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WHO IS WHO



Κατερίνα Αντωνίου
Η Κατερίνα Αντωνίου διδάσκει Φαρμακολογία στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ συμμετέχει ενεργά σε σχετικά με το 
αντικείμενο που υπηρετεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Νευροψυχοφαρμακο-

λογία μελετώντας κυρίως σε προκλινικό επίπεδο διαταραχές του Κε-
ντρικού Νευρικού Συστήματος και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. 
Έχει επιβλέψει χημικούς,  ιατρούς, φαρμακοποιούς και βιολόγους κατά 
τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τους σπουδών και 
οι περισσότεροι από αυτούς ασκούν με επιτυχία το ερευνητικό και εκ-
παιδευτικό τους έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το συγγραφικό 
της έργο περιλαμβάνει κεφάλαια σε βιβλία καθώς και ερευνητικές ερ-
γασίες, σε συνάφεια με το επιστημονικό της έργο. Από τον Απρίλιο του 
2015 έως τις αρχές του 2019, άσκησε τα καθήκοντά της ως πρόεδρος 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.



Βάλια Αρανίτου
Η Βάλια Αρανίτου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτι-
κής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Σπούδασε οικονομικά 
και πολιτική κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και στο Université Paris Dauphine. Στα ερευνητικά της εν-
διαφέροντα περιλαμβάνονται η ταξική ανάλυση, τα συστήματα και οι 
θεσμοί κοινωνικής εκπροσώπησης, η οργάνωση της εργασίας και οι 
εργασιακές σχέσεις καθώς και οι θεωρητικές συσχετίσεις οικονομίας 
και δημοκρατίας. Ως επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ έχει 
εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματι-
κότητα και την οργάνωση του κλάδου του εμπορίου.  Έχει συμμετάσχει 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονι-
κές επιτροπές.



Αιμίλιος Αυγουλέας
Ο Αιμίλιος Αυγουλέας είναι καθηγητής διεθνούς τραπεζικού δικαίου και 
χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, επικεφα-
λής του Τομέα Εμπορικού Δικαίου και διευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος (LLM). Είναι επίσης μέλος της ομάδας συμφεροντού-
χων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, εκλεγμένος ως διακεκριμένος 
ακαδημαϊκός. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων στο ευρύτερο πεδίο του διε-
θνούς και ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού δικαίου, των οικονομικών 
και της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής [behavioural finance]. Εί-
ναι συγγραφέας των βιβλίων Governance of Global Financial Markets: 
The Law, the Economics, the Politics [Διακυβέρνηση των παγκόσμιων 
χρηματοοικονομικών αγορών: δίκαιο, οικονομικά και πολιτική] και Η 
μηχανική και η ρύθμιση της κατάχρησης της αγοράς: Μια νομική και 
οικονομική ανάλυση. Το έργο του αναφέρεται συχνά σε μελέτες χάρα-
ξης πολιτικής στην Ελλάδα και διεθνώς.



Έφη Αχτσιόγλου
Η Έφη Αχτσιόγλου είναι βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
και πρώην υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. Είναι τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Γεννήθηκε το 1985 στα Γιαννιτσά 
όπου και μεγάλωσε. Το 2006 αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχια-
κό δίπλωμα ειδίκευσης στο δημόσιο δίκαιο και τις πολιτικές επιστήμες. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο εργατικό δίκαιο, πα-
ρεμβαίνοντας ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο για τα εργατικά δικαιώμα-
τα στην Ευρώπη. Το 2015 αναγορεύτηκε διδάκτορας Νομικής με τιμητική διάκριση. 
Διετέλεσε υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης από τις 5 Νοεμβρίου του 2016 έως τις 9 Ιουλίου του 2019. Το 2015 διετέλε-
σε διευθύντρια στο γραφείο του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ήταν η επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης του 
Υπουργείου Εργασίας με τους θεσμούς. Υπήρξε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου 
Εργασίας και του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Διετέλεσε επίσης διευθύντρια στο γραφείο του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη και 
ως διαπιστευμένη κοινοβουλευτική βοηθός στο ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. 
Υπήρξε επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 
και στον τομέα αστικού και εργατικού δικαίου του ΑΠΘ.



Διάνα Βουτυράκου
Η Διάνα Βουτυράκου είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός 
και μηχανικός υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με 
πληθώρα διακρίσεων σε Διαγωνισμούς και Ολυμπιάδες Ρομποτικής. 
Εργάζεται ως software developer για ιατρικές συσκευές στη Γερμανία 
αλλά και ως καθηγήτρια εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα ενώ 
έχει ιδρύσει από το 2016 την ΜΚΟ Unique Minds, η οποία βοηθάει μαθη-
τές παρέχοντας ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Είναι συγγραφέας βι-
βλίου για την εκπαιδευτική ρομποτική και παγκόσμια Ambassador του 
G(irls)20 για την ενδυνάμωση περισσότερων νέων γυναικών στο STEM. 
Το έργο της έχει βραβευθεί μεταξύ άλλων με το Greek International 
Women Award, τιμητικό βραβείο στα Education Leaders Award, και το 
Forbes την έχει συμπεριλάβει στην ελληνική λίστα του 30 Under 30.



Κώστας Γαβρόγλου
Ο Κώστας Γαβρόγλου είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας των επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 2004-2014 ήταν πρόεδρος του 
ΔΣ του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στα πα-
νεπιστήμια Βοστώνης, Harvard, MIT, Cambridge, Pennsylvania και Istanbul 
Technical University. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Centre Alexandre 
Koyre (Παρίσι), στο Dibner Center for the History of Science (Βοστώνη) και 
στο Max Planck Institute for the History of Science (Βερολίνο). Το επιστη-
μονικό του έργο εστιάζει σε θέματα εξέλιξης της φυσικής και της χημείας 
τον 19ο και 20ό αιώνα, στην ιστορία του τεχνητού ψύχους, στον χαρακτή-
ρα των επιστημών στη διάρκεια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και στην 
ιστορία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Το 2020 έχει λάβει το βραβείο 
Gustav Neuenschwander της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας των Επιστη-
μών. Είναι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας των Επιστημών. 
Δραστηριοποιήθηκε σε επιτροπές παιδείας του ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, του ΣΥ-
ΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχθηκε βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής και από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι τις εκλογές 
του Ιουλίου 2019, ήταν υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.



Όλγα Γεροβασίλη 
Η Όλγα Γεροβασίλη γεννήθηκε στην Άρτα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχο-

λή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1994 έως το 2012 ήταν αυτοα-
πασχολούμενη γιατρός. Από τον Μάιο του 2012 εκλέγεται βουλευτής 
Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ και από τον Ιούλιο του 2019 είναι γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Διετέλεσε 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη (από τον Αύγουστο του 2018 ως τον 
Ιούλιο του 2019), υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης (από τον Νο-

έμβριο του 2016 ως τον Αύγουστο του 2018) και υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ με χρέη κυβερνητικής εκπροσώπου (Ιούλιος 2015 και 
από τον Σεπτέμβριο του 2015 ως τον Νοέμβριο του 2016). Επίσης, ήταν 
υποψήφια δήμαρχος Αρταίων το 2006 και το 2010, ενώ διετέλεσε ακό-

μη γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας (2003-2005), δημοτική 
σύμβουλος Αρταίων (1998-2002) και γραμματέας της Ιατρικής Εταιρί-
ας Άρτας (1997-2003).



Μαρία Γεωργαρίου
Η Μαρία Γεωργαρίου γεννήθηκε το 1974. Διδάσκει στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
και κάτοχος D.E.A. του Πανεπιστημίου Paris V – René Descartes στην 
κοινωνιογλωσσολογία. Συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό συνδικα-
λιστικό κίνημα και από το 2019 είναι γενική γραμματέας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ.



Γιώργος Γιούλος 
Ο Γιώργος Γιούλος είναι πρόεδρος του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Ινστι-
τούτου Μελετών, Ερευνών και Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΑΔΕΔΥ 
(2014). Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών από το 2000 και 
προϊστάμενος του Τμήματος Αξιολόγησης Διαδικασιών του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (από 
το 2014), ενώ έχει διατελέσει και προϊστάμενος του Τμήματος Μετεκ-
παίδευσης & Μελετών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (από το 2011). Είναι 
κοινωνιολόγος (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω-

νικών και Πολιτικών Επιστημών - 1992), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ-

ματος (MPhil) Οικονομικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (UADPhilEcon - 2010), μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜA) 
Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο του Nottingham (UK - 2002), 
απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Τμήμα Γενικής Διοίκησης - 2000).



Χρήστος Γούλας 
Ο Χρήστος Γούλας είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας («Πολιτικές – Συστήματα δια βίου εκπαίδευσης και ο ρόλος 
των κοινωνικών εταίρων»). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι γενικός δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Είναι μέλος ευρωπαϊκών και εθνικών 
επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής πολιτικής στα πεδία των πολι-
τικών απασχόλησης, δια βίου εκπαίδευσης. Διδάσκει στο Τμήμα Οικο-

νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΜΣ «Οικονομικά της 
Εργασίας») και στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΜΣ «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμι-
κό και Πολιτικές Απασχόλησης»).



