για την 
κρουαζιέρα που θα περιλαμβάνει συνεργασία με τις 
εταιρείες κρουαζιέρας είναι μερικές από τις κινήσεις 
που θεωρούνται ως προτεραιότητα από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 

Η Καθημερινή της Κυριακής, 12/06/2016

Η 
άρση του καμποτάζ στον τομέα της 
κρουαζιέρας υπήρξε μια από τις 
πρώτες μνημονιακές υποχρεώσεις 
της χώρας που υλοποιήθηκαν. Η 
τουριστική βιομηχανία εκτιμούσε ότι 

το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς homeporting, το 
οποίο νομοθετήθηκε με έναν ατελή νόμο το 2010 και 
τελικά ολοκληρώθηκε με νόμο του 2012, θα έφερνε 
στην ελληνική οικονομία νέες ξένες επενδύσεις, 
σημαντική αύξηση τόσο των homeportings, όσο 
και των εσόδων από την κρουαζιέρα, βελτίωση των 
υποδομών και νέες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η έρευνα της διαΝΕΟσις για τα πραγματικά 
οφέλη στην ελληνική οικονομία από την άρση του 
καμποτάζ αποκάλυψε ότι οι αρχικές αισιόδοξες 
εκτιμήσεις δεν επαληθεύτηκαν. Αποκάλυψε δηλαδή 

ότι όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η κατάσταση στην 
αγορά, όχι μόνο δεν αυξήθηκαν οι αφίξεις, αλλά 
υπήρξε και ελαφριά μείωση στη δραστηριότητα 
του homeporting. 

Για να ερμηνεύσει αυτό το παράδοξο, η διαΝΕΟσις 
συνομίλησε με τους βασικούς αρμόδιους θεσμικούς 
φορείς, με πολιτικά πρόσωπα που είχαν εμπλοκή με 
την άρση του καμποτάζ, με φορείς της αγοράς και των 
λιμένων καθώς και με ακαδημαϊκούς που ειδικεύονται 
στον τομέα της κρουαζιέρας για να διαπιστώσει 
πως τόσο οι ελλείψεις υποδομών και οργάνωσης 
στα λιμάνια, όσο και η έλλειψη ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού από πλευράς κεντρικής κυβέρνησης είναι 
οι λόγοι για τους οποίους οι επενδύσεις δεν μπορούν 
να προχωρήσουν. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το 
κακό επενδυτικό κλίμα και το ασταθές πολιτικό και 

Το πρόβλημα  
της κρουαζιέρας
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Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στα Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων των μεγαλύτερων 
τηλεοπτικών σταθμών της χώρας (MEGA, ΣΚΑΪ), ενώ σχολιάστηκαν και από πολλά έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα. 

Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις των ερευνητών μέσα στην κρίση τα εισοδήματα μειώθηκαν, ενώ τα βάρη 
μετατοπίστηκαν στα μεσαία εισοδήματα. Η έρευνα κατέληξε στη διατύπωση μιας σειράς από λύσεις για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Βραχυπρόθεσμα
1 Μείωση συντελεστών φορολογίας
2 Χρήση πλαστικού χρήματος & ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης
3 Αυστηρότερος φορολογικός έλεγχος & αυστηρές 

κυρώσεις

Μεσοπρόθεσμα
1 Οργάνωση φορολογικών αρχών
2 Τεχνολογική αναβάθμιση & διασυνδέσεις
3 Εκπαίδευση υπαλλήλων φορολογικής διοίκησης

4 Αύξηση αποδοχών και κινήτρων
5 Καταπολέμηση διαφθοράς

Μακροπρόθεσμα
1 Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό 

σύστημα
2 Διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των 

επιχειρήσεων
3 Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της  

χώρας
4 Δημιουργία φορολογικής συνείδησης.

Η 
φοροδιαφυγή είναι ένα από τα 
σοβαρότερα προβλήματα που 
έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος. 
Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό 
φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο οξύ, 

καθώς σύμφωνα με μελέτες η φοροδιαφυγή στη 
χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός που επιβαρύνει 
ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική 
κατάστασή της.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με την 
Ernst & Young χαρτογραφεί το μέγεθος και τη 
φύση του προβλήματος στην Ελλάδα, το οποίο 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 6 με 9% του ΑΕΠ που 
ισοδυναμεί με το 32% των δημοσίων εσόδων. 
Εξαιτίας της φοροδιαφυγής, το κράτος χάνει έως 
και 16 δισ. το χρόνο, ενώ αντίστοιχα, το κράτος 
δαπανά ετησίως 28 δισ. για συντάξεις, 15 δισ. για 
μισθούς στο Δημόσιο και 12 δισ. το χρόνο κοστίζει 
η εξυπηρέτηση του χρέους. Όπως, δε, αναφέρεται 
στην έρευνα, από το 1975 έχουν ψηφιστεί στην 
Ελλάδα 250 φορολογικά νομοσχέδια και έχουν 
εκδοθεί 115.000 υπουργικές αποφάσεις».

Στην προσπάθεια αποτύπωσης του «προφίλ» των 
ανθρώπων που πληρώνουν φόρους, οι ερευνητές 

της διαΝΕΟσις κατέληξαν στα εξής ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα, σύμφωνα με στοιχεία του 2011: 

1 Το 64% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωνε 
έσοδα κάτω από το αφορολόγητο όριο.

2 Το 49% των μισθωτών δήλωνε εισόδημα κάτω 
των 12.000 ευρώ.

3 Οι 900 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
(0,4% του συνόλου) πλήρωναν το 61% των 
φόρων νομικών προσώπων.

4 Το 8% των φορολογούμενων (όσοι δήλωναν 
εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ ετησίως) 
πλήρωνε το 69% των φόρων φυσικών 
προσώπων.

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Η έρευνα εκτίμησε ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 
κυμαίνεται στο 6 με 9% του ΑΕΠ που ισοδυναμεί με το 
32% των δημοσίων εσόδων. 
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Θεσμοποιούν την πελατειακή σχέση κράτους-
πολίτη, δυσχεραίνουν και καθυστερούν την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ή αλλαγών, και 
παράλληλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών απέναντι στους θεσμούς, προκαλώντας 
ταυτόχρονα μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή 
δικαιοσύνης και εντείνοντας την ανασφάλεια 
δικαίου.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η διαΝΕΟσις 
σχηματοποίησε μια σειρά από συγκεκριμένα 
μέτρα που μπορούν να μετριάσουν το πρόβλημα 
σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι βραχυπρόθεσμες 
προτάσεις περιλαμβάνουν την αναμόρφωση 

της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, τη 
δημιουργία Κυβερνητικής και Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Καλής Νομοθέτησης, την αποσύνδεση 
του υπουργικού αξιώματος από το βουλευτικό 
αξίωμα, τη μείωση του αριθμού των υπουργείων, 
την τήρηση του χρονικού ελάχιστου για ηλεκτρονική 
διαβούλευση και του ελέγχου νομοσχεδίων 
από το Σ.τ.Ε., μεταξύ άλλων. Οι μεσοπρόθεσμες 
προτάσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή της 
“γκιλοτίνας” για τη μείωση του ρυθμιστικού όγκου 
ακόμα και με κατάργηση περιττών νόμων, τη 
στοχευμένη κωδικοποίηση των νόμων, τη θέσπιση 
ανώτατων ορίων νομοθέτησης για τα υπουργεία και 
μηχανισμών για την αξιολόγηση νόμων.

Π
ολυνομία είναι το φαινόμενο της 
υπερπληθώρας νομικών ρυθμίσεων 
σε μια χώρα. Κακονομία είναι το 
φαινόμενο της κακής ποιότητας των 
νομικών ρυθμίσεων - αντικρουόμενοι, 

ασαφείς ή κακογραμμένοι νόμοι, ενίοτε γεμάτοι 
με άσχετες ή αυθαίρετες ρυθμίσεις. Η διαΝΕΟσις 
με την έρευνα που υλοποίησε υπό την εποπτεία 
του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη 
Σωτηρόπουλου και του υπ. Διδάκτορα του ΕΚΠΑ 
Λεωνίδα Χριστόπουλου κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η Ελληνική Δημοκρατία πάσχει και από τα δύο 
αυτά φαινόμενα.

Οι ερευνητές της διαΝΕοσις μελέτησαν τα τεύχη 
Α’ και Β’ των ΦΕΚ που κυκλοφόρησαν από το 
2001 μέχρι το 2015, ανέλυσαν τον αριθμό και το 
περιεχόμενό τους, και αποκάλυψαν ότι τα τελευταία 
λοιπόν 15 χρόνια στη χώρα έχουν ψηφιστεί 
1.478 νόμοι με 22.800 άρθρα και έχουν περάσει 
και 3.452 Προεδρικά Διατάγματα, η έκταση δε 
των ΦΕΚ που τους περιέχουν φτάνει σχεδόν στις 
60.000 σελίδες. Επιπλέον, τα χρόνια της κρίσης έχει 
εκτοξευθεί ο αριθμός των Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου (67 μετά το 2010, μόλις 13 πριν), 
καθώς και των πολυνομοσχεδίων.

