ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory), τμήμα του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου του London School of Economics and Political Science (LSE), επικεντρώνεται
στη διεπιστημονική μελέτη και ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών
εξελίξεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και στη μελέτη των σχέσεων των δύο χωρών με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο ιδρύθηκε στο LSE το 199, με τη σύσταση της έδρας Σύγχρονων
Ελληνικών Σπουδών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’- μια σημαντική πρωτοβουλία στον χώρο των
κοινωνικών επιστημών, καθώς επρόκειτο για την πρώτη έδρα στο είδος της εκτός των ορίων
της Ελλάδας. Η έδρα χρηματοδοτήθηκε με τη γενναιόδωρη συνεισφορά μεγάλων ελληνικών
τραπεζών, ιδιωτικών εταιριών και δημοσίων ιδρυμάτων.
Οι περιοχές ειδίκευσης του Παρατηρητηρίου είναι οι εξής:
−
−

Έρευνα και ανάλυση της δημόσιας πολιτικής (τόσο ως εφαρμοσμένης πολιτικής, όσο
και ως διαδικασίας χάραξης και διαμόρφωσης) και της πολιτικής οικονομίας στη
σύγχρονη Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Έρευνα και ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας, σε σχέση με τους εταίρους και συμμάχους της χώρας στην ΕΕ και το
ΝΑΤΟ, αλλά και αναφορικά με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την
Τουρκία.

Οι σκοποί του Ελληνικού Παρατηρητηρίου είναι οι εξής:
α) Να αναπτύξει υψηλής ποιότητας έρευνα και διδασκαλία, επικεντρωμένες στη σύγχρονη
Ελλάδα και τη διεθνή θέση της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
β) Να προωθήσει τη διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση στην επιδίωξη των παραπάνω.
γ) Να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει μια νέα γενιά ερευνητών με εξειδικευμένες γνώσεις και
ερευνητική εκπαίδευση αναφορικά με τις παραπάνω θεματικές.
δ) Να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και
συναντήσεων εργασίας που να υποστηρίζουν τους παραπάνω σκοπούς.
ε) Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών ακαδημαϊκών κοινοτήτων Ελλάδας και
Μεγάλης Βρετανίας με σκοπό την προώθηση της έρευνας και διδασκαλίας στα ζητήματα της
Ελλάδας και της Κύπρου.
στ) Να πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες εντός αλλά και εκτός του ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος, σε ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ζ) Στη βάση όλων των παραπάνω, να συνεισφέρει στο έργο και τη φυσιογνωμία του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και του LSE συνολικά.
Το Παρατηρητήριο διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα ερευνητικών σεμιναρίων, δημόσιων
διαλέξεων, εργαστηρίων και συνεδρίων και φιλοξενεί τακτικά ομιλητές υψηλού κύρους.
Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι Πώλ Τόμσεν (IMF), τέως πρωθυπουργός Γιώργος
Παπανδρέου, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο τέως Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο τέως Υπουργός
Οικονομικών Γεώργιος Αλογοσκούφης, η τέως Δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη.