Daniel Chavez 
Ο Daniel Chavez είναι συνεργάτης του Transnational Institute από το 2005. Έλαβε το δι-
δακτορικό του δίπλωμα στις Αναπτυξιακές Σπουδές από το Ινστιτούτο Κοινωνικών σπου-
δών του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ το 2001. Ξεκίνησε ως ακτιβιστής στην 
Ενωμένη Ομοσπονδία Στεγαστικών Συνεταιρισμών Αλληλοβοήθειας (FUCVAM) στην Ου-
ρουγουάη. Στο πλαίσιο του TNI έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα πάνω στην 
ενέργεια και τις δημοκρατικές και συμμετοχικές εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτικοποίη-
ση της ηλεκτρικής ενέργειας στον Παγκόσμιο Νότο, στις Δημόσιες Εναλλακτικές Λύσεις, 
στον εκδημοκρατισμό των δημόσιων επιχειρήσεων, στη Νέα Πολιτική, με έμφαση τη Λα-
τινική Αμερική.
 Από τα προγράμματα αυτά έχουν προκύψει και ορισμένα από τα βιβλία του. Το 
πιο πρόσφατο (ως συν-συγγραφέας) είναι το Repensar lo público: Estado, sociedad y 
servicios básicos en América Latina [Επανεξετάζοντας το δημόσιο: Κράτος, κοινωνία και 
βασικές υπηρεσίες στη Λατινική Αμερική] (Icaria, 2018). Άλλες δημοσιεύσεις του περιλαμ-
βάνουν το The Left in the City: Progressive and Participatory Local Governments in Latin 
America [Η Αριστερά στην Πόλη: Προοδευτικές και Συμμετοχικές Τοπικές Κυβερνήσεις 
στη Λατινική Αμερική] (Latin American Bureau, 2004) και στα ισπανικά ως La izquierda en 
la ciudad (Icaria, 2004) και το The New Latin American Left: Utopia Reborn [Η νέα λατινο-

αμερικάνικη Αριστερά: Η ουτοπία ξαναγεννιέται] (TNI, 2008) και στα ισπανικά ως Nueva 
Izquierda En America Latina (Catarata, 2008). 
 Οι τομείς της εξειδίκευσής του είναι: η λατινοαμερικάνικη πολιτική, η ενεργειακή 
πολιτική, οι κρατικές επιχειρήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, και ο συμμετοχικός αστικός 
σχεδιασμός και διακυβέρνηση.



Alex Cobham 
Ο Alex Cobham είναι οικονομολόγος, επικεφαλής του Tax Justice Network 
και μέλος της Επιτροπής για τη Φτώχεια και την Ανισότητα της κυβέρνησης 
της Σκωτίας. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της ομάδας συντονισμού της Ανε-
ξάρτητης Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολο-

γίας [Independent Commission for the Reform of International Corporate 
Taxation] και της τεχνικής συμβουλευτικής ομάδας του Fair Tax Mark. Η 
δουλειά του επικεντρώνεται στις παράνομες χρηματικές ροές, στην αποτε-
λεσματική φορολόγηση για την ανάπτυξη και την ανισότητα. Έχει διατελέ-
σει ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στις οργανώσεις Christian 
Aid, Save the Children, και στο Center for Global Development, ενώ παρέχει 
συμβουλευτική σε ευρύ φάσμα φορέων, περιλαμβανομένων των UNCTAD, 
UNECA, UN-ESCWA, DFID και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πρόσφατα, δημο-

σίευσε δύο βιβλία, The Uncounted [Το μη καταμετρημένο] (Polity Press) και 
Estimating Illicit Financial Flows: A Critical Guide to the Data, Methodologies, 
and Findings [Εκτίμηση Παράνομων Χρηματικών Ροών: Ένας κριτικός οδη-
γός στα δεδομένα, τις μεθοδολογίες και τα ευρήματα], με τον Petr Janský 
(Oxford University Press, ανοιχτή πρόσβαση).



Ντίνα Δασκαλοπούλου
Η Ντίνα Δασκαλοπούλου είναι δημοσιογράφος στην 
Εφημερίδα των Συντακτών από την ίδρυσή της Αρθρο-

γραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά από το 1993, με 
ειδίκευση στα κοινωνικά θέματα. Έχει σπουδάσει Επι-
κοινωνία & ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει με-
ταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτική και το Διαδίκτυο από 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Κώστας Δουζίνας 
Ο Κώστας Δουζίνας είναι καθηγητής νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας 
στο Κολλέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι ιδρυ-
τικό μέλος της Critical Legal Conference, του Birkbeck Institute for 
the Humanities και ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού Law and 
Critique και του Birkbeck Law Press. Υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
και πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών (2015-2019). Τα 
βιβλία του, που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, περιλαμβά-
νουν: Το Τέλος των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Νόμος και Αισθητική, 
Ριζοσπαστική Πολιτική και Νομική Φιλοσοφία, Critical Jurisprudence, 
The Radical Philosophy of Rights και Από την Έδρα στα Έδρανα. 



Κώστας Ελευθερίου 
Ο Κώστας Ελευθερίου διδάσκει πολιτική και ιστορική κοινωνιολο-

γία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης και είναι συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του Ιν-
στιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Έχει συγγράψει τα βιβλία ΠΑ-
ΣΟΚ: Η άνοδος και η πτώση (;) ενός ηγεμονικού κόμματος (Σαββάλας 
2013, μαζί με τον Χρ. Τάσση), Η ιστορία του Εμπορικού και Εισαγωγι-
κού Συλλόγου Πατρών (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 2021, μαζί με τους Β. Αγγελή και Μ. 
Μανιούδη) και Το Πολιτικό Κόμμα (ΕΝΑ 2021). Κείμενά του σχετικά με 
την ελληνική κομματική πολιτική, τη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, 
την ιστορία του εμπορικού συνδικαλισμού και την ελληνική Αριστερά, 
έχουν δημοσιευθεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ισπανικά.



Cornelia Hildebrandt
Η Cornelia Hildebrandt είναι φιλόσοφος και ερευνήτρια ανώτερης 
βαθμίδας (senior research fellow) στο πεδίο των πολιτικών κομμά-
των και των κοινωνικών κινημάτων και σε αυτό του διαλόγου Χριστια-
νών-Μαρξιστών στο Ινστιτούτο Κριτικής Κοινωνικής Ανάλυσης του 
Ιδρύματος Rosa Luxemburg. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι μαζί 
με την Marga Ferré συμπρόεδρος του δικτύου transform! Europe. Ερ-
γάζεται και δημοσιεύει τακτικά πάνω στα θέματα ανάπτυξης της ριζο-

σπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη και στις μεταβολές των σχέσεων 
εξουσίας στην Ευρώπη. Επικοινωνία: hildebrandt@transform-network.
net

mailto:hildebrandt%40transform-network.net?subject=
mailto:hildebrandt%40transform-network.net?subject=


Όθων Ηλιόπουλος
Ο Όθων Ηλιόπουλος σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Ακολούθως, εκπαιδεύτηκε στην παθολογία στο University 
of Wisconsin Medical School και στην ογκολογία στο Dana-Farber 
Cancer Institute and Harvard Medical School. Είναι αναπληρωτής κα-
θηγητής Ιατρικής και κλινικός ογκολόγος στο Harvard Medical School 
και στο Massachusetts General Hospital Cancer Center. Το επιστημο-

νικό ενδιαφέρον του εντοπίζεται στην ανακάλυψη μοριακών στόχων 
για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Είναι μέλος επιτροπών 
στρατηγικού σχεδιασμού στο Dana-Farber/Harvard Cancer Center 
και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την εκτέ-
λεση στρατηγικών στην ιατρική εκπαίδευση και τη βασική βιοϊατρική 
έρευνα.



Νίκος Θεοχαράκης
Ο Νίκος Θεοχαράκης είναι καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστο-

ρίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι από-

φοιτος της Βαρβακείου Σχολής και του Τμήματος στο οποίο σήμερα 
διδάσκει. Είναι διδάκτορας οικονομικών (PhD) του Πανεπιστημίου 
του Cambridge. Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας δημοσιονομικής 
πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπος της Ελλάδος 
στο Euro Working Group και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπεί-
ας στο Brussels Group. Υπήρξε πρόεδρος και επιστημονικός διευθυ-
ντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
και πρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρων Μουσικής Αθηνών. Είναι διευ-
θυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομι-
κή Επιστήμη και πρόεδρος της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.



Ακρίτας Καϊδατζής
Ο Ακρίτας Καϊδατζής είναι επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δι-
καίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου διδάσκει συνταγματικό δίκαιο, 
πολιτική και συνταγματική ιστορία, συνταγματικές ελευθερίες. Διδά-
σκει επίσης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και στο Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι 
οι σχέσεις δικαίου και πολιτικής και η ελληνική συνταγματική ιστορία. 
Διετέλεσε γενικός γραμματέας της κυβέρνησης (2018-2019) και προϊ-
στάμενος στο νομικό γραφείο της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνη-
σης (2016-2018). Το τελευταίο του βιβλίο είναι Ο συνταγματισμός του 
Εικοσιένα: Η συνταγματική πρακτική της Επανάστασης μέσα από τις 
πηγές, 1821-1827 (εκδ. Ευρασία, 2021).



