
Τοπικές Εμπειρίες με Παγκόσμια Σκέψη
14η Διεθνής Εβδομάδα Βασικού Εισοδήματος 

Thinking Globally – Experiencing Locally 
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Κύκλος Διαλόγων για το Βασικό Εισόδημα
Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο | 21.09.2021 – 23.09.21

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ο κόσμος έγινε παρατηρητής και κυρίως συμμέτοχος σε 

μία πρωτόγνωρη, αλλά και γνώριμη ιστορικά, κατάσταση. Η πανδημία που ξέσπασε το 2020 είχε, και έχει, ως 

αποτέλεσμα την ώθηση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού στην ανέχεια, την ανασφάλεια, την απειλή της δημόσιας 

υγείας, και προκάλεσε όξυνση πολλαπλών ανισοτήτων. Για πολλούς ανθρώπους, βέβαια, όλα τα παραπάνω ήταν ήδη 

πραγματικότητα. Η ηγεμονία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και η ‘αδηφαγία’ του κεφαλαίου δεν φαίνεται να 

νοιάζονται για πανδημίες. Απεναντίας λειτουργούν καιροσκοπικά εντός αυτών.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να είναι στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης. Κατά τις δύο τελευταίες κρίσεις έχουμε 

γίνει κοινωνοί οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών, με βασικούς χαμένους τις κατώτερες και 

μεσαίες κοινωνικές τάξεις. Ειδικά η πανδημία έφερε στο προσκήνιο παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και του 

πολιτικοοικονομικού συστήματος. 

Το Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων αποτελεί μία πρόταση κοινωνικής πολιτικής που, σε θεωρητικό πλαίσιο, είναι 

ικανή να δώσει λύσεις σε όλα τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα. Υφίσταται ως ιδέα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά 

οι δύο τελευταίες μεγάλες κρίσης το έχουν καταστήσει ένα βασικό θέμα στην συζήτηση περί φτώχειας, βιώσιμης 

ανάπτυξης, ανισοτήτων και κοινωνικής πολιτικής. 

Ο κύκλος διαλόγων που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 14η Διεθνούς Εβδομάδα Βασικού Εισοδήματος έχει ως στόχο 

να καταδείξει την αναγκαιότητα υιοθέτησης της εν λόγω πολιτικής, ειδικά σε καιρούς υφέσεων, και να εξετάσει 

πρακτικά ζητήματα, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, σχετικά με την εφαρμογή και την εφαρμοσιμότητα του 

βασικού εισοδήματος.

Ο κύκλος διαλόγων διεξάγεται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων 

που στόχο έχει να συλλέξει 1 εκατομμύριο υπογραφές από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_el


Open Dialogues for Basic Income
Athens, Panteion University | 21.09.2021 – 23.09.21

As we entered in the third decade of the 21st century, people observed and mainly become part of an unprecedented, 

yet historically familiar situation. The pandemic that started in 2020 pushed a great portion of the population in 

poverty, insecurity, threat of public health, and caused the further worsening of multiple inequalities. For many 

people, though, all of the above were already a reality. The noelibaral capitalism’s domination and the greediness of 

capital don’t seem to care about pandemics. To the contrary, they function opportunistic within them.

Greece could not but be in the epicenter of all these. During the last two crisis we have become witnesses of economic, 

political and social transformations, with the middle and lower classes as the main losers. Especially the pandemic 

has brought pathogenies of the Greek society and the political and economic system in the forefront. 

The Unconditional Basic Income is a social policy proposal that, in theory, can provide solutions to all the above 

negative phenomena. It exists as an idea for many years, but the last two big crisis have placed it in the center of the 

conversation regarding poverty, sustainable development, inequalities, and social policy.

The round of dialogues that is been held in the context of the 14th International Basic Income Week targets to show 

the vitality of adopting the said policy, especially in times of recessions, and to examine the practical issues, in 

global and local level, about the implementation and feasibility of basic income. 

The open dialogues are taking place on the occasion of the European Citizens' Initiative for Unconditional Basic 

Income which aims to collect 1 million signatures from the citizens of the European Union. 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_el


Πρόγραμμα
Τρίτη, 21/9/21, 12.00-14.05  Η Αναγκαιότητα του Βασικού Εισοδήματος στην Εποχή μας

12.00-12.05: Καλωσόρισμα από Κωνσταντίνο Δημουλά
12.05-12.50: Διάλεξη από Guy Standing: Το Πρεκαριάτο σε μία Εποχή Πανδημιών: Γιατί το Βασικό
 Εισόδημα είναι αναγκαίο
12.50-14.00: Ερωτήσεις και σχόλια από το κοινό και αντίδραση από τον Guy Standing
14.00-14.05: Κλείσιμο της εκδήλωσης
Συντονιστής: Δημήτρης Καρέλλας

Τοποθεσία: Πάντειο Πανεπιστήμιο, αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά

Τετάρτη, 22/9/21, 18.00-20.00: Υλοποιώντας την Ιδέα 1: Πειράματα βασικού 
Εισοδήματος: μία κριτική εξέταση των στόχων, συνυφασμένων και μεθόδων τους

18.00-18.05: Καλωσόρισμα από Όλγα Πατεράκη
18.05-18.35: Ομιλητές: Roberto Merrill και Catarina Neves
18.35-19.00: Σχολιασμός από Guy Standing και Χρίστο Παπαθεοδώρου 
19.00-19.45: Ερωτήσεις και σχόλια από τους συμμετέχοντες και αντιδράσεις από τους ομιλητές
19.45-20.00: Τελικές παρατηρήσεις από Roberto Merrill και Catarina Neves
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Δημουλάς

Τοποθεσία: Πάντειο Πανεπιστήμιο, αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά

Πέμπτη, 23/9/21, 18.00-20.30: Υλοποιώντας την Ιδέα 2: Τα πιλοτικά προγράμματα 
βασικού εισοδήματος σε Φινλανδία και Βαρκελώνη (διαδικτυακή εκδήλωση)

18.00-18.05: Καλωσόρισμα από Μαριανέλλα Κλώκα
18.05-18.20: Simo Raittila: Η Φινλανδία μετά τη δοκιμή του Καθολικού Βασικού Εισοδήματος
18.20-18.35: Lluís Torrens: Το πιλοτικό B-Mincome στην Βαρκελώνη
18.35-18.50: Σχολιασμός από Δημήτρη Καρέλλα
18.50-19.50: Ερωτήσεις και σχόλια από τους συμμετέχοντες και αντιδράσεις από τους ομιλητές
19.50-20.15: Τελικές παρατηρήσεις από τους ομιλητές
Συντονιστής: Ιορδάνης Παρασκευάς

Τοποθεσία: διαδικτυακά Facebook Page @basicincomegr 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά

Για την παρακολούθηση των δια ζώσης εκδηλώσεων είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή σας για την 
κατοχύρωση θέσης (https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9).
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με παράλληλη μετάδοση στo Facebook Page @basicincomegr (https://
www.facebook.com/basicincomegr/)

https://www.facebook.com/basicincomegr/%3Fref%3Dpage_internal
https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9
https://www.facebook.com/basicincomegr/%3Fref%3Dpage_internal


Tuesday, 21st, 12.00-14.05: The Vitality of Basic Income in our Era

12.00-12.05: Welcome by Constantine Dimoulas
12.05-12.50: Lecture by Guy Standing: The Precariat in an Era of Pandemics; Why Basic Income is Vital
12.50-14.00: Questions and comments by the audience and reaction by Guy Standing
14.00-14.05: Closure of the event
Moderator: Dimitris Karellas

Location: Panteion University, S. Karagiorgas II hall
The event will be held in English

Wednesday, 22nd, 18.00-20.00: Realizing the idea I: Basic Income Experiments: a 
critical examination of their goals, contexts, and methods

18.00-18.05: Welcome by Olga Pateraki
18.05-18.35: Speakers: Roberto Merrill and Catarina Neves
18.35-19.00: Comments by Guy Standing and Christos Papatheodorou
19.00-19.45: Questions and comments by the participants and reactions by the speakers
19.45-20.00: Conclusions by Roberto Merrill and Catarina Neves
Moderator: Constantine Dimoulas

Location: Panteion University, S. Karagiorgas II hall
The event will be held in English

Thursday, 23rd, 18.00-20.30: Realizing the idea II: The UBI pilots in Finland and 
Barcelona (Online event)

18.00-18.05: Welcome by Marianella Kloka
18.05-18.20: Simo Raittila: Finland after the UBI trial
18.20-18.35: Lluís Torrens: B-Mincome pilot in Barcelona
18.35-18.50: Comments by Dimitris Karellas
18.50-19.50: Questions and comments by the participants and reactions by the speakers
19.50-20.15: Concluding remarks by the speakers
Moderator: Iordanis Paraskevas

Location: online Facebook Page @basicincomegr 
The event will be held in English with parallel interpretation in Greek

For in-person attendance to the events taking place, digital registration in necessary (https://forms.gle/
fVeu9h78wmP2aFzK9).
The events will be also live-streamed on Facebook Page @basicincomegr (https://www.facebook.com/
basicincomegr/)

Program

https://www.facebook.com/basicincomegr/%3Fref%3Dpage_internal
https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9
https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9


Συμμετέχοντες

Participants

Guy Standing, Καθηγητής – Επιστημονικός Συνεργάτης, SOAS Πανεπιστήμιο Λονδίνου

Roberto Merrill, Επίκουρος Καθηγητής, Κέντρο για την Ηθική, την Πολιτική και την Κοινωνία, Πανεπιστήμιο του Minho

Catarina