Η έρευνα επισημαίνει και το κόστος που έχει 

για τη χώρα η υπερπληθώρα των νομοθετικών 
ρυθμίσεων, αναφέροντας ότι σε έρευνα της ΕΕ 
για την ανταγωνιστικότητα το 2006 διατυπώθηκε 
η εκτίμηση ότι αν σε βάθος εικοσαετίας μειωθούν 
τα διοικητικά/γραφειοκρατικά βάρη κατά 25%, το 
ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες 
μονάδες. Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν είναι μόνο 
έμμεσες. Υπάρχει μια σειρά από πολύ σοβαρά 
προβλήματα που επηρεάζουν την ίδια την ποιότητα 
της δημοκρατίας όπως είναι η διόγκωση της 
γραφειοκρατίας, γεγονός που αποθαρρύνει τις 
εγχώριες και τις ξένες επενδύσεις, κάνει το επιχειρείν 
δυσκολότερο και κοστοβόρο, και τελικά επιβαρύνει 
ραγδαία την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
όμως, η πολυνομία και η κακονομία επιβαρύνουν 
δραματικά τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Πολυνομία και  
κακονομία στην Ελλάδα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα τελευταία 15 χρόνια στην 
Ελλάδα έχουν ψηφιστεί 1.478 νόμοι με 22.800 άρθρα 
και έχουν περάσει 3.452 Προεδρικά Διατάγματα.
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προηγηθεί μια έντονη διακύμανση τις δεκαετίες 
που θα μεσολαβήσουν. 

• Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
(δηλαδή όλοι οι πολίτες ηλικίας 20-69 ετών που 
δυνητικά θα μπορούσαν να δουλέψουν) θα 
μειωθεί από 7 εκατ. το 2015 σε 4,8-5,5 εκατ. 

• Ο πραγματικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
θα μειωθεί από 4,7 εκατ. το 2015 σε 3-3,7 εκατ. 

Η σημασία των ευρημάτων της έρευνας για το 
δημογραφικό πρόβλημα είναι πολυδιάστατη. 
Κανένας μακροπρόθεσμος πολιτικός σχεδιασμός 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν 
το μέγεθος και η σύσταση του πληθυσμού. 
Ασφαλιστικό σύστημα, πολιτική για την εργασία, 
την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, τη 
μετανάστευση, ακόμα και για την άμυνα και 
τις διεθνείς σχέσεις, όλα επηρεάζονται από τις 
δημογραφικές τάσεις. Οι προβολές της έρευνας της 

διαΝΕΟσις μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη 
βάση δεδομένων πάνω στην οποία αρμόδιοι 
φορείς και ερευνητές μπορούν να κάνουν όλους 
τους απαραίτητους σχεδιασμούς. 

Η έρευνα για τη δημογραφική εξέλιξη 
δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα με ολοσέλιδο 
άρθρο και στην Καθημερινή της 
Κυριακής (18/9/2016), τα αποτελέσματά 
της σχολιάστηκαν εκτενώς από έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα, ενώ τα στελέχη του 
οργανισμού παρουσίασαν την έρευνα σε 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Τη 
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώθηκε 
μία κλειστή συνάντηση εργασίας στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων -άμεσα 
εμπλεκόμενων με το δημογραφικό.

Η Καθημερινή της Κυριακής, 18/09/2016

Α
πό το 2011 και για πρώτη φορά 
μεταπολεμικά ο πληθυσμός της 
Ελλάδας μειώνεται. Οι νέοι κάτοικοι 
που γεννιούνται στη χώρα μας ή 
μεταναστεύουν σε αυτή από άλλες 

χώρες είναι λιγότεροι από αυτούς που πεθαίνουν 
και από αυτούς που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. 
Ταυτόχρονα ο πληθυσμός της χώρας εξακολουθεί 
να γερνάει. Η έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία 
διεξήχθη από το Εργαστήριο Δημογραφικών 
και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή 
Βύρωνα Κοτζαμάνη αφού πρώτα ανέλυσε τις 
προβολές που έχουν γίνει έως σήμερα από διεθνείς 
οργανισμούς και την ΕΛΣΤΑΤ, έκανε μια σειρά 
από προβολές για τη δημογραφική εξέλιξη της 
χώρας, χρησιμοποιώντας αφενός πιο πρόσφατα 
στοιχεία (με έτος βάσης το 2015) και αφετέρου 
διαφορετική μεθοδολογία. Η έρευνα της διαΝΕΟσις 
κατέληξε σε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα για την εξέλιξη του μεγέθους και της 
ηλικιακής σύστασης του πληθυσμού της χώρας. 

Συνοπτικά: 
• Σύμφωνα με όλα τα σενάρια που διατυπώνει η 

έρευνα, ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον 
θα μειωθεί σημαντικά. 

• Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται 
ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με το 

πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια 
(στο πιο απαισιόδοξο). 

• Η μείωση του πληθυσμού θα κυμανθεί από 
περίπου 800 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατομμύρια 
άτομα.

• Ο πληθυσμός της χώρας γερνάει. Η διάμεση 
ηλικία, που ήταν 26 έτη το 1951, και που είναι 44 
έτη σήμερα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη. 

• Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας 
(από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 1,6 εκατ. 
σήμερα σε 1,4 εκατ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 
εκατ. (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050, αφού όμως 

Το δημογραφικό  
πρόβλημα της Ελλάδας
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H
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε 
αναπτυγμένες χώρες βασίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική πρόοδο 
και στην καινοτομία. Το παραγωγικό 
μοντέλο της Ελλάδας, ωστόσο, στηρίζεται 

ελάχιστα σε αυτούς τους εξωστρεφείς και δυναμικούς 
κλάδους, αν και η χώρα διαθέτει αξιοσημείωτο 
επιστημονικό δυναμικό και κορυφαίους ερευνητικούς 
οργανισμούς. Η διαΝΕΟσις σε συνεργασία με τους 
ερευνητές του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών 
Ερευνών DIW Econ συνέταξε μια αναλυτική 
έκθεση που αξιολογεί τα βασικά προβλήματα του 
ελληνικού «συστήματος καινοτομίας», παρουσιάζει 
παραδείγματα αντίστοιχων ξένων συστημάτων, 
και καταλήγει σε μια σειρά από κατευθύνσεις 
πολιτικής με στόχο την αναβάθμιση της έρευνας και 
της καινοτομίας της χώρας.

Ως προς το θέμα των επιδόσεων της χώρας στον 
τομέα της καινοτομίας σήμερα, τα πιο ενδιαφέροντα 
σημεία που κατέγραψαν οι ερευνητές της 
διαΝΕΟσις είναι τα εξής: 

1 Στις αξιολογήσεις καινοτομίας οι επιδόσεις της 
Ελλάδας βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

2 Οι δημόσιες και πολύ περισσότερο οι ιδιωτικές 
επενδύσεις σε Ε&Α είναι πολύ χαμηλές.

3 Δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 
οργανωμένων δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στη 
βασική έρευνα, στην εφαρμοσμένη έρευνα και 
στις επιχειρήσεις.

4 Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν παρέχει επαρκή 
επιχειρηματικά κεφάλαια για νεοφυείς εταιρείες 
και δάνεια για τις υφιστάμενες εταιρείες.

5 Το ρυθμιστικό πλαίσιο και το πολιτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον δεν υποστηρίζουν και 
συχνά παρεμποδίζουν την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα.  

Η έρευνα της διαΝΕΟσις καταλήγει σε μια σειρά 
από παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς για 
την αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος 
καινοτομίας. Ενδεικτικά:

1 Δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού κλίματος
2 Μεταρρύθμιση του συστήματος Έρευνας και 

Ανάπτυξης (Ε&Α)
3 Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος
4 Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
5 Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών.

Έρευνα και  
καινοτομία στην Ελλάδα
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Σ
ε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικά 
στις προηγμένες χώρες, η οικονομία, η 
διοίκηση, η βιομηχανία, η παραγωγή και 
άλλοι κρίσιμοι τομείς της καθημερινής 
ζωής εξαρτώνται από τη συνεχή 

λειτουργία μίας σειράς υποδομών. Υποδομές όπως 
τα δίκτυα παροχής ενέργειας, οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, τα αεροδρόμια, τα δίκτυα συγκοινωνιών 
και επικοινωνιών, ζωτικής δηλαδή σημασίας 
συστήματα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 
κάθε χώρας, χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες υποδομές.
Η διαΝΕΟσις ανέθεσε στην ομάδα του Εργαστηρίου 
Ασφαλείας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων 
Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

με επικεφαλής τον Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, 
τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης για την 
προστασία των Κρίσιμων Υποδομών της Ελλάδας. 

