ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο αποτελεί κοµµάτι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Σχολής
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Λονδίνου (LSE) και εστιάζει στην ανάλυση, υπό
το πρίσµα των κοινωνικών επιστηµών, των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών
εξελίξεων σε σχέση µε τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Η εγκαθίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο LSE έγινε σε αναγνώριση του
µοναδικού ρόλου που το τελευταίο µπορεί να παίξει από την άποψη αυτή. Η σύσταση της
έδρας “Ελευθέριος Βενιζέλος” µε αντικείµενο τις Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές, το 1996,
αποτέλεσε µια σηµαντική πρωτοβουλία στον χώρο των κοινωνικών επιστηµών. Ήταν η
πρώτη έδρα στο είδος της εκτός των ορίων της Ελλάδας και χρηµατοδοτήθηκε µε τη
γενναιόδωρη συνεισφορά µεγάλων ελληνικών τραπεζών, ιδιςτικών εταιριών και δηµοσίων
ιδρυµάτων.
Οι περιοχές ειδίκευσης του Παρατηρητηρίου είναι οι εξής:



Έρευνα και ανάλυση της δηµόσιας πολιτικής (ως αποτελέσµατος και ως
διαδικασίας) και πολιτικής οικονοµίας στη σύγχρονη Ελλάδα, µέσα στο πλαίσιο
της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Έρευνα και ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας, σε σχέση όχι µόνο µε τους εταίρους και συµµάχους της χώρας στην ΕΕ
και το ΝΑΤΟ, αλλά και αναφορικά µε τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
την Τουρκία.

Σκοποί του Ελληνικού Παρατηρητηρίου είναι οι εξής:
a) Να αναπτύξει υψηλής ποιότητας έρευνα και διδασκαλία επικεντρωµένες στη
σύγχρονη Ελλάδα και τη διεθνή της θέση µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
b) Να προωθήσει τη διεπιστηµονική προσέγγιση στην επιδίωξη των παραπάνω.
c) Να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει µια νέα γενιά ερευνητών µε ειδικευµένες γνώσεις
και µεταπτυχιακή ερευνητική εκπαίδευση σχετική µε το (a) παραπάνω.
d) Να παίξει ηγετικό και διευκολυντικό ρόλο στην οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και
συναντήσεων εργασίας που να υποστηρίζουν τους παραπάνω σκοπούς.
e) Να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ των σχετικών ακαδηµαϊκών κοινοτήτων Ελλάδας
και Μεγάλης Βρετανίας που να υποστηρίζει το (a) παραπάνω.
f) Να επιδίδεται σε έρευνες και µελέτες που να απευθύνονται σε µια σειρά από
δυνητικούς χρήστες, από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
g) Στη βάση όλων των παραπάνω, να συνεισφέρει στην υπόσταση του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου και του LSE ως σύνολο.
Το Παρατηρητήριο έχει ένα πλήρες πρόγραµµα ερευνητικών σεµιναρίων, δηµόσιων
διαλέξεων, εργαστηρίων και συνεδρίων και φιλοξενεί τακτικά οµιλητές µεγάλου κύρους.
Πρόσφατα παραδείγµατα αποτελούν ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµέος, ο
Πρωθυπουργός τηε Ελλάδας Κώστας Καραµανλής, ο Υπουργός Οικονοµικών Γεώργιος
Αλογοσκούφης, η (τότε) ∆ήµαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη και ο υπουργός επί
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Γιάννος Παπαντωνίου.