Βασίλης Κάλφας
Ο Βασίλης Κάλφας είναι ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του ΑΠΘ. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της μετάφρασης των Απάντων του Αριστο-

τέλη στις εκδόσεις Νήσος και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και της συλλογικής ψηφια-
κής εγκυκλοπαίδειας «Πλάτων» στο ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Έχει τιμηθεί με το 
βραβείο πανεπιστημιακής διδασκαλίας από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(2002), με το βραβείο εξαιρετικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας από το ΙΤΕ (2019) 
και με το κρατικό βραβείο ενδογλωσσικής μετάφρασης του έτους 2015 για τη μετά-
φραση των Φυσικών του Αριστοτέλη. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύ-
ματος της Εθνικής Τραπέζης και είναι μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη.
 Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Eπιστημονική Πρόοδος και Oρθολογικότητα: 
Προς μια ρεαλιστική ανασυγκρότηση της σύγχρονης Eπιστημολογίας, Αθήνα 1983, 
(με τον M.Z. Kοππιδάκη και τον Δ. Kυρτάτα) Tα Eσόμενα: H αγωνία της πρόγνωσης 
στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 1990, Πλάτων «Tίμαιος», Αθήνα 1995, Aρι-
στοτέλης «Περί φύσεως (Φυσικά 2ο βιβλίο)», Αθήνα 1999, Φιλοσοφία και επιστήμη 
στην Aρχαία Eλλάδα, Αθήνα 2005, (με τον Γ. Zωγραφίδη) Aρχαίοι Έλληνες Φιλόσο-
φοι, Θεσσαλονίκη 2006, Aριστοτέλης, «Mετά τα φυσικά. βιβλίο A», Aθήνα 2009, Aρι-
στοτέλης, «Περί γενέσεως και φθοράς», Αθήνα 2011, Aριστοτέλης, «Φυσικά», Αθήνα 
2015, H φιλοσοφία του Αριστοτέλη, 2015, ψηφιακό βιβλίο, Callippos, (editor) Η εγκυ-
κλοπαίδεια του Πλάτωνα, IME 2016. Έχει πάνω από 50 δημοσιευμένα άρθρα σε διε-
θνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.



Ιφιγένεια Καμτσίδου
Η Ιφιγένεια Καμτσίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Υπήρξε από τον Απρίλιο του 2015 
έως τον Σεπτέμβριο 2019 πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT). Πρόεδρος της 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κύρωση της Συνθήκης της 
Κωνσταντινούπολης (ν. 4531/2018), μέλος της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο των Ανεξάρτητων Αρχών (11/2016- 
12/2017) και πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 
ουσιαστική ισότητα των φύλων (9/2010-10/2011). Επισκέπτρια καθηγή-
τρια στο Master II του Πανεπιστημίου Paris Ouest (1/2015) και στο Πα-
νεπιστήμιο της Μεσίνα (4/2005), συνδιευθύντρια με την καθηγήτρια H. 
Gaudin του ελληνογαλλικού ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό 
Δίκαιο». Ερευνήτρια στο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα «Λαϊκιστικός 
συνταγματισμός», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (κωδ. 96057). 
Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημο-

κρατίας.
 Πρόσφατες δημοσιεύσεις: «Οι αόριστες νομικές έννοιες ως 
όχημα πραγμάτωσης των θεμελιωδών αρχών και αξιών του πολιτεύμα-
τος», ΔιΔικ, τευχ. 5 (2021), «Η πανδημία και η αναχώρηση του δικαίου» 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ. 85 (2020), «Οι συνταγματικά 
μετέωρες σχέσεις κράτους και εκκλησίας», ΤοΣ, 2020 τευχ.1-2,  «Σκέ-
ψεις σχετικά με την (αντι)συνταγματικότητα του νομικού πλαισίου 
για την απευθείας μετάδοση των μαθημάτων με τεχνολογικά μέσα», 
ΕφΔΔ, τευχ. 3 (2020), “In Search of Lost Sovereignty”, σε S. Hennette- 
Th. Piketty κ.α., How to Democratize Europe, Cambridge, H.U.P, 2019, 
«Συμπεράσματα», ΕΚΔΔΑ-ΕΜΔΔΟΕ, Παθογένειες της Δημόσιας Διοίκη-
σης και προτάσεις υπέρβασής τους, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, «Σύγ-
χρονες προσλήψεις της Δημοκρατίας: η δημοκρατική αρχή στο έργο 
του Αντώνη Μανιτάκη», Το Σύνταγμα εν εξελίξει, Τιμητικός Τόμος για 
τον Α. Μανιτάκη, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα 2019, «Επιστήμη και Δημοκρα-
τία»,  Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ.79 (2019), «Οι λέξεις και τα 
πράγματα. Ο Νομικός Σ. Ορφανουδάκης», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) τευχ. 3 
(2018), « Comparaisons Prétoriennes», Revue du LMDP, τευχ. 7 (2017), 
«Ισότητα και αξιοκρατία», Pro-Justitia τομ.1, «Οι ποσοστώσεις φύλου 
στους συνδυασμούς των υποψηφίων», Τιμ.Τόμος για την Ε. Κουνουγέ-
ρη – Μανωλεδάκη, Εκδ. Σάκκουλα, 2016, «La Grèce», J-M. de Waele κ.α, 
Les Démocraties Européennes, Ar. Colin, 2015. Κύριες μονογραφίες: Η 
επιφύλαξη υπέρ του νόμου, εκδ. Σάκκουλα, 2001, Το κοινοβουλευτικό 
σύστημα, Σαββάλας, 2011



Γιάννης Καραγιάννης
Ο Γιάννης Καραγιάννης είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής ανάλυ-
σης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δρα-
στηριοποιείται ερευνητικά στη μελέτη πρακτικών (δια)κυβέρνησης και 
άσκησης εξουσίας, την ανάλυση του πολιτικού λόγου, της ελληνικής 
πολιτικής, του κομματικού και πολιτικού ανταγωνισμού και την πολιτι-
κή επικοινωνία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις «νήσος» το 
βιβλίο του με τίτλο: ΠΑΣΟΚ και πολιτικός λόγος. Νοηματοδοτήσεις του 
λαϊκισμού, εκσυγχρονισμού και σοσιαλισμού.



Μαρία Καραμεσίνη
Η Μαρία Καραμεσίνη είναι καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και της κοι-
νωνικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και πρόεδρος της Επιτρο-

πής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τον Μάρτιο του 
2015 μέχρι τον Αύγουστο 2019 υπήρξε πρόεδρος και διοικήτρια του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Το ερευνητικό και συγγρα-
φικό της έργο έχει αναπτυχθεί γύρω από θέματα αγοράς εργασίας, ανισοτή-
των φύλου και επαγγελματικής ένταξης των νέων, πολιτικών καταπολέμησης 
της ανεργίας, ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης και ευρωπαϊκού κοινωνι-
κού μοντέλου, βιομηχανικής πολιτικής, τεχνολογικής αλλαγής και εργασιακών 
σχέσεων, μοντέλων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και οικονομικών 
ανισοτήτων. Ήταν πρόεδρος του Δικτύου των Γραφείων Διασύνδεσης των ελ-
ληνικών πανεπιστημίων την περίοδο 2001-2008, επιστημονικά υπεύθυνη της 
πρώτης –και μοναδικής– πανελλαδικής έρευνας απορρόφησης των πτυχιού-
χων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας (2004-2005) και μέλος 
όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανι-
σότητες φύλου και την πολιτική ισότητας στην αγοράς εργασίας  την περίοδο 
1997-2014. Από το 2014 μέχρι το 2017 έλαβε μέρος σε τρία μεγάλα ερευνητικά 
προγράμματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την οικονομική κρίση και 
τις επιπτώσεις της στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, τις ανισότητες και την 
μεσαία τάξη στις χώρες της ΕΕ, την επίδραση των εργασιακών σχέσεων στις 
ανισότητες στην αγορά εργασίας.