Η μελέτη, η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη, 
καταγράφει τις Κρίσιμες Υποδομές της χώρας, το 
πλέγμα των αλληλεξαρτήσεών τους, το νομοθετικό 
πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία τους, τους 
φορείς και τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για 
την ασφάλειά τους, περιγράφει μια μεθοδολογία 
αξιολόγησής τους (ανά τομέα), αποτιμά την 
κρισιμότητά τους, και προτείνει ένα ολοκληρωμένο 
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένη πολιτικής προστασίας τους. 

Η προστασία των κρίσιμων 
υποδομών της Ελλάδας 

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν και σε κλειστή συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων από εμπλεκόμενους φορείς. Ομιλητές ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας, 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, και δύο από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας οι Πάνος 
Κοτζανικολάου, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
Μάνος Μάγκος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Συστατικά Στοιχεία ενός Εθνικού Προγράμματος Προστασίας

Καθορισμός 
Κ.Υ.

Ποια είναι  
τα κρίσιμα μέρη  
της υποδομής;

Διασυνδέσεις

Πώς είναι 
συνδεδεμένα;

Διαχείριση Κινδύνου 
& Κ.Υ.

Πώς θα περιοριστεί  
ο κίνδυνος της Κ.Υ.;

Διαχείριση Κρίσης 
& Κ.Υ.

Πώς θα γίνει η 
διαχείριση της 

κρίσης εάν υπάρξει 
συμβάν;

Διάχυση Πληροφορίας

Πώς θα αναπτυχθεί η κοινή αντίληψη για την προστασία Κ.Υ.;

Δημόσιες – Ιδιωτικές Συνεργασίες

Πώς θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί; 
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Το dianeosis.org στα αγγλικά 
Από τον Νοέμβριο του 2016, η 
διαΝΕΟσις στοχεύοντας στην ακόμα 
μεγαλύτερη διάχυση του ερευνητικού της 
έργου, δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης 
των σημαντικότερων ευρημάτων κάθε 
δημοσιευμένης έρευνας στην αγγλική 
γλώσσα. 

To dianeosis.org στο Medium
Η διαΝΕΟσις δημοσιεύει όλα τα 
αγγλικά κείμενά της και στο Medium. Το 
Medium είναι μια πλατφόρμα ψηφιακού 
περιεχομένου που φιλοξενεί εκατομμύρια 
χρήστες ανά τον κόσμο, ανάμεσα στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και 
μερικοί από τους πιο καταξιωμένους 
δημοσιογράφους και εκδοτικούς 
οργανισμούς.

Βασισμένοι στα ευρήματα της έρευνας «Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες», η διαΝΕΟσις σε συνεργασία με την 
ΕΛΛ/ΛΑΚ δημιούργησε μία εφαρμογή – online ερωτηματολόγιο στην οποία οι χρήστες απαντώντας 
σε μερικές από τις ερωτήσεις της έρευνας, μπορούν να διαπιστώσουν πόσο κοντά βρίσκονται οι 
απόψεις τους με τις απόψεις των υπόλοιπων Ελλήνων. Στο τέλος, ανάλογα με το πώς έχει απαντήσει ο 
κάθε χρήστης, η εφαρμογή θα προσπαθήσει να μαντέψει σε ποια κατηγορία (ηλικιακή, πληθυσμιακή 
κ.ά.) ανήκει.

Τι πιστεύουν οι Έλληνες: Το online ερωτηματολόγιο

Μετρώντας την Ελλάδα
Το «Μετρώντας Την Ελλάδα» είναι μια προσπάθεια 
της διαΝΕΟσις να συγκεντρώσει σε μια σελίδα 
λίστες, δείκτες, στοιχεία και μελέτες από έγκυρες 
πηγές που αποτυπώνουν ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα σε διάφορους τομείς. 

Η ενότητα περιέχει δύο μέρη: Το πρώτο 
παρουσιάζει μελέτες και έρευνες που, πέρα από τα 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που παραθέτουν, 
συνοδεύονται από μία ή περισσότερες εκθέσεις/
αναλύσεις των σημαντικότερων ευρημάτων τους. 
Το δεύτερο μέρος περιέχει datasets, δηλαδή 
συλλογές δεδομένων σε επεξεργασμένη μορφή ή σε 
raw data, χωρίς κάποια συνοδευτική έκθεση. 

Σε κάθε καταχώρηση, ο χρήστης μπορεί να βρει 
αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε μελέτη 
ή dataset, όσο και στοιχεία για την ημερομηνία 
δημοσίευσης καθώς και πρόσθετα στοιχεία, όπως 
επιμέρους PDF αρχεία, datasets (σε κάθε μορφή, 
xls, cav, spss) και links που τον παραπέμπουν 
κατευθείαν στο website της πηγής.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα 
κατηγοριοποιούνται για τη διευκόλυνση των χρηστών 
σε 10 μεγάλες κατηγορίες: Οικονομία, Κοινωνία, 
Τουρισμός, Εργασία, Διεθνείς Σχέσεις, Εκπαίδευση, 

Πολιτική, Περιβάλλον, Τεχνολογία και Μεταφορές. 
Για όλες αυτές τις κατηγορίες κάθε χρήστης μπορεί 
να βρει πληθώρα στοιχείων, ερευνών και δεδομένων 
προς μελέτη και περαιτέρω ανάλυση.

Το «Μετρώντας την Ελλάδα» αριθμεί ήδη 240 
καταχωρήσεις ερευνών και δεδομένων για όλο 
το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και 
πολιτικής.

Online Projects

Το Greek Charts αποτελεί μία επέκταση του 
«Μετρώντας Την Ελλάδα». Είναι ένα blog το 
οποίο εμπλουτίζεται καθημερινά με νέους 
πίνακες, διαγράμματα ή και infographics, 
με χρήσιμα ή ενδιαφέροντα στοιχεία για 
την Ελλάδα. Πρόκειται για στοιχεία που 
προέρχονται από ελληνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς, από ελληνικά και διεθνή media 
ή και από τις ίδιες τις έρευνες που δημοσιεύει 
η διαΝΕΟσις. Κάθε μέρα, μια νέα έκφανση 
της κρίσης, ή μια διαφορετική πτυχή της 
οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης 
της χώρας αναδεικνύεται μέσα από μια 
γραφική αναπαράσταση.

Greek Charts

http://www.dianeosis.org/report/
http://greekcharts.tumblr.com
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Το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία 
της χώρας από τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016. 
Κοστίζει €9, ενώ την Κυριακή 27/11 ήταν στην πρώτη 
δεκάδα της λίστας πωλήσεων του Public που 
δημοσιεύεται στο Βήμα της Κυριακής. Το βιβλίο 
έχει ήδη παρουσιαστεί σε μια σειρά από εκδηλώσεις 
στην Αθήνα, στην Κρήτη και στο Παρίσι. Θα 
ακολουθήσουν κι άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και 
παρουσιάσεις το επόμενο διάστημα.

Σ
το πλαίσιο διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων της και με στόχο να 
συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση 
του δημόσιου διάλογου, η διαΝΕΟσις 
προχώρησε στην έκδοση του πρώτου 

της βιβλίου με τίτλο: «Χάρτης εξόδου από την 
κρίση: Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την 
Ελλάδα».

Το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
προσπάθεια χαρτογράφησης των δομικών αιτίων 
της κρίσης, και μια συνολική πρόταση για την 
έξοδο από αυτή. Στο πρώτο μέρος αναλύει τους 
λόγους αποτυχίας του προηγούμενου παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας και αξιολογεί την πορεία της 

οικονομίας στην περίοδο του μνημονίου, ενώ στο 
δεύτερο μέρος παρουσιάζει ένα νέο αναπτυξιακό 
πρότυπο για την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας, καταθέτοντας μια σειρά από ρεαλιστικές 
και ιεραρχημένες προτάσεις πολιτικής.

Η συγγραφική ομάδα του βιβλίου, με συντονιστή 
τον Καθηγητή του ΟΠΑ και μέλος του Εποπτικού 
Συμβουλίου της διαΝΕΟσις Πάνο Τσακλόγλου 
αποτελείται από τους: Γιώργο Οικονομίδη 
Αναπληρωτή Καθηγητή του ΟΠΑ, Γιώργο 
Παγουλάτο Καθηγητή του ΟΠΑ και μέλος 
του Advisory Board της διαΝΕΟσις, Χρήστο 
Τριαντόπουλο Ερευνητή του ΚΕΠΕ και  Αποστόλη 
Φιλιππόπουλο, Καθηγητή του ΟΠΑ.

Το πρώτο βιβλίο. Ένας Χάρτης 
εξόδου από την κρίση

“Καταγράφει  
και συνθέτει 

συμπεράσματα από 
δεκάδες μελέτες, και τα τοποθετεί 

σε ένα πλαίσιο πλήρες και 
συστηματικό. Ένα πολύτιμο εγχειρίδιο 

για όποιον σχεδιάζει ή αξιολογεί 
τις δημόσιες πολιτικές για την 

ανάπτυξη”.

