Πού Πάει η Ελληνική Οικονομία;
Πέμπτη, 21 Μάιος 2020 19:36

μια νέα διαδικτυακή συζήτηση για την ελληνική οικονομία, και άλλα νέα άρθρα

διαΝΕΟσις LIVE 4: Πού Πάει η Ελληνική Οικονομία;

Καθώς άλλη μια ιστορική ύφεση ξεκινά, καλούμαστε να σκεφτούμε και να δώσουμε απαντήσεις σε μ

To τέταρτο diaNEOsis LIVE που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 19:00 (zoom
link), θα φιλοξενήσει μια συζήτηση για την ελληνική οικονομία και για το πώς μπορούν να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν μετά την κρίση των τελευταίων μηνών.
Στη συζήτηση συμμετέχουν:

Δρ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Ελλάδας και μέλος του Advisory
Board της διαΝΕΟσις

Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Γενική
Διευθύντρια του Solidarity Now

Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος της UPSTREAM SA, Εταίρος BIG PI Venture Capital και μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις

Συντονίζει ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος.
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Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xLGi32UjRnWYzFmayG6vzQ

Εν τω μεταξύ, στην ειδική σελίδα της διαΝΕΟσις για την πανδημία του κορωνοϊού και τις
επιπτώσεις της προστέθηκαν δύο νέα άρθρα. Πιο συγκεκριμένα:

O Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Mάνος Ματσαγγάνης γράφει για την ιστορική
και πολιτική προέλευση της ιδέας του Καθολικού Βασικού Εισοδήματος, με αφορμή
παρόμοια μέτρα που λαμβάνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας ενώ,

Σε νέο άρθρο του ο καθηγητής στο ΟΠΑ Νίκος Χριστοδουλάκης, ξεκινώντας από μερικές
ιστορικές επισημάνσεις, καταγράφει τα ζητήματα στα οποία είναι πιθανότερο να
προκαλέσει αλλαγές η κρίση της πανδημίας της Covid-19.

Τέλος, στο κανάλι της διαΝΕΟσις στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις
διαδικτυακές συζητήσεις που έχει πραγματοποιήσει η διαΝΕΟσις γύρω από τις επιπτώσεις
της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα diaNEOsis LIVE 1, 2 &
3 αλλά και τις δύο συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Βιώσιμης Ανάπτυξης του EPLO. Μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο εδώ.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/5/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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