Λούκα Τ. Κατσέλη
Η Λούκα Τ. Κατσέλη είναι ομότιμη καθηγήτρια διεθνών οικονομικών και 
ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1987 -2019), γενική διευθύντρια της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσι-
κής (ΕΔΕΜ), και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας 
Κύπρου. Διατελεί επίσης αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
African Capacity Building Foundation (ACBF) και είναι ιδρυτικό στέλεχος 
της Match2Invest, εταιρείας συμβούλων αφιερωμένη στην προώθηση βι-
ώσιμων επενδύσεων στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει πρόεδρος του ΔΣ της 
Εθνικής Τράπεζας Κύπρου (11/2015 – 01/2022), πρόεδρος του ΔΣ της Ελλη-
νικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (2015 – 2016), 
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009 – 2010), 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2010 – 2012), διευθύντρια 
του Κέντρου Ανάπτυξης του OΟΣΑ στο Παρίσι (2003 – 2007), καθώς και 
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην 
Αθήνα (1982 – 1986). Διετέλεσε επίσης οικονομικός σύμβουλος του Έλληνα 
πρωθυπουργού (1993-1996), μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του ΟΗΕ (1996 - 2003), μέλος των Επιτροπών Οικονομικής και Νομισματι-
κής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της «Comité des Sages» για 
τη Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (1995-1997).
 Με πλούσιο συμβουλευτικό έργο στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
έχει συνδέσει το όνομά της με την εισαγωγή του νομοθετικού πλαισίου 
στην Ελλάδα (Ν. 3869/2010) για την πτώχευση φυσικών προσώπων και 
την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρόσφατα συντόνισε με τον Poul N. 
Rasmussen (πρ. Πρωθυπουργό της Δανίας ) τις εργασίες της «Ανεξάρτητης 
Επιτροπής για την Ευημερία και Ισότητα στην Ευρώπη», η έκθεση της οποί-
ας αποτελεί σημαντική προγραμματική πρωτοβουλία της Ομάδας Σοσιαλι-
στών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Princeton 
στη διεθνή οικονομική και την αναπτυξιακή οικονομική (1978, με διάκριση) 
και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του ιδίου Πανε-
πιστημίου στη διεθνή οικονομική (MA, 1976) και στην οικονομική πολιτική 
(MPA, 1974), έλαβε το πτυχίο της στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανε-
πιστήμιο Smith των ΗΠΑ με διάκριση (1972, cum laude and Phi Beta Kappa). 
Έχει διατελέσει επίκουρη και αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικών στο 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ (1977-1985).
 Είναι αποδέκτης πολλών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης νεαρής καθηγήτριας στο Yale (1980). Έχει συγγράψει πολλά 
επιστημονικά συγγράμματα, 3 βιβλία και μονογραφίες σχετικές με την ανα-
πτυξιακή και μακροοικονομική πολιτική, καθώς και τη θεσμική οικονομική 
με εφαρμογές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.



Δανάη Κολτσίδα
Η Δανάη Κολτσίδα, νομικός και πολιτική επιστήμονας, γεννήθηκε το 
1985 και είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας πραγμα-
τοποιήσει μέρος των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas 
(Paris II). Εργάστηκε ως δικηγόρος, νομική σύμβουλος και σύμβου-
λος πολιτικής. Από το 2018 είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος 
Πουλαντζάς, συντονίζοντας τη θεματική Θεσμοί-Δημοκρατία-Πολιτι-
κή και επιμελούμενη, μεταξύ άλλων, την έκδοση Εκλογικές Τάσεις (με 
τον Κ. Πουλάκη) και την ετήσια έρευνα για τη νεολαία. Είναι αντιπρό-

εδρος του δικτύου Transform! Europe και μέλος της Εθνικής Επιτρο-

πής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πρόσφατα συνεπιμελήθηκε (με 
τις C. Hildebrandt, A. Bouma) τον τόμο Radical in Diversity. Europe’s 
Left 2010-2020 (Merlin Press, 2021) και στα γερμανικά Left Diversity 
Zwischen Tradition und Zukunft (VSA Verlag, 2021).



Γεράσιμος Κουζέλης
O Γεράσιμος Kουζέλης, ομότιμος καθηγητής επιστημολογίας και κοι-
νωνιολογίας της γνώσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 
και σπούδασε κοινωνιολογία, φιλοσοφία και πολιτική επιστήμη στα Πα-
νεπιστήμια του Mάρμπουργκ και της Φραγκφούρτης. Από το 2015 έως 
το 2019 ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει 
ασχοληθεί ερευνητικά και συγγραφικά με την «κριτική θεωρία», την 
κοινωνιολογία της γνώσης, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, την 
επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, τις μορφές εξουσίας στις 
καθημερινές σχέσεις, τη φτώχεια και το ρατσισμό.



Χριστίνα Κουλούρη
Η Χριστίνα Κουλούρη είναι καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστο-

ρίας και πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών. Έχει σπουδάσει στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I) 
και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι. Το 
2010 ήταν επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης 
(Paris 1 –UMR IRICE), το 2017 Visiting Research Fellow στο Πανεπιστήμιο 
Princeton και τον Ιούνιο του 2019 Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του 
Regensburg (Γερμανία). Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τε-
χνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Το τελευταίο της βιβλίο Φουστα-
νέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα 1821-1930, 
Αλεξάνδρεια, 2020, τιμήθηκε με το βραβείο Αναγνώστη 2021.



Φανή Κουντούρη
Η Φανή Κουντούρη είναι επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστή-
μης-πολιτικής επικοινωνίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορί-
ας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έλαβε το διδακτορικό της στην πολιτι-
κή επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne I και εργάστηκε 
ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Είναι 
συγγραφέας των βιβλίων Πολιτική Δημοσιότητα και Εξουσία. Κόμμα-
τα και ΜΜΕ στη δεκαετία του 2000 (Τυπωθήτω-Γ. Δαρδάνος, 2011), Τα 
Δημόσια Προβλήματα στην Πολιτική Ατζέντα (Κάλλιπος, 2015) και άρ-
θρων σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά με κριτές. Σήμερα διευ-
θύνει ερευνητικό έργο για την πόλωση στις σύγχρονες δημοκρατίες 
(χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ) και είναι μέλος ερευνητικής ομάδας 
για τη διερεύνηση της εμπιστοσύνης-δυσπιστίας (χρηματοδότηση από 
το Horizon 2020- Proposal acronym En Trust).



Πατρίτσια Κυπριανίδου
Η δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου είναι χημικός, με μεταπτυχιακό σε συστή-
ματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος και διδα-
κτορικό στην ανόργανη χημεία, στο πεδίο της ραδιοφαρμακευτικής 
χημείας. Εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
(ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» και το ερευνητικό και αναπτυξιακό της έργο 
εστιάζεται σε νέα ραδιοφάρμακα με νουκλίδια β ή γ ακτινοβολίας για 
διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών. Συμμετέχει επί μακρόν στα κοινά της 
ερευνητικής κοινότητας. Την περίοδο 2010-2014 διετέλεσε αιρετό μέ-
λος του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Από τα τέλη 2016 έως τον Ιού-
λιο 2019 διετέλεσε γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.



Βασίλης Κωστάκης
Ο Βασίλης Κωστάκης είναι καθηγητής ομότιμης (P2P) διακυβέρνησης 
στο Πολυτεχνείο του Tallinn (TalTech) και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο 
του Harvard. Είναι, επίσης, μέλος του συνεταιρισμού P2P Lab και του 
ορεινού εργαστηρίου «Τζουμέικερς» στα Τζουμέρκα της Ηπείρου.



Ιωάννα Λαλιώτου
Η Ιωάννα Λαλιώτου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορί-
ας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας και αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ίδιου πανεπιστημί-
ου. Σπούδασε ιστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Birmingham της Μ. Βρετανίας (M.Soc. Sc. in Cultural Studies, 1993) και στο Ευ-
ρωπαϊκό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία (Ph.D. in History and Civilization, 1998). Στα 
βιβλία της περιλαμβάνονται τα Transatlantic Subjects. Acts of Migration and 
Cultures of Transnationalism between Greece and America (Chicago University 
Press, 2004) και στα ελληνικά Διασχίζοντας τον Ατλαντικό: Η ελληνική μετανά-
στευση στις ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα (Πόλις 2006), ο συλ-
λογικός τόμος (συνεπιμέλεια με Luisa Passerini, Enrica Capussotti και Dawn 
Lyon) Women Migrants From East to West: Gender, Mobility and Belonging in 
Contemporary Europe (Berghahn Books, 2007) και η μελέτη Ιστορία του Μέλ-
λοντος. Πώς ο Εικοστός Αιώνας Φαντάστηκε έναν ‘Άλλο Κόσμο’; (Open Book 
Press, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΚΤ, 2017). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: νε-
ώτερη και σύγχρονη ιστορία, ιστορία της μετανάστευσης και της διασποράς, 
διεθνικές σπουδές, ιστορία της υποκειμενικότητας, διαπολιτισμικές σχέσεις, 
φύλο, πολιτισμική ιστορία, πολιτισμική θεωρία και κριτική, ιστορία της ουτοπίας 
και της έννοιας του μέλλοντος.