Αρίστος Δοξιάδης

“Στο περιεκτικό  
αυτό βιβλίο η κατανοητή γραφή 
συνδυάζεται με τον πλούτο των 

στοιχείων και τα εύληπτα γραφήματα 
για να εξηγηθεί με ουσιαστικό τρόπο το 
τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να βγούμε  

από την κρίση”.

Στάθης Ν. Καλύβας

“Η πρωτοβουλία 

της διαΝΕΟσις να εκδώσει 

σε βιβλίο την εξαιρετική έρευνα των 

Τσακλόγλου, Παγουλάτου, Οικονομίδη, 

Φιλιππόπουλου & Τριαντόπουλου είναι 

μια ευκαιρία να στραφεί η δημόσια συζήτηση 

στις πραγματικές αιτίες της ελληνικής κρίσης 

και ταυτόχρονα μια συμβολή στην αναζήτηση 

των δημόσιων πολιτικών που θα θέσουν σε 

κίνηση την ανάκαμψη της οικονομίας και της 

απασχόλησης”.

Μάνος Ματσαγγάνης

http://www.dianeosis.org/publications/
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Συμμετοχή σε άλλες διοργανώσεις
Τα στελέχη της διαΝΕΟσις συμμετείχαν σε ημερίδες 
και επιστημονικά συνέδρια παρουσιάζοντας την 
ταυτότητα, τις δραστηριότητες και πολλές από τις 
έρευνες. Ενδεικτικά: 
15-16/10/2015, Λονδίνο: Συνέδριο με θέμα: 
“Good Society 2.0 -Shaping a Democratic and 
Digital Future in Europe”, το οποίο διοργάνωσε το 
Friedrich Ebert Stiftung. 
21/3/2016, Αθήνα: Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), κατά την οποία 
παρουσιάστηκαν η ταυτότητα του οργανισμού, αλλά 
και τα βασικά ευρήματα της έρευνας «Τι Πιστεύουν 
Οι Έλληνες».
25/5/2016, Αθήνα: 2ο Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας 
Ψηφιακών Συστημάτων με τίτλο «Ασφάλεια 
Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων 
Υποδομών» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο 
Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων 
Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
3-5/6/2016, Ηράκλειο: 1ο Επιστημονικό Συνέδριο 
Για Τα Δεδομένα, το οποίο διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

30/6-1/7/2016, Αθήνα: Aegean Summit, “Media 
Connecting Mediterranean Cities”.
5-7/10/2016, Αθήνα: Συνέδριο με τίτλο 
“European Identity and Refugees Integration”. Μία 
διοργάνωση του Network for Employment and 
Social Care.
8-9/10/2016, Αθήνα: UpEvent της διοργάνωσης 
«Ημέρες Καριέρας» του kariera.gr.
3-4/11/2016, Πρίστινα: Balkan Think Tanks 
Convention 2016 με θέμα “The Renewed Strategic 
Importance of the Balkans”. Μία διοργάνωση των 
think-tanks Democracy for Development (Κόσοβο) 
και Foundation for Political, Economic and Social 
Research- SETA (Άγκυρα).
18-19/11/2016, Ηράκλειο: Διημερίδα με θέμα: 
«Ελλάδα – Κρήτη 2021: Το Νέο Αναπτυξιακό 
Πρότυπο και η Μετάβαση σε Αυτό», όπου 
παρουσιάστηκε και «Ο Χάρτης εξόδου από την 
Κρίση». Τη διημερίδα διοργάνωσαν το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας -Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 
και ο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
19/11/2016, Αθήνα: Εκδήλωση λήξης του 
προγράμματος “We are all citizens”, την οποία 
διοργάνωσε το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
28/11/2016, Αθήνα: Ημερίδα με θέμα «Οι 
προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης 
- Τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις», μία 
διοργάνωση του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης 
(ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
European Network of Political Foundations (ENoP) 
και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Τ
ο έργο της διαΝΕΟσις απευθύνεται 
σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της 
κοινωνίας αλλά και στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και χάραξης πολιτικών. 
Στο πλαίσιο αυτό και επιδιώκοντας τη 

μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του ερευνητικού μας 
έργου, στελέχη του οργανισμού πραγματοποίησαν 
συναντήσεις με φορείς, εκπροσώπους κομμάτων, 
πρεσβείες κ.ά., στις οποίες παρουσιάστηκαν 
η ταυτότητα και το έργο του οργανισμού και 
διερευνήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασιών και 
συνεργιών. Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με:

• Στελέχη της κυβέρνησης 
• Αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων του 

ελληνικού Κοινοβουλίου 
• Εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
• Εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της 
ΓΣΕΕ, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της Ελλάδος)

• Εκπροσώπους ευρωπαϊκών φορέων (Task 

Force, European Bank for Reconstruction and 
Development)

• Εκπροσώπους ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα 
• Εκπροσώπους άλλων ελληνικών ερευνητικών 

οργανισμών (ΙΟΒΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, Corallia)
• Εκπροσώπους δημοσιογραφικών οργανισμών
• Εκπροσώπους ΜΚΟ 
• Εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
• Εκπροσώπους γερμανικών think- tanks με 

παράρτημα στην Ελλάδα (Hanns Seidel Stiftung, 
Heinrich Boell Stiftung και Konrad Adenauer 
Stiftung).

Δικτύωση – Συνεργασίες

H δικτύωση με αντίστοιχους φορείς τόσο στο 
εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό 
αποτελεί προτεραιότητα για τη διαΝΕΟσις. 
Τον Μάρτιο του 2016 υπογράφτηκε 
σύμφωνο συνεργασίας με το ΕΚΚΕ και με 
το Itinera Institute. Η συνεργασία με το ΕΚΚΕ 
περιλαμβάνει μια σειρά από κοινές ερευνητικές 
δραστηριότητες, ενώ η συνεργασία με το Itinera 
επισφραγίστηκε με επισκέψεις των στελεχών της 
διαΝΕΟσις στα γραφεία του στις Βρυξέλλες με 
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των 
στελεχών των δύο οργανισμών. 

Η διαΝΕΟσις συμμετέχει στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα CUPESSE, το οποίο αποτελεί 
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 
την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από 
τη διαΝΕΟσις, ακόμα 12 οργανισμοί (11 
πανεπιστήμια και ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός) από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η 
διαΝΕΟσις έχει ήδη φιλοξενήσει στην Αθήνα 
μία επίσκεψη εργασίας (3-7/10/2016) και το 
5ο Progress Meeting (23-24/6/2016).

Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
CUPESSE
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ΕΡΕΥΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες 10/12/2016

Ευρωπαϊκά χρήματα στην Ελλάδα 24/2/2016

Το προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα 9/3/2016

Η υγεία των Ελλήνων στα χρόνια της κρίσης 6/4/2016

Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα – Μέρος Α’ 20/4/2016

Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα – Μέρος Β’ 11/5/2016

Η ακραία φτώχεια στην Ελλάδα 8/6/2016

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 22/6/2016

Η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα 6/7/2016

Εκλογικός νόμος και συνταγματική αναθεώρηση 20/7/2016

Η Ελλάδα στον καθρέφτη

Η 
διαΝΕΟσις θέλοντας να επιτύχει 
ακόμη μεγαλύτερη προβολή των 
αποτελεσμάτων του ερευνητικού της 
έργου, παρουσίασε τα αποτελέσματα 
των ερευνών της στην ενημερωτική 

εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα στον Καθρέφτη». 

Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο 2016 η 
εκπομπή προβαλλόταν σχεδόν κάθε δεύτερη 
Τετάρτη. Οι δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Ζούλας 
και Νίκη Λυμπεράκη μαζί με τον Διευθυντή 
Περιεχομένου Θοδωρή Γεωργακόπουλο και 
τον Διευθυντή Ερευνών Κυριάκο Πιερρακάκη 
παρουσίαζαν τα σημαντικότερα ευρήματα των 
ερευνών. 

Σε κάθε εκπομπή συμμετείχαν και σχολίαζαν 
τα αποτελέσματα των ερευνών εξέχουσες 
προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, πολιτικού και 

επιχειρηματικού χώρου. Ανάμεσά τους, κυβερνητικά 
στελέχη, όπως η τότε Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο Υφυπουργός για 
θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος,  
ο π. Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, 
ο π. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος, 
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος 
Καμίνης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης, οι π. Υπουργοί Τάσος Γιαννίτσης, 
Άδωνις Γεωργιάδης, Άννα Διαμαντοπούλου, 
Θεόδωρος Πάγκαλος, Κωστής Χατζηδάκης κ.ά.

Την εκπομπή παρακολούθησαν πάνω από 
1.000.000 τηλεθεατές και όλα τα επεισόδια είναι 
διαθέσιμα στο κανάλι της διαΝΕΟσις στο YouTube.
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τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης 
Δραγασάκης και ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο κ. Δραγασάκης 
μεταξύ άλλων δήλωσε ότι σε περίπτωση που οι 
Eυρωπαίοι εταίροι προχωρήσουν στην ελάφρυνση 
του δημοσίου χρέους, τότε θα δοθεί η δυνατότητα 
για χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής 
και για φοροελαφρύνσεις. Ο κ. Στουρνάρας 
ανάφερε πως η ελληνική οικονομία έχει σήμερα τις 
δυνατότητες να περάσει, σχετικά σύντομα, σε μια 
νέα αναπτυξιακή φάση, εφόσον βέβαια συνεχισθεί 
με επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος.

Ο π. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης 
αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της εφαρμογής 
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο 
θα προβλέπει την υλοποίηση ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων, και την ενίσχυση του ιδιωτικού 
τομέα στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρθηκε 
σε αποτυχημένες και αναποτελεσματικές 
μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα.

Με τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Eurobank 
Ergasias A.E. Νικόλαος Καραμούζης τόνισε 
ότι «χρειαζόμαστε την κοινωνία μαζί μας, να 
πείσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ότι, 
η οικονομία της αγοράς, οι μεταρρυθμίσεις, η 
ανάπτυξη, οι ανοικτές αγορές και οι επενδύσεις, 
δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισοδήματα 

και πλούτο, διευρύνουν τις δυνατότητες 
κοινωνικής πολιτικής, προσφέρουν ελπίδα και 
προοπτική, σταθεροποιούν ή βελτιώνουν τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες και απομειώνουν 
την υπερχρέωση δημοσίου και ιδιωτών».

Στις στρεβλώσεις του προηγούμενου παραγωγικού 
μοντέλου και στους μύθους της κρίσης και της 
τελευταίας εξαετίας αναφέρθηκαν ο Πάνος 
Τσακλόγλου, Καθηγητής του ΟΠΑ και συντονιστής 
της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου και ο 
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής του ΟΠΑ και 
μέλος επίσης της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου.

Οι ομιλίες των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμες στο 
κανάλι της διαΝΕΟσις στο YouTube.

Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη ναι, αλλά 
πώς; Χάρτης εξόδου από την κρίση: Ένα 
νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα 
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016»

Την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην 
οδό Πειραιώς εκδήλωση με θέμα: Ανάπτυξη ναι, 
αλλά πώς; Χάρτης εξόδου από την κρίση: Ένα νέο 
παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα.

Αφορμή αποτέλεσε η κυκλοφορία του πρώτου 
βιβλίου της διαΝΕΟσις και ως στόχο είχε την 
προώθηση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το 
νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο ιδρυτής 
και Πρόεδρος της διαΝΕΟσις Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος ανέφερε ότι «παρά τις 
μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο των τελευταίων 
ετών, είναι ανάγκη για τη χώρα και το μέλλον 
της να ολοκληρωθεί ένας ριζοσπαστικός 
εκσυγχρονισμός της πολιτικής πρακτικής, της 
οικονομίας, της κοινωνίας και της λειτουργίας 
των θεσμών της». Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτό 
που επιπλέον χρειάζεται είναι η διαμόρφωση 
ενός περιβάλλοντος που θα απελευθερώσει το 
επιχειρηματικό δαιμόνιο και τις δημιουργικές 
δυνάμεις του Έλληνα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας 
Καλλίτσης και την πλαισίωσαν με παρεμβάσεις 

Οι Εκδηλώσεις
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Εκδήλωση σε συνεργασία με το CERI 
του SciencesPo και την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Μποδοσάκη στο Παρίσι 
Παρίσι, 7 Δεκεμβρίου 2016

H διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το CERI (Centre 
de Researches Intrenationales) του SciencesPo 
και την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη 
διοργάνωσε εκδήλωση στο Παρίσι, την Τετάρτη 
7 Δεκεμβρίου, με θέμα την ελληνική κρίση. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος της εκδήλωσης ήταν ο 
Καθηγητής Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου της 
Σορβόννης (Paris I) και μέλος του Advisory Board 
της διαΝΕΟσις Γιώργος Πρεβελάκης.

Σκοπός της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν 
διακεκριμένες προσωπικότητες από τον 
ακαδημαϊκό χώρο τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από τη Γαλλία, ήταν να εξεταστεί η ελληνική κρίση 
συνυπολογίζοντας τις επικρατούσες συνθήκες όχι 
μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

Κλειστή Συνάντηση Εργασίας για το 
δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας 
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016 

Τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα συνάντηση εργασίας στην οποία 
παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα 
της έρευνας της διαΝΕΟσις για το δημογραφικό 
πρόβλημα της Ελλάδας.

Ομιλητές ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος της 
έρευνας, Βύρων Κοτζαμάνης και δύο από τα 
μέλη της επιστημονικής ομάδας, οι Κωνσταντίνος 
Ζαφείρης, Επικ. Καθηγητής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και Παύλος Μπαλτάς, 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις τοποθετήσεις τους οι ομιλητές επεσήμαναν 
πως το δημογραφικό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που 
ταλανίζει επί σειρά ετών τη χώρα, ενώ τόνισαν την 
άμεση ανάγκη συνολικότερης και πιο οργανωμένης 
διαχείρισής του από την ελληνική πολιτεία, 
συγκριτικά με το παρελθόν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά 
εκπρόσωποι φορέων -άμεσα εμπλεκόμενων με 
το δημογραφικό (πανεπιστημιακοί, ερευνητές, 
εκπρόσωποι ενώσεων τριτέκνων και πολυτέκνων, 
εκπρόσωποι φορέων, όπως η Εθνική Στατιστική 
Αρχή και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή κ.ά.).

Κλειστή Συνάντηση Εργασίας για την 
Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών 
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε 
κλειστή συνάντηση εργασίας με στόχο την 
παρουσίαση των κύριων ευρημάτων και 
συμπερασμάτων της έρευνας «Η Προστασία 
Των Κρίσιμων Υποδομών Της Ελλάδας» και τη 
διεξαγωγή μιας ενδιαφέρουσας και παραγωγικής 
συζήτησης για το θέμα από τους ειδικούς και τους 
εκπροσώπους φορέων.

Ομιλητές ήταν ο Αναπλ. Πρύτανης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας, Καθηγητής 
Δημήτρης Γκρίτζαλης, και δύο από τα μέλη της 
επιστημονικής ομάδας, οι Πάνος Κοτζανικολάου, 
Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μάνος Μάγκος, 
Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά 
οι προσκεκλημένοι οι οποίοι, εκπροσωπώντας 
αρμόδιους και άμεσα εμπλεκόμενους φορείς 
(Υπουργεία, Οργανισμοί Λιμένος, Ελληνική 
Αστυνομία κ.λπ.) μετέφεραν τις προσωπικές τους 

εμπειρίες και έθεσαν προβληματισμούς για την 
κρισιμότητα του ζητήματος και την επιτακτική 
ανάγκη λήψης μέτρων από την ελληνική πολιτεία.

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο συμμετοχής στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα CUPESSE

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα CUPESSE, η διαΝΕΟσις έχει 
φιλοξενήσει στην Αθήνα 1) το 5ο Progress Meeting 
(23-24/6/2016) με στόχο την αξιολόγηση της 
συνολικής προόδου του προγράμματος, στο οποίο 
συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συμμετεχόντων 
φορέων και 2) μία επίσκεψη εργασίας  
(3-7/10/2016) κατά τη διάρκεια της οποίας 
συζητήθηκαν οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν 
για την καταγραφή του μεγέθους προβλήματος της 
ανεργίας των νέων στην Ελλάδα. 



2016

διαΝΕΟσις
52

Annual Report

διαΝΕΟσις
53

ΜΕΣΟ / ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ

Ραδιόφωνο

Βήμα FM / Βαθιά νυχτωμένος 11/02/2016 Τι είναι Η διαΝΕΟσις / Τι πιστεύουν  
οι Έλληνες

Αθήνα 9,84 / Τρόικα 13/02/2016 Τι πιστεύουν οι Έλληνες

ΕΡΤ / Πρώτο πρόγραμμα 01/03/2016 Το προσφυγικό πρόβλημα  
και οι Έλληνες

Αθήνα 9,84 / Στάση των 2 09/06/2016
Η ακραία φτώχεια στην Ελλάδα

Αθήνα 9,84 / Αθήνα-Βρυξέλλες 17/12/2016

Βέρα Βόλου 19/09/2016

Το δημογραφικό πρόβλημα  
στην Ελλάδα

Alpha Radio 28/9/2016

Maximum FM 04/10/2016

Αθήνα 9,84 / Τρόικα 10/10/2016

Maximum FM 1/11/2016 Brain Drain

Maximum FM 23/11/2016 Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο  
για την Ελλάδα

Action FM 24/11/2016 Η εκδήλωση «Ανάπτυξη ναι, αλλά πώς;» 

Maximum FM 08/12/2017 Έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα

Δημοσιότητα - Τηλεοπτικές  
και ραδιοφωνικές εκπομπές 

Το ερευνητικό έργο της διαΝΕΟσις προβλήθηκε 
σε αρκετά κεντρικά δελτία ειδήσεων μεγάλων 
τηλεοπτικών σταθμών, ενώ τα στελέχη της 

σχολίασαν τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών 
μας σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
εκπομπές. 