Steffen Lehndorff
Ο Steffen Lehndorff, γεννηθείς το 1947, είναι διδάκτορας (Dr. rer.pol.), οικονο-

μολόγος. Ερευνητής στο Ινστιτούτο Εργασίας και Επαγγελματικών Προσόντων 
(Institut Arbeit und Qualifikation / IAQ) στο Πανεπιστήμιο Duisburg/Essen της 
Γερμανίας. Πριν από τη συνταξιοδότησή του το 2012 εργάστηκε ως επικεφα-
λής του τμήματος για τον χρόνο εργασίας και την οργάνωση της εργασίας στο 
IAQ. Οι τομείς της συγκριτικής έρευνάς του περιλαμβάνουν προβλήματα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την εθνική ποικιλία του καπιταλισμού και των 
εργασιακών σχέσεων στην ΕΕ. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβά-
νουν τα: «A fragile triangle: Collective bargaining systems, trade unions and 
the state in the EU» στο: Stephen McBride, Bryan Evans und Dieter Plehwe: The 
Changing Politics and Policy of Austerity. Bristol: Bristol University Press, 2021, 
σελ. 63-81, New Deal means being prepared for conflict. What we can learn 
from the New Deal of the 1930s. Hamburg: VSA, 2020 https://www.vsa-verlag.
de/nc/buecher/detail/artikel/new-deal-means-being-prepared-for-conflict/, 
«The German “reforms” – no model for the EU» στο: Marcuzzo, Maria Cristina / 
Palumbo, Antonella / Villa, Paola (επιμ.): Economic policy, crisis and innovation. 
Beyond austerity in Europe. London and New York: Routledge, 2020, σελ. 51–
65 (με τον Gerhard Bosch)

https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/new-deal-means-being-prepared-for-conflict/
https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/new-deal-means-being-prepared-for-conflict/


Χρήστος Λυριντζής
Ο Χρήστος Λυριντζής είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστή-
μης-συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημό-

σιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη σύγχρονη 
πολιτική θεωρία και στη συγκριτική πολιτική με έμφαση στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. Σπούδασε στην Αθήνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
Πανεπιστήμιο Αθηνών) και το Λονδίνο (London School of Economics) 
από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Διετέλεσε εκτός 
των άλλων ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας 
(ΚΕΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών, διευθυντής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών (EKKE) και Senior Research Fellow στο Hellenic Observatory 
του LSE.



Σωτήρης Μητραλέξης
Ο δρ. Σωτήρης Μητραλέξης είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του mέta. 
Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο IOCS του Cambridge, ερευνη-
τικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester, διδάκτωρ φιλοσοφίας 
της Freie Universitat Berlin, διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης και διεθνών 
σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διδάκτωρ θεολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από σπουδές 
φιλολογίας και φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και στη Freie Universitat Berlin. Έχει διατελέσει επίκουρος 
καθηγητής φιλοσοφίας στο Istanbul Sehir University και έχει εργαστεί 
ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Princeton, του Cambridge, της 
Ερφούρτης και στο Peterhouse, Cambridge, καθώς και ως εντεταλμέ-
νος διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου.



Ελένη Μουγιάκου
Η Ελένη Μουγιάκου είναι γεωπόνος, με ειδικότητα Αρχιτεκτονική Τοπί-
ου. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γεωπληροφορική από το ΕΜΠ. 
Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 
αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό του αστικού πρασίνου σε πε-
ρίοδο κλιματικής και υγειονομικής κρίσης. Η πολυετής εργασιακή και 
ερευνητική της εμπειρία εστιάζεται στο αστικό και περιαστικό πράσινο, 
στην προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, τα δίκτυα αστι-
κού πρασίνου, τις πράσινες υποδομές και το συμμετοχικό σχεδιασμό. 
Συμμετείχε στη σύνταξη του ΠΕΣΠΚΑ Αττικής, στην τομεακή μελέτη 
«Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. ΤΟΜΕΑΣ: 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ». Είναι ιδρυτικό 
μέλος της COMMONSPACE και συντονίστρια του participatory LAB.



Όλγα Μπαλαούρα
Η Όλγα Μπαλαούρα είναι διδάκτωρ αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. 
Εργάζεται ως αρχιτέκτονας και ερευνήτρια, είναι διδάσκουσα στην Αρ-
χιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ και την Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και 
συνεργάζεται με ιδρύματα και γραφεία του εξωτερικού. Είναι εκλεγ-
μένο μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ) και του 
Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ).



Αριστείδης Μπαλτάς
Ο Αριστείδης Μπαλτάς, είναι μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός 
του ΕΜΠ, διδάκτωρ θεωρητικής φυσικής του Πανεπιστημίου Παρισίων 
και ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας των επιστημών του ΕΜΠ. Βιβλία 
και εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες γλώσσες. Τιμήθηκε 
με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής το 2002 και με το βραβείο 
«εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας Ξανθόπουλου - Πνευματι-
κού» το 2010. Υπήρξε υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των, υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπήρξε τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Ο Πολίτης σχεδόν από 
την ίδρυσή του ενώ είναι περιστασιακός συνεργάτης της Αυγής και της 
Εποχής. Υπήρξε πρόεδρος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» και 
είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολιτικού 
Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Γιώργος Νούνεσης
Ο Γιώργος Νούνεσης είναι διευθυντής και πρόεδρος του διοικητικού συμβου-
λίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Σπού-
δασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε 
το διδακτορικό του στη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του University of 
Minnesota. Ολοκλήρωσε τριετή μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Χημείας του 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), καθώς και το Πρόγραμμα Επαγ-
γελματικής Εξειδίκευσης “Innovation for Economic Development” στο Harvard 
Kennedy School of Government. Είναι Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Βι-
ομοριακής Φυσικής του Δημοκρίτου. Πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα εργά-
στηκε ως Ερευνητής στο Center for Materials Science and Engineering στο MIT 
καθώς και στο Francis Bitter National Magnet Laboratory επίσης στο ΜΙΤ. Έχει 
εργαστεί ως Προσκεκλημένος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιο 
Bordeaux I και ως Προσκεκλημένος Ερευνητής στο Centre de Recherche Paul 
Pascal στο CNRS της Γαλλίας. Για τη δουλειά του έχει τιμηθεί από την Αμερικανι-
κή Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το Εμπει-
ρίκειο Ίδρυμα, το Department of the Navy των ΗΠΑ και το Graduate School του 
University of Minnesota. Είναι αξιολογητής σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργα-
νισμούς της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ΗΠΑ (NSF), την Πολωνία, την 
Τουρκία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.



Ανδρέας Ξανθός
Ο Ανδρέας Ξανθός είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύτηκε στη μικροβιολογία και εργαζόταν 
ως γιατρός του ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας Περάματος και στο Νοσοκομείο Ρεθύ-
μνου. Yπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ρε-
θύμνου, του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών 
(ΟΕΝΓΕ) και της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ). Συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης που λειτουργεί στο Ρέθυμνο από το 2008.
 Εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνου στις εκλογές του 
Μαΐου και στις επαναληπτικές του Ιουνίου 2012. Είναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και από το 2012 έως το 2014 ήταν υπεύθυνος του Το-

μέα Υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιανουάριο του 2015 
επανεκλέχτηκε βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ και υπηρέτησε στη θέση 
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο 
του 2015. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο 2019 κατείχε τη θέση 
του υπουργού Υγείας. Από τον Ιούλιο του 2019 είναι βουλευτής Ρεθύμνου του 
ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.



Uwe Optenhögel
Ο δρ. Uwe Optenhögel είναι πολιτικός επιστήμονας και οικονομολόγος. Σπού-
δασε στη Βόννη, στην Ουάσινγκτον, στο Αμβούργο και στη Λισαβόνα. Κατέχει 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. 
Διετέλεσε διευθυντής του γραφείου του Ιδρύματος Friedrich Ebert στην ΕΕ 
(Βρυξέλλες) από το 2013 ως το 2018. Προηγουμένως υπήρξε προϊστάμενος 
άλλων γραφείων του FES στο εξωτερικό (Βραζιλία, Μαδαγασκάρη/Μαυρίκιος, 
Σκανδιναβικές και Βόρειες χώρες, Κούβα). Στα κεντρικά γραφεία του FES στη 
Βόννη και στο Βερολίνο υπηρέτησε ως στέλεχος σε διάφορες θέσεις: συντο-

νιστής συνδικάτων, επικεφαλής του Τμήματος Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-

πης και διεθνής διευθυντής του FES. Είναι ειδικός στην ευρωπαϊκή και διεθνή 
πολιτική, στην πολιτική ασφάλειας και ειρήνης και στον ρόλο των δεξαμενών 
σκέψης και των ινστιτούτων στη διεθνή πολιτική. Εκτός της δουλειάς του στο 
FES, έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος στο συστημικό μάνατζμεντ, πο-

λιτικός αναλυτής και σύμβουλος για μια ευρεία κλίμακα δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών στη Γερμανία, στην Ευρώπη και αλλού. Έχει συγγράψει πολυάριθ-
μες εκδόσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και προσκαλείται συχνά ως ει-
δικός και συντονιστής σε συνέδρια και ακροάσεις από διαφορετικά εθνικά και 
περιφερειακά κοινοβούλια και κυβερνήσεις. Αυτή την περίοδο δημοσιεύει στον 
παραδοσιακό γερμανικό εκδοτικό οίκο J.H.W. Dietz και είναι αντιπρόεδρος του 
European Foundation for Progressive Studies (FEPS).



Τάκης Παναγιωτόπουλος
Ο Τάκης Παναγιωτόπουλος είναι παιδίατρος-επιδημιολόγος. Σπούδα-
σε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό και δι-
δακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει εργαστεί 
στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και έχει διατελέσει υπεύθυνος του 
Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 
Λοιμώξεων (μετέπειτα Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ΕΟΔΥ). Το 
2005–2018 ήταν καθηγητής δημόσιας υγείας-υγείας του παιδιού στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), με επικέντρωση στην επιδημιο-

λογία και πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων. Τώρα είναι ομότιμος κα-
θηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής (με το οποίο πρόσφατα συγχωνεύθηκε η ΕΣΔΥ). Είναι μέλος της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολισμών και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
για τη νόσο covid-19.



Απόστολος Πανταζής
Ο Απόστολος Πανταζής είναι μέλος ΔΕΠ στο αντικείμενο της κοινω-

νικής και πολιτικής θεωρίας του κοινωνικού κράτους στο Τμήμα Πο-

λιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιλογή 
δημοσιεύσεων: Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού στις κοινωνι-
κές επιστήμες. Προβλήματα κατασκευής κοινωνιολογικών και οικονο-
μικών εννοιών, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 2005, Karl Marx-Karl 
Polanyi. Η γένεση του κοινωνικού κράτους, Στοχαστής, Αθήνα, 2010, 
Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Ίδρυμα Σ. Κα-
ράγιωργα, Αθήνα, 2020, Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Πεδίο, 
2020, Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία (με Νίκο Κελε-
μένη), Πεδίο, 2022. 



Ευθύμης Παπαβλασόπουλος
Ο Ευθύμης Παπαβλασόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε νομικά και 
πολιτική επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα 
επιστημονικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώ-

νουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη θεωρία των πολιτικών 
κομμάτων. Έχει διδάξει πολιτική επιστήμη και πολιτική κοινωνιολογία 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Κοι-
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.



Αικατερίνα Παπανικολάου
Η δρ. Αικατερίνα Παπανικολάου σπούδασε στη Νομική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε με-
ταπτυχιακές σπουδές D.E.A. de droit public interne στο Πανεπιστήμιο 
Panthéon – Assas, Paris II (Sorbonne), όπου και ανακηρύχθηκε διδά-
κτωρ δημοσίου δικαίου. Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, ειδική νομική επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, 
μέλος της Ολομέλειας στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρή-
του των Επικοινωνιών. Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε 
μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο πεδίο του 
δημοσίου δικαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως, 
το πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων και τη λειτουργία των θεσμών του 
κράτους δικαίου. Έχει συγγράψει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 
άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρεμβαίνει επικαίρως 
με θέσεις της στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.



Απόστολος Ι. Παπατόλιας
O Απόστολος Παπατόλιας είναι διδάκτωρ δημοσίου δικαίου στο Πα-
νεπιστήμιο Paris X-Nanterre, με μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο 
δίκαιο και τη θεωρία του δικαίου. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής στο 
Κέντρο Θεωρίας Δικαίου της Nanterre και ως ειδικός επιστήμονας στον 
Συνήγορο του Πολίτη. Έχει διατελέσει νομάρχης Μαγνησίας και γενι-
κός γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ενώ το 2016 επε-
λέγη σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π. Έχει διδάξει «Θεωρία του Κράτους» στο 
Πανεπιστήμιο της Nanterre, ενώ από το 2016 διδάσκει δημόσιο δίκαιο 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης. Σημαντικότερα δημοσιευμένα έργα του είναι: Conception 
mecaniste et conception normative de la Constitution, Sakkoulas-
Bruylant, 2000, Πολιτική και Διοίκηση, Παπαζήση, 2010, Η αξιοκρατία 
ως αρχή και ως δικαίωμα, Παπαζήση, 2019, Η «επόμενη μέρα» του εθνι-
κού και ευρωπαϊκού συνταγματισμού, Παπαζήση, 2020, Θεωρία και 
Πράξη του Επιτελικού Κράτους, Σάκκουλας, 2021.



Γιώργος Παπούλιας
Ο Γιώργος Παπούλιας είναι επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΟΣΙΑΛ. 
Πολιτικός Επιστήμονας, (MA) στην πολιτική οικονομία και τη συγκριτική 
πολιτική ανάλυση. Επιστημονικός συνεργάτης και πολιτικός αναλυτής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού (2006-2010) 
και του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
(2015-2020). Ειδικός συνεργάτης των υπουργών Παιδείας (2009-
2012), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2012) και Οικονομικών 
(2012-2013). Έχει εργαστεί επίσης ως δημοσιογράφος και είναι γενι-
κός γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου και μέλος 
του ΔΣ της Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων – 
ΤΑΔ. Συμμετέχει σε συλλογικές εκδόσεις, άρθρα, αναλύσεις και ειδικά 
αφιερώματα που άπτονται του επιστημονικού πεδίου.



Νίκος Παππάς
Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε το 1976 και μεγάλωσε στην Καισαριανή. Εντάχθηκε 
στη Νεολαία του Συνασπισμού το 1993 και στη συνέχεια εξελέγη μέλος του Κε-
ντρικού Συμβουλίου της. Σπούδασε κι εργάστηκε στη Σκωτία για αρκετά χρόνια. 
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην οικονομία και ανακηρύχθη-
κε διδάκτωρ στη μακροοικονομία από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, όπου κι 
εργάστηκε ως ερευνητής.
 Διετέλεσε διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα από το 2008 μέ-
χρι τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, οπότε και εξελέγη μέλος του Κοινο-

βουλίου στην εκλογική Περιφέρεια της Β’ Αθήνας. Επανεξελέγη βουλευτής στις 
βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Υπηρέτησε την κυβέρνηση ως 
υπουργός Επικρατείας από τον Ιανουάριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016. 
Από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019, υπηρέτησε την κυβέρνηση 
ως υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης. Στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 εξελέγη βουλευτής του Κοινοβου-
λίου στην εκλογική Περιφέρεια Β3 του Νοτίου Τομέα Αθηνών. Είναι μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.



Heikki Patomäki
O Heikki Patomäki είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπι-
στήμιο του Ελσίνκι. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 βιβλία, 200 ερευνη-
τικά άρθρα και εκατοντάδες άρθρα σε έντυπα μαζικής κυκλοφορίας 
και στο διαδίκτυο σε θέματα όπως η φιλοσοφία των κοινωνικών επι-
στημών, οι σπουδές ειρήνης, οι σπουδές μέλλοντος (future studies), 
η οικονομική θεωρία και η διεθνής πολιτική οικονομία, δικαιοσύνη και 
δημοκρατία. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το The Three Fields of 
Global Political Economy [Τα τρία πεδία της Διεθνούς Πολιτικής Οικο-

νομίας] (Routledge 2022). Ο Heikki Patomäki εργάστηκε ως καθηγητής 
στο Nottingham (ΗΒ) και στη Μελβούρνη (Αυστραλία) και είναι μέλος 
της Φινλανδικής Ακαδημίας Επιστημών, ισόβιο μέλος του Clare Hall του 
Cambridge, ιδρυτικό μέλος του Helsinki GPE Centre και αντιπρόεδρος 
του EuroMemo Group (Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια Εναλλακτική 
Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη).



Mario Pianta
Ο Mario Pianta είναι καθηγητής οικονομικής πολιτικής στην Scuola 
Normale Superiore, Classe di Scienze Politico-Sociali της Φλωρεντίας. 
Εργάζεται πάνω στα θέματα της οικονομικής και βιομηχανικής πολιτι-
κής, της ανάπτυξης, των ανισοτήτων και της καινοτομίας. Είναι συν-επι-
μελητής του περιοδικού Structural Change and Economic Dynamics. 
Έχει συνεργαστεί με την Accademia Nazionale dei Lincei, την Ακαδημία 
Επιστημών της Ιταλίας και έχει διατελέσει ερευνητής (research fellow) 
σε αρκετά πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είναι μεταξύ των 
ιδρυτών του Sbilanciamoci!, ενός δικτύου 50 οργανώσεων της κοινω-

νίας των πολιτών και ειδικών που προωθεί εναλλακτικές οικονομικές 
προσεγγίσεις (https://sbilanciamoci.info/). Το τελευταίο του βιβλίο 
είναι το Explaining inequality (Routledge). http://works.bepress.com/
mario_pianta

https://sbilanciamoci.info/


Γιώργος Πλειός
Ο Γιώργος Πλειός είναι καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανάλυσης 
της επικοινωνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου Κοινωνικών Ερευνών στα ΜΜΕ του ίδιου Πανεπιστημίου. 
Έχει επίσης διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης, ενώ έλα-
βε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Κοινωνιολογία με υποτροφία του 
Πανεπιστημίου της Σόφιας. Είναι μέλος σειράς ελληνικών και διεθνών 
επιστημονικών ενώσεων, καθώς και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης. Πρόσφατη έκδοση: Παραποιημένες ειδήσεις (Fake 
News). Ο μετασχηματισμός της προπαγάνδας στην κοινωνία της ενη-
μέρωσης (Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2021).