ΜΕΣΟ / ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ

Τηλεόραση

ΣΚΑΪ / ΣΚΑΪ στις 6 05/02/2016 Εναρκτήρια εκδήλωση διαΝΕΟσις

Mega / ΑΝΑΤΡΟΠΗ 01/03/2016 Τι πιστεύουν οι Έλληνες / Το προσφυγικό 
πρόβλημα και οι Έλληνες

SBC TV / Δρόμοι ανάπτυξης 17/05/2016 Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο  
για την Ελλάδα

ΣΚΑΪ / Κεντρικό Δελτίο 11/06/2016 Το πρόβλημα της κρουαζιέρας

Kontra Channel/ Kontra 24 09/06/2016
Η ακραία φτώχεια στην Ελλάδα

ΕΡΤ / Διπλή Ματιά 12/06/2016

Mega / Κεντρικό Δελτίο 22/06/2016

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
ΣΚΑΪ/ Κεντρικό Δελτίο 23/06/2016

ΣΚΑΪ / Κεντρικό Δελτίο 26/06/2016

ΕΡΤ / Πρωινή Ζώνη 20/09/2016

Best TV / Κεντρικό Δελτίο 19/09/2016 Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα
Kontra Channel / Επί του 
πιεστηρίου 5/10/2016 Το δημογραφικό πρόβλημα  

στην ΕλλάδαAction24 / Evening Report 18/10/2016
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Οι δύο έρευνες κοινής γνώμης της διαΝΕΟσις (με αφορμή τη 
συζήτηση για αναθεώρηση του Συντάγματος και την αλλαγή 
του εκλογικού νόμου) αναδεικνύουν μέρος των αντιλήψεων των 
πολιτών για τη δημοκρατία στη χώρα μας και τις προσδοκίες τους 
από τη λειτουργία της.

Το Βήμα, 23/07/2016

Σε τι ποσό ανέρχεται τελικά, η 
φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Μια 
νέα έρευνα της διαΝΕΟσις επιχειρεί 
να ποσοτικοποιήσει αυτό το μεγάλο 
μυστήριο που πλανάται σαν φάντασμα 
πάνω από την ελληνική οικονομία. 

Lifo, 7/07/2016

Κρίσιμα δεδομένα, που εγείρουν πιεστικά ερωτήματα, 
προκύπτουν από την έρευνα της «διαΝΕΟσις» για το 
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. 

Η Καθημερινή της Κυριακής, 18/09/2016

Η μελέτη του Οργανισμού Έρευνας 
και Ανάλυσης διαΝΕΟσις σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Προληπτικής Ιατρικής (με συντονιστή 
τον Γιάννη Τούντα) και τη Metron 
Analysis προσφέρει ένα πλούσιο υλικό 
για συμπεράσματα σχετικά με την 
κατάσταση της υγείας στη χώρας μας.

Athens Voice, 14/04/2016

Δημοσιότητα - Έντυπος  
και ηλεκτρονικός τύπος

Ένα «think -tank» γεννήθηκε, που στόχο έχει να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες 
ερώτημα. Το ερώτημα αυτό δεν είναι άλλο από το «πώς να έρθει στη χώρα η 
ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική της συνοχή;». Πρόκειται για 
το διαΝΕΟσις, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό με ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Έθνος της Κυριακής, 14/02/2016

Τα χρήματα των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-
2013 μπήκαν στη χώρα σε 
αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό, 
όπως αναφέρει η σπονδυλωτή, 
πολυεπίπεδη έρευνα του 
«διαΝΕΟσις», η οποία μελετά το πώς 
έχουν λειτουργήσει τα προγράμματα 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
στην εγχώρια οικονομία.

www.liberal.gr,10/02/2016

Η έρευνα της διαΝΕΟσις αποκαλύπτει στο πλήρες εύρος τη μεγάλη 
αναξιοποίητη ευκαιρία για την κρουαζιέρα και ένα σημαντικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

Η Καθημερινή της Κυριακής, 12/06/2016

2.651 Δημοσιεύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο

418 Δημοσιεύματα στον Έντυπο Τύπο

http://www.liberal.gr
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Ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Ιωάννης 
Σαρίδης, σε αναφορά του (αρ.3162/29-9-
2016) η οποία τέθηκε και ως ερώτηση στον 
Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππα, με αφορμή 
τα ανησυχητικά αποτελέσματα της έρευνας της 
διαΝΕΟσις για το δημογραφικό πρόβλημα 
της χώρας, ζήτησε να ενημερωθεί για τις 
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή σχεδιάζει 
να προβεί η ελληνική κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση του προβλήματα. Στον βουλευτή 
απάντησαν η Αναπλ. Υπουργός Εργασίας 
Θεανώ Φωτίου και η Υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Στην Έκθεση «Νομισματική Πολιτική 2015-2016» της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως πηγή βιβλιογραφίας για την 
τεκμηρίωση των επιπτώσεων της κρίσης στην υγεία των 
Ελλήνων αναφέρεται η αντίστοιχη έρευνα της διαΝΕΟσις. 

Στοιχεία από τις έρευνες του 2016 χρησιμοποιήθηκαν σε:
• 4 αναφορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
• 1 working paper 
• 3 αναφορές σε διπλωματικές εργασίες

Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με έρευνα που 
δημοσιεύτηκε στη διαΝΕΟσις, το ποσοστό ακραίας φτώχειας 
το 2011 ήταν 8,9 % του πληθυσμού. Το 2015 είχε φτάσει το 
15,7%. Ακραία φτώχεια υπάρχει όταν ένα νοικοκυριό δεν είναι 
σε θέση να αγοράσει ένα καλάθι προϊόντων και υπηρεσιών 
που αντιστοιχεί στις ελάχιστες ανάγκες διαβίωσης. 

«Κώστας Σημίτης: Υπάρχει Λύση; - Εκδόσεις Πόλις, 2016, σελ. 36»

Ενίσχυση  
του δημόσιου διαλόγου

Στοιχεία από τις έρευνες της διαΝΕΟσις 
χρησιμοποιήθηκαν σε επερωτήσεις και 
σε αναφορές βουλευτών του ελληνικού 
Κοινοβουλίου. 

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 
Σίμος Κεδίκογλου και Όλγα Κεφαλογιάννη, 
αναφερόμενοι στα αποτελέσματα της 
έρευνας για το πρόβλημα της κρουαζιέρας 
και την άρση του καμποτάζ στην Ελλάδα, 
απηύθυναν επερώτηση (αρ.6271/17-6-2016) 
στον Υπουργό Ναυτιλίας Θεόδωρο Δρίτσα 
για τα έσοδα που χάνει η χώρα από τον τομέα 
της κρουαζιέρας.

Βασικά συμπεράσματα και στοιχεία από τις έρευνές  
μας χρησιμοποιήθηκαν ως βιβλιογραφικές αναφορές  
σε διάφορες εκδόσεις και ως στοιχεία τεκμηρίωσης 
για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου 
(επερωτήσεις, αναφορές κ.ά.).
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Σπουδών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Ερευνητικός Εταίρος, Institute for the Study 
of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory 
(LSE, London). Η έρευνά του επικεντρώνεται 
σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, 
κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων 
της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του 
κράτους. Διετέλεσε Πρόεδρος (2012-2014) και 
μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ – Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1952 και είναι Καθηγητής Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Βιολογία 
και Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο Harvard, 
καθώς και Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 
διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής, καθώς και εκδότης του περιοδικού «Νέα 
Υγεία».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ – Έχει διατελέσει 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης, Διευθυντής προσωπικού στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Διευθυντής Γραφείου 
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, 
μέλος Δ.Σ. του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, 
του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, 
της εταιρείας ASPROFOS, κ.α. Αρθρογραφεί σε 
εφημερίδες και περιοδικά και είναι Ηλεκτρολόγος 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – Γεννήθηκε στη Λευκάδα 
το 1950 και είναι Kαθηγητής Δημοσίου Δικαίου 
στη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου 
και Επίτιμος Επισκέπτης Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι 
επίσης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Έχει 
διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ιδρυτής & 
Πρόεδρος – Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, 
σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ 
και είναι κάτοχος ΜΒΑ του Kellogg Graduate 
School of Management. Είναι ιδρυτής της Damma 
Συμμετοχών Α.Ε., εταιρείας επενδυτικών συμμετοχών 
και διαχείρισης κεφαλαίων. Επίσης είναι βασικός 
επενδυτής και πρόεδρος του Αdvisory Βoard του 
DIORAMA Hellenic Growth Fund, που επενδύει 
αποκλειστικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα και 
ιδρυτής του ΝΕΟΝ, πολιτιστικού οργανισμού που 
φιλοδοξεί να φέρει τον σύγχρονο πολιτισμό κοντά 
στον σύγχρονο πολίτη. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του 
ΣΕΒ, ενώ διετέλεσε Πρόεδρός του επί 8 συναπτά έτη 
(2006-2014).

ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ – Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1973 και είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών 
και των πανεπιστημίων του Warwick και της 
Οξφόρδης. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
του, εργάστηκε στο Λονδίνο για τις διαφημιστικές 
εταιρείες McCann-Ericsson, Grey Advertising 
και DDB αναπτύσσοντας τη διεθνή στρατηγική 
επικοινωνίας εταιρειών όπως οι Nestlé, The Coca-
Cola Company. Συνιδρυτής της εταιρείας Upstream, 
η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών 
παγκοσμίως.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ – Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ομίλου Notos Com και 
Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυκαταστημάτων 
του Ομίλου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, 
σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Fribourg 
της Ελβετίας και είναι κάτοχος Master’s Degree 

στην Οικονομετρία και τα Δημόσια Οικονομικά. 
Είναι ή έχει διατελέσει Μέλος των Διοικητικών 
Συμβουλίων αρκετών Οργανισμών: Bureau, Veritas, 
ΕΛΙΑΜΕΠ, ΣΕΒ, ΣΕΛΠΕ, ΕΕΝΕ και ΚΙΠΟΚΑ (Κίνηση 
Πολιτών Κέντρου Αθήνας), στην οποία σήμερα είναι 
Πρόεδρος.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ – Κάτοχος Ph.D. 
από το Πανεπιστήμιο Columbia το 1972, είναι 
Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και, από το 2012, Επισκέπτης 
Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges). 
Έχει διατελέσει Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
(European Ombudsman [2003-2013]), πρώτος 
Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα (1998-2003) 
και Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. στο Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1998-2003). Το 2014 
εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ 
το 2016 υπήρξε Πρόεδρος της Τάξης των Ηθικών 
και Πολιτικών Επιστημών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Στατιστική 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές ήταν 
στο Marketing στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι το 
1992 διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε διάφορες 
ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Τα τελευταία 
9 χρόνια είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, είναι 
Αντιπρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και 
μέλος του Δ.Σ. του ALBA Business School.

ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ – Καθηγητής, Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Εποπτικό Συμβούλιο
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση 
της φτώχειας σε όλη την Ευρώπη και διοίκησε 
εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Από το 2010 
αρθρογραφεί για την κρίση και τους θεσμούς στην 
ελληνική οικονομία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ – Γεννήθηκε στο 
Μπρισμπέιν της Αυστραλίας το 1953, μεγάλωσε 
στην Ελλάδα και είναι συγγραφέας. Έχει σπουδάσει 
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην École Pratique 
des Hautes Études του Παρισιού. Γράφει τόσο στα 
ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ – Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρωτής Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Επιστημονικός 
Σύμβουλος του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής». Από το 2002 διευθύνει τη «Θερινή 
Ακαδημία Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
της Ολυμπίας» (www.olympiasummeracademy.org)  
και από το 2009 τo δίκτυο προβληματισμού και 
δράσης “Navarino Network” στη Θεσσαλονίκη  
(www.navarinonetwork.org).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ – Σπούδασε υποκριτική 
στις δραματικές σχολές του Ζήση Χαρατσάρη 

και του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». 
Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Webber 
Douglas Academy of Dramatic Art στο Λονδίνο 
και σκηνοθεσίας στο Drama Centre of London. 
Από το 1980 έχει σκηνοθετήσει πάνω από 70 
θεατρικές παραστάσεις. Έχει διδάξει υποκριτική 
και σκηνοθεσία. Έχει μεταφράσει, μεταξύ άλλων, 
τα έργα: Πάρτι γενεθλίων του Χ. Πίντερ, Ερυθρός 
Σταυρός του Σ. Σέπαρντ και Η Ερωτική επιστολή 
του Λόρδου Μπάυρον του Τ. Ουίλλιαμς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ – Εντεταλμένη 
Σύμβουλος της εταιρείας Γ. Καλλιμάνης Α.Ε. Γεννήθηκε 
το 1971 και μεγάλωσε στο Αίγιο. Σπούδασε Στατιστική 
και Ασφαλιστική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 
και Marketing Management στο Deree American 
College of Greece. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
του ΣΕΒ από το 2010, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΕΒΤ από το 2012 και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ από το 2016.

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ – Κατέχει από το 2003 την 
έδρα του Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών Arnold 
Wolfers στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ, όπου 
επίσης διευθύνει το ερευνητικό πρόγραμμα Τάξη, 
Σύγκρουση και Βία (Order, Conflict, and Violence). ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ – Eρευνήτρια στους 

διεπιστημονικούς τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής, 
της Ανάπλασης Τεχνητών Οργάνων και της 
Διαστημικής Ιατρικής, με εξειδίκευση στη δημιουργία 
μιας εναλλακτικής θεραπευτικής οδού για τις 
μεταμοσχεύσεις. Έχει εργαστεί σε νοσοκομειακές 
μονάδες στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ έχει 
συνεργαστεί με τη NASA και την ESA πάνω στη 
διερεύνηση των επιπτώσεων της διαστημικής 
ραδιενέργειας στο κεντρικό νευρικό σύστημα και σε 
πειράματα βιοϊατρικής για τον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1952, σπούδασε Τοπογράφος 
Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(1974) και είναι κάτοχος MSc in Hydraulics and 
Coastal Engineering του Strathclyde Univercity της 
Μεγάλης Βρετανίας (1978). Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 

και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ). Από το 1980 
ασχολείται με την οικογενειακή του επιχείρηση 
ζαχαροπλαστικής που ιδρύθηκε το 1915.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ – Αναπληρωτής 
Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΟΠΑ) και Καθηγητής Ασφάλειας στην 
Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στο Τμήμα 
Πληροφορικής του ΟΠΑ. Επίσης, είναι Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριών 
και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, όπως και 
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ – Γεννήθηκε το 1951 και 
σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομικά 
στo Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του με μελέτες δημόσιας 
πολιτικής για το ελληνικό κράτος και για διεθνείς 
οργανισμούς. Συμμετείχε σε πιλοτικά προγράμματα 

Advisory Board
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υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και από το 2006 
είναι Γενικός Διευθυντής του Corallia.

ΜΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ -Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Γεννήθηκε στη 
Γερμανία (1963) και σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ (νυν 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Χάρη σε 
υποτροφία του ΙΚΥ, συνέχισε τις σπουδές του στην 
Αγγλία, στα πανεπιστήμια του York και του Bristol. 
Εργάστηκε στο London School of Economics ως 
ερευνητής (1990-93), στο Γραφείο Πρωθυπουργού 
ως ειδικός σύμβουλος (1997-2001), καθώς και σε 
ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έχει επίσης 
εργαστεί ως σύμβουλος διεθνών οργανισμών όπως 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, η UNICEF και η 
Παγκόσμια Τράπεζα.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ – Από το 2006 είναι 
Πρόεδρος της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς». 
Είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σωληνουργείας 
Κορίνθου Α. Ε. και Πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Από το 2000 μέχρι 
σήμερα παραμένει Σύμβουλος και Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών του ομίλου 
Βιοχάλκο, ενός σημαντικού ελληνικού βιομηχανικού 
ομίλου με διεθνείς δραστηριότητες. Είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο De Paul 
του Σικάγο των Η.Π.Α.

ΕΦΗ ΜΠΑΣΔΡΑ – Απόφοιτος της Οδοντιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 

της σπουδές στην Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο 
Columbia της Ν. Υόρκης, ΗΠΑ και εκπόνησε 
το διδακτορικό της και την υφηγεσία της 
στην εμβιομηχανική στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Χαΐδελβέργης στη Γερμανία. 
Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην 
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύνει τη Μονάδα 
Κυτταρικής και Μοριακής Εμβιομηχανικής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ – Καθηγητής Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισκέπτης 
Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης στη 
Bruges του Βελγίου. Είναι Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του European Policy Centre (EPC) στις 
Βρυξέλλες, καθώς και μέλος του Advisory Board του 
περιοδικού Social Europe.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ – Διευθύντρια του Κέντρου 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. 
Από το 1999 έως το 2012 ήταν Διευθύντρια του 
Προγράμματος Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη στο ίδιο πανεπιστήμιο. Διαθέτει μεγάλη 
επαγγελματική εμπειρία στα πεδία της συμβουλευτικής, 
των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας. 
Συμμετέχει στα συμβούλια των οργανισμών: Navarino 
Network (Θεσσαλονίκη), Center for Openness and 
Dialogue (Τίρανα) και Intersection Centre for Science 
and Innovation (Βελιγράδι).