Μανώλης Πλειώνης
Ο Μανώλης Πλειώνης είναι καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του 
ΑΠΘ, διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
μέλος του ΔΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνο-

λογίας ΝΟΗΣΙΣ, μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής και του 
European Space Science Committee. Επιπλέον, είναι συντονιστής του 
Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιμα-
τικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα - ΠΑΓΓΑΙΑ και πρόεδρος του ΤΕΣ Πε-
ριβάλλον – Ενέργεια – Βιώσιμη Κινητικότητα. Έχει δημοσιεύσει πάνω 
από 240 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε 
πρακτικά συνεδρίων αλλά και πολλά άρθρα εκλαΐκευσης και πολιτικής 
της επιστήμης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ έχει επιβλέψει 
πολλές διδακτορικές διατριβές και διατριβές Master. 



Δημήτρης Πλουμπίδης
Ο Δημήτρης Πλουμπίδης είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως τον 
Μάιο του 2021 υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας. Εργάστηκε και έγραψε κυρίως για την κοινωνική-κοι-
νοτική ψυχιατρική.



Philippe Pochet
Ο Philippe Pochet είναι γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συνδι-
καλιστικού Ινστιτούτου (ETUI), καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστή-
μιο της Luvain (UC Louvain) και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Δι-
απανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο για την Παγκοσμιοποίηση και 
την Εργασία (CRIMT) στο Montreal. Διετέλεσε επίσης διευθυντής 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Παρατηρητηρίου (Observatoire Social 
Européen) για 16 χρόνια πριν από την ένταξή του στο ETUI και επι-
σκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια (μεταξύ άλλων στα 
Berkeley, Harvard, Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Brisbane και στο Κο-

λέγιο της Ευρώπης στη Bruges). Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής και της ψηφιοποίησης στην απασχόληση. Είναι συνεκδότης του 
Transfer, της Ευρωπαϊκής Επιθεώρησης Εργασίας και Έρευνας του 
Τμήματος Έρευνας του ETUI. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου À 
la recherche de l’Europe sociale [Σε αναζήτηση της κοινωνικής Ευρώ-

πης] (2019).



Μαρία Πουρνάρη
Η Μαρία Πουρνάρη σπούδασε μαθηματικά (1984) και φιλοσοφία (1988) 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από το οποίο, το 1994, αναγορεύτηκε διδά-
κτωρ. Από το 1998 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, στο οποίο από 2019 είναι καθηγήτρια. Το συγγραφικό και 
το ερευνητικό έργο της εμπίπτουν στον κλάδο της επιστημολογίας. Είναι 
συγγραφέας των βιβλίων (διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
1994), Nτέιβιντ Χιουμ, Πραγματεία για την Aνθρώπινη Φύση, Για τη Νόηση, 
εισαγωγή-μετάφραση M. Πουρνάρη, Αθήνα: Πατάκης 2005, Nτέιβιντ Χιουμ, 
Κείμενα, Αυτοβιογραφικά, Γνωσιολογικά, Ηθικά , εισαγωγή-επιμέλεια Μ. 
Πουρνάρη, μετάφραση Μ. Πουρνάρη, Χρ. Μητσοπούλου, Αθήνα: Εκκρεμές 
2006, Επιστημική δικαιολόγηση. Μια γνωσιοθεωρητική προσέγγιση, Αθή-
να: Νήσος 2013 και συνεπιμελήτρια του Kouzelis, Μ. Pournari, M. Stöppler, V. 
Tselfes (επιμ.), Knowledge in the New Technologies, Φρανγκφούρτη: Peter 
Lang 2005. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων πάνω σε ζητήματα της επι-
στημολογίας.



Ελένη Ρεθυμιωτάκη
Η Ελένη Ρεθυμιωτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδα-
σε νομικά στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Pantéon-Assas (Paris II) όπου εκπό-

νησε και τη διδακτορική διατριβή της με θέμα: «Από την ιατρική 
δεοντολογία στη βιοηθική». Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στη 
Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α. Το 2015 
ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και από το 2017 
έως το 2021 ήταν πρόεδρος της. Ασχολείται με τη βιοηθική και 
την κοινωνιολογία του δικαίου της τεχνοεπιστήμης. Επιπλέον, 
έχει μελετήσει τις πηγές του δικαίου στην ΕΕ και την ενωσιακή 
έννομη τάξη ως φαινόμενο νομικού πλουραλισμού.



Μαρία Ρεντετζή
Η Μαρία Ρεντετζή είναι Καθηγήτρια και κατέχει την έδρα των Σπουδών 
Επιστήμης, Τεχνολογίας και Φύλου στο Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg. Εργάζεται στη διασταύρωση των σπουδών επι-
στήμης και τεχνολογίας, πυρηνικής διπλωματίας και των σπουδών φύ-
λου. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε δύο αλληλένδετους τομείς: τη 
διερεύνηση του πολιτικού και ιστορικού χαρακτήρα της τεχνοεπιστή-
μης και την κριτική εξέταση του φύλου ως κύριας αναλυτικής κατηγο-

ρίας της τεχνοεπιστήμης. Είναι κάτοχος ενός ERC consolidator grant 
με θέμα «Ζώντας με τη Ραδιενέργεια» με έμφαση στο Διεθνή Οργανι-
σμό Ατομικής Ενέργειας και συνεργάτης του Max Planck Institute for 
History of Science. Έχει υπάρξει προσκεκλημένη καθηγήτρια στο TU 
Berlin, Silverman Professor στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ 
και καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. https://www.stgs.
fau.de/people/prof-dr-maria-rentetzi/

https://www.stgs.fau.de/people/prof-dr-maria-rentetzi/
https://www.stgs.fau.de/people/prof-dr-maria-rentetzi/


Εύη Σαχίνη
H Εύη Σαχίνη είναι διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας της, το ΕΚΤ κατέστη αυτόνομος Οργανισμός υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάχθηκε θεσμικά ως Εθνική Αρχή του Ελληνι-
κού Στατιστικού Συστήματος στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα για στατιστικές Έρευνας, 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), δημιούργησε μηχανισμούς παρακολούθησης και απο-

τίμησης δημόσιων πολιτικών, ενίσχυσε με δράσεις και υπηρεσίες τη σύνδεση του ερευνη-
τικού και επιχειρηματικού τομέα και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, υποστήρι-
ξε με υπηρεσίες και υποδομές τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων περιεχομένου 
(Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), ανέπτυξε συστήματα διαχείρισης δημοσίων δεδομένων 
επιστήμης και πολιτισμού με όρους τεχνολογικής επάρκειας και βιωσιμότητας, και ενίσχυ-
σε τη διεθνή του παρουσία σε δίκτυα και κοινοπραξίες. Συνολικά, διαθέτει τριακονταετή 
εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος. Είναι Εθνικός εκπρόσωπος 
στις επιτροπές Committee on Digital Economy Policy (CDEP) και Committee for Scientific 
and Technological Policy (CSTP) του OECD. Ήταν εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα 
έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελε-
σμάτων. Συμμετείχε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης και στο Γενικό Συμβούλιο Βιβλι-
οθηκών και Αρχείων. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
μέλος του ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Είναι διδάκτωρ 
χημικός μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.



Νίκος Σβέρκος
Ο Νίκος Σβέρκος είναι δημοσιογράφος και διευθυντής στο avgi.gr, τη 
διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας «Η Αυγή». Παράλληλα εργάζε-
ται στην Αυγή της Κυριακής και είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στον 
«105,5 Στο Κόκκινο». Έχει εργαστεί ως πολιτικός συντάκτης και αρθρο-

γράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος, ενώ αρθρογραφούσε επί χρόνια σε μουσικά έντυπα και ιστο-

σελίδες. Έχει αρθρογραφήσει για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλά-
δα και την Ευρώπη σε ξένες εφημερίδες (L’Humanite, Le Monde, La 
Vanguardia, κ.ά.) και έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές συζητήσεις και 
συνέδρια που διοργανώθηκαν από μέσα ενημέρωσης του εξωτερι-
κού (BBC, Euronews, Al Jazeera, ARD κ.ά.). Υπήρξε μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών 
(ΠΟΕΣΥ).  Έχει σπουδάσει πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.



Νίκος Σμυρναίος
Ο Νίκος Σμυρναίος είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομί-
ας, ιστορίας και κοινωνιολογίας των ΜΜΕ και του διαδικτύου στο Πανε-
πιστήμιο της Τουλούζης (Γαλλία) και μέλος του Laboratoire d’études et 
de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS). Έχει δημοσι-
εύσει δεκάδες άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμ-
μετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Αρθρογραφεί συχνά στον ελληνικό και 
διεθνή τύπο σχετικά με τα πολιτικά και κοινωνικά διακυβεύματα των 
ψηφιακών μέσων. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Το ολιγοπώλιο του Δι-
αδικτύου, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2018.



Νίκος Σουλιώτης 
Ο Νίκος Σουλιώτης είναι ερευνητής B’ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι, από όπου 
απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα (2005). Η ερευνητική του δρα-
στηριότητα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα οικονομικής 
κοινωνιολογίας, αστικής κοινωνιολογίας και κοινωνιολογίας του πολι-
τισμού (https://ekke.academia.edu/NicosSouliotis). Σήμερα διευθύνει 
ερευνητικό έργο με θέμα την κοινωνιολογία των ξένων επενδύσεων 
το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (https://socinvest.weebly.
com/). Το 2021 δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο Οικονομολόγοι τεχνοκρά-
τες στην ελληνική πολιτική σκηνή 1974-2019, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.