Έκανε τις βασικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (1986) και το διδακτορικό του στις Πολιτικές 
Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (1993).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ – Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., Πρόεδρος του ΔΣ 
στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και Αντιπρόεδρος 
του ΔΣ του ΣΕΒ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον 
τραπεζικό τομέα. Είναι Ομότιμος Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχει διδάξει στο 
Pennsylvania State University, στο Case Western 
Reserve University, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και στο Deree College. Έχει εκτεταμένο 
ερευνητικό, συγγραφικό και επιστημονικό έργο. 
Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) με 
εξειδίκευση σε Θέματα Νομισματικής Πολιτικής και 
Διεθνών Οικονομικών από το Pennsylvania State 
University των ΗΠΑ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Διευθυντής Ερευνών 
του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών 
(DIW) του Βερολίνου, Καθηγητής Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και Ερευνητής 
του Οργανισμού IZA της Βόννης. Είναι μέλος των 

επιτροπών Οικονομικής Πολιτικής και Κοινωνικών 
Επιστημών του Γερμανικού Οικονομικού Συνδέσμου, 
και συνεκδότης (από το 2010) των περιοδικών 
Small Business Economics και Journal of Economic 
Psychology.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΛΑΟΥΝΗ – Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της GREEK GOLD ABEE.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ – Ομότιμος Καθηγητής στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. 
Γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και σπούδασε 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε το πτυχίο 
του το 1977, συνέχισε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και 
του Συμβουλίου της Ευρώπης με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ιταλία και στο Α.Π.Θ. και εκπόνησε 
τη διδακτορική διατριβή του στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία (1984). Είναι επισκέπτης 
ερευνητής/καθηγητής στα Πανεπιστήμια 
Μπέρμιγχαμ, European University Institute 
(Φλωρεντία), Πρίνστον, Νέας Υόρκης, Σύδνεϋ, École 
Normale Supérieure (Παρίσι) και το Πανεπιστήμιο 
του Πεκίνου. Αρθρογραφεί συχνά στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΟΣ – Γεννήθηκε στην Αθήνα και 
σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Aix-
en-Provence στη Γαλλία. Από το 1984 έως σήμερα 
είναι Διευθυντής Χορού στην Όπερα της Λυών. 
Παράλληλα, από το 1992 είναι Διευθυντής του 
Φεστιβάλ Χορού στις Κάννες, ένα διεθνές ραντεβού 
νέων καλλιτεχνών. Υπήρξε Διευθυντής του Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου (2005-2015).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΙΟΣ – Έλαβε Δίπλωμα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο 
του Μονάχου το 1962 και Διδακτορικό από το 
Max Planck Institut fur Plasmaphysik Garching το 
1966. Το 1976 εξελέγη καθηγητής και διευθυντής 
του εργαστηρίου Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας 
και Παραγωγής του τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμβάλει στην 
ανάπτυξη σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων 
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αποχώρησε τον Οκτώβριο του 2015. Έχει επίσης 
υπηρετήσει ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
(2003-2011).

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ – Καθηγητής στο 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2013 
δούλεψε στη Google ως senior software engineer 
(site reliability engineering), ενώ την περίοδο 
2009–2011 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο 
Οικονομικών. Από το 2015 διευθύνει τη σύνταξη 
του επιστημονικού περιοδικού IEEE Software.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ – Σπούδασε Μοριακή 
Βιολογία, έκανε το διδακτορικό της στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge, έγινε Λέκτορας 
στην Ιατρική Σχολή του Harvard, και στη συνέχεια 
στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών. Σήμερα είναι Επίκουρη 
Καθηγήτρια στη Μονάδα Κλινικής Γονιδιωματικής 
και Φαρμακογονιδιωματικής της Δ’ Παθολογικής 
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων, μεταξύ των 
οποίων το Ελληνικό Βραβείο για διακεκριμένες νέες 
γυναίκες ερευνήτριες L’Oreal-UNESCO.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ – Είναι Δρ. Ηλ. Μηχ. του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2000), Associate 
Professor στο Athens Information Technology 
(2003-σήμερα) και Honorary Research Fellow στο 
University of Glasgow, UK (2014-σήμερα). Έχει 
συμμετάσχει στην εκπόνηση περισσοτέρων από 
50 έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, της υγείας, της ενέργειας και 
των έξυπνων πόλεων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα 
από 180 άρθρα σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και 
πρακτικά συνεδρίων, ενώ γράφει τακτικά άρθρα 
σχετικά με τεχνολογίες αιχμής σε διεθνή ηλεκτρονικά 
περιοδικά και blogs.

ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ – Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Βιομηχανική 
Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Sussex στην Αγγλία. 

Εργάστηκε στη Citibank, στην Τράπεζα Ελλάδος, 
στον Υπουργό Οικονομικών στην Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας (1974) και στη συνέχεια στο 
Γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 
Καραμανλή. Από το 2002 είναι Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και 
Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Επίκουρος 
καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Πολεοδομία 
και Διαχείριση Ακινήτων στο Τμήμα Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Τοπογράφος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές 
στην πολεοδομία στο Παρίσι. Έχει εικοσαετή 
επαγγελματική εμπειρία παροχής υπηρεσιών 
συμβούλου στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα σε έργα μεγάλης κλίμακας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΑΣΣΟΣ – Κατέχει την Έδρα των 
Μακροοικονομικών και της Χρηματοοικονομικής 
στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης και 
διευθύνει το πανευρωπαϊκό επιστημονικό δίκτυο 
που μελετά την οικονομική συμπεριφορά των 
νοικοκυριών. Είναι επιστημονικός εταίρος του CEPR, 
καθώς και του NETSPAR στην Ολλανδία. Είναι 
Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
για τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών στην 
Ευρωζώνη (HFCS), καθώς και σύμβουλος της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA) για θέματα προστασίας επενδυτών.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ – Αναπληρώτρια 
Γενική Διευθύντρια της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και Διευθύντρια 
Επικοινωνίας του Ιδρύματος Ωνάση. Παράλληλα, 
είναι υπεύθυνη σχεδιασμού των δράσεων του 
Αρχείου Καβάφη. Έχει εργαστεί σε πολιτιστικούς 
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Εθνική 
Λυρική Σκηνή, Υπουργείο Πολιτισμού, Royal Opera 
House, Cheek by Jowl, και έχει υπάρξει μέλος 
επιτροπών που σχετίζονται με την πολιτιστική 
πολιτική στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Γεννήθηκε το 
1964 στην Αθήνα και μαθήτευσε κοντά στον Γιάννη 
Τσαρούχη. Εργάστηκε ως ζωγράφος, ερμηνευτής, 
δημιουργός κόμιξ, χορογράφος, σκηνοθέτης. 
Ιδρυτικό μέλος της «Ομάδας Εδάφους» (1986-
2002), συνέλαβε, σκηνοθέτησε και χορογράφησε 
όλες τις παραγωγές της. Συνέλαβε και σκηνοθέτησε 
τις Τελετές Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών 
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Τα δυο τελευταία έργα 
του «ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ» (2012) και «STILL LIFE» (2014) 
έχοντας παρουσιαστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Εδιμβούργο, Παρίσι, Μόσχα, 
Σάο Παολο, Σιγκαπούρη και πολλές άλλες πόλεις, 
συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ – Καθηγητής Γεωπολιτικής 
στη Σορβόννη (Paris 1) και Associate Fellow στο 
Κέντρο Διεθνών Ερευνών της SciencesPo στο 
Παρίσι. Ειδικεύεται στη Γεωπολιτική της Ευρώπης, 
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στη 
Γεωπολιτική των Διασπορών και στη Χωροταξία. 
Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, κατέλαβε 
καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στη 
Βαλτιμόρη, στη Βοστώνη και στο Λονδίνο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΪΛΟΣ – Καθηγητής Ελληνικών 
Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο 
Χάρβαρντ και κάτοχος της Έδρας «Γιώργος 
Σεφέρης». Είναι Διδακτικός Εταίρος του Κέντρου 
Διεθνών Σχέσεων Weatherhead και του Κέντρου 
Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του 
ίδιου Πανεπιστημίου. Στο Weatherhead Center for 
International Affairs έχει ιδρύσει και συνδιευθύνει 
πρόγραμμα Σεμιναρίων για την πολιτισμική πολιτική.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ – Καθηγήτρια Διοικητικής 
Επιστήμης (Δημόσια Διοίκηση) στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
2011 εξελέγη από τη Διάσκεψη των Προέδρων της 
Βουλής Συνήγορος του Πολίτη, θέση από την οποία 
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Η ομάδα της διαΝΕΟσις

ΦΑΙΗ  
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ 

Research Analyst

ΗΛΙΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

Editor

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗΣ 

Web Editor

ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Περιεχομένου

ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γενικός Διευθυντής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Διευθυντής Ερευνών

ΟΥΡΑΝΙΑ  
ΜΑΧΑΙΡΑ

Διευθύντρια 
Επικοινωνίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ

Communications 
Manager

ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
ΚΟΥΒΙΔΗ

Managing Editor

ΕΛΕΝΑ 
ΦΕΛΟΥΤΖΗ 

Assistant

ΕΙΡΗΝΗ 
ΗΛΙΑΔΗ 

Assistant
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