Γιώργος Σταθάκης
Ο Γιώργος Σταθάκης είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου. Σπούδασε οικονο-

μικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακες σπουδές 
(M.A, Ph.D) στο University of Newcastle. Ήταν επισκέπτης ερευνητής 
στο Center of European Studies, Harvard University και στο Centre for 
Byzantine and Modern Greek Studies, City University of New York. 
 Στα βιβλία του περιλαμβάνονται τα Economic Development 
and Social Change: Historical Roots and Modern Perspectives (επιμ. 
με G. Vaggi, Routledge, Λονδίνο 2006), The Reform of CAP and Rural 
Development in Southern Europe (επιμ. με C. Kasimis, Ashgate, Άλντερ-
σοτ 2003), Ο ατελέσφορος εκσυγχρονισμός, (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 
2007), Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 
2004),  Δοκίμια για τον Μαρξ, (με Ν. Θεοτοκά, Αθήνα: Ο Πολίτης, 1996).
 Εξελέγη βουλευτής Χανίων με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και το 2015 
και διετέλεσε υπουργός Οικονομίας (2015-2016) και υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (2017-2019)



Γιώργος Σταμπουλής
Ο Γεώργιος Σταμπουλής είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντά του αφορούν –μεταξύ– άλλων στην οικονομική της τε-
χνολογικής και θεσμικής εξέλιξης, την οικονομική της διοίκησης επι-
χειρήσεων, τη στρατηγική των επιχειρήσεων, τους συνεταιρισμούς ερ-
γαζομένων, τη διαχείριση, στρατηγική και πολιτική για την τεχνολογία, 
τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, την οικονομική 
της ενέργειας και της μετάβασης σε βιώσιμα κοινωνικο-τεχνικά συ-
στήματα, τις κριτικές θεωρίες της διοίκησης, τον κριτικό ρεαλισμό και 
τη συστημική δυναμική.



Δημήτρης Τζανακόπουλος
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι δικηγόρος, απόφοι-
τος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη φιλοσοφία του δι-
καίου από την ίδια σχολή. 
 Διετέλεσε γραμματέας της Νεολαίας Συνασπισμού από το 2005 ως το 2010. Την 
περίοδο 2010-2012 ξεκίνησε τις διδακτορικές του σπουδές στη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Birkbeck του Λονδίνου ενώ την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 εργάστηκε 
ως εποχικός λέκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2012 διέκοψε τις διδακτορικές του 
σπουδές και επέστρεψε στην Ελλάδα ώστε να αναλάβει τη θέση του νομικού συμβού-
λου του προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. Από τον Ιανουάριο 
του 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2016 διετέλεσε γενικός γραμματέας του πρωθυ-
πουργού.
 Τον Νοέμβριο του 2016 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας και ορίστηκε κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος. Παρέμεινε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου έως τον 
Ιούνιο του 2019 οπότε και αντικαταστάθηκε προκειμένου να λάβει μέρος στις εθνικές 
εκλογές στις οποίες εκλέχθηκε βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Α’ Αθήνας.
 Μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 ανέλαβε κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ θέση στην οποία υπηρέτησε έως την 6η Σεπτεμβρίου του 2020 
οπότε και εκλέχτηκε γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. 
Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικό τόμο του Ινστιτούτου Πολιτικού Προβλη-
ματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», στο περιοδικό Law and Critique, στο περιοδικό Θέσεις, 
στην εφημερίδα Αυγή και σε άλλες εφημερίδες.



Noortje Thijssen
Η Noortje Thijssen εκπροσωπεί το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ινστι-
τούτο (Green European Foundation/GEF), ένα πολιτικό ινστι-
τούτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ίδια είναι μέλος του GEF, ορισμένη από 
το Επιστημονικό Γραφείο του ολλανδικού Πράσινου κόμματος 
(«GroenLinks”). Έχει διδακτορικό στην κοινωνιολογία.



Λουκάς Τριάντης
Ο Λουκάς Τριάντης είναι αρχιτέκτονας-πολεοδόμος με μεταπτυχια-
κές σπουδές αστικής γεωγραφίας και διδακτορικό πολεοδομίας-χω-

ροταξίας. Έχει διδάξει πολεοδομία, χωροταξία και αστική γεωγραφία 
στις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Έχει εργαστεί ως πολεοδόμος-χωροτάκτης στον ιδιωτικό και τον δη-
μόσιο τομέα, και ως ερευνητής σε προγράμματα του LSE και ΕΜΠ. Τα 
ενδιαφέροντά του εστιάζουν σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και 
διακυβέρνησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής 
κρίσης, καθώς και στις κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης του χώρου. Είναι συγγραφέας του βι-
βλίου Χωρικός σχεδιασμός, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παγκοσμι-
οποίηση (2020). Είναι μέλος ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων 
και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).



Γιώργος Τσελιούδης
Ο Γιώργος Τσελιούδης σπούδασε φυσική στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακά στο Πανε-
πιστήμιο του Μαϊάμι και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη μετεω-

ρολογία και τις επιστήμες της Γης. Εργάζεται ως ερευνητής στο 
Ινστιτούτο Γκόνταρντ της ΝΑΣΑ και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής. Είναι ειδικός σε 
θέματα κλιματικής αλλαγής, υπήρξε πρόεδρος του Κέντρου 
Ερευνών Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακα-
δημίας Αθηνών, και συμμετείχε στην Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ και στην Επιτροπή Κλιματικής Εκτί-
μησης των ΗΠΑ.́



Σωκράτης Φάμελλος
Ο Σωκράτης Φάμελλος, γεννημένος το 1966, είναι διπλωματούχος 
χημικός μηχανικός, με μεταπτυχιακό στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό 
και εκτεταμένη εμπειρία στη μηχανική περιβάλλοντος, τη διαχείριση 
υδατικών πόρων, την ανακύκλωση και διαχείριση στερεών και υγρών 
αποβλήτων. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1997 - 2015) και μέλος της Εθνικής Αντι-
προσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2003 - 2015).
 Από τον Iανουάριο του 2015 εκλέγεται βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, 
πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ενώ από τον Νοέμβριο 
2016 έως τον Ιούλιο του 2019 υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα είναι τομεάρχης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Κώστας Φωτάκης
Ο Κώστας Φωτάκης θήτευσε ως αναπληρωτής υπουργός Έρευ-
νας και Καινοτομίας (2015-19) διαμορφώνοντας και υλοποιώντας 
την πολιτική για την Έρευνα στην Έλλαδα. Διατέλεσε πρόεδρος 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ (2011-15), διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ 
και καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπήρξε πρόε-
δρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕ (2013-2015) για θέμα-
τα Ερευνητικών Υποδομών στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Σή-
μερα είναι «Διακεκριμένο Μέλος» του ΙΤΕ και ομότιμος καθηγητής 
φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.



Νίκος Χαραλαμπίδης
Ο Νίκος Χαραλαμπίδης σπούδασε φυσικές επιστήμες, μετεωρολογία-ω-

κεανολογία και γενική ωκεανογραφία σε Αθήνα και Παρίσι.
Από το 1985 δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας φυσικού περιβάλ-
λοντος και άγριας ζωής. Εντάχθηκε στην Greenpeace ως υπεύθυνος θα-
λάσσιας οικολογίας, στη συνέχεια ανέλαβε το συντονισμό του τμήματος 
εκστρατειών και από το 2002 έχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ελ-
ληνικό Γραφείο της Greenpeace.
 Παρακολουθεί συστηματικά, για περισσότερα από 20 χρόνια, θέ-
ματα ενέργειας - κλιματικών αλλαγών – ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
– εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα και διεθνώς. Τα τελευταία χρό-

νια επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε θέματα πράσινης και δίκαιης ανά-
πτυξης, δηλαδή στην προώθηση λύσεων που θα συμβάλλουν στην έξοδο 
από την κρίση (κλιματική, οικονομική και κοινωνική). Αναζητά και προωθεί 
συνέργειες και συνεργασίες για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση ανθρωπι-
στικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.
 Υπήρξε μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, όπως αυτό του 
Climate Action Network – Europe, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλω-

σης και Επιτροπές, όπως η Εθνική Επιτροπή Μακροχρόνιου Ενεργού Σχε-
διασμού.



Γιάννης Ψυχάρης
Ο Γιάννης Ψυχάρης είναι καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής 
Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
και πρόεδρος του ίδιου Τμήματος. Έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
επισκέπτης ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο της Οικονομι-
κής Σχολής του Λονδίνου (LSE) και διευθυντής της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα ερευνητικά και διδακτικά 
του ενδιαφέροντά εμπίπτουν στα πεδία της Περιφερειακής Οικονο-

μικής, Οικονομικής Γεωγραφίας, Δημόσιας Διοίκησης και Δημοσιονο-

μικής Αποκέντρωσης. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του ελληνικού τμή-
ματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA). 
Είναι επίσης β’ αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΙΤΑ) και διευθυντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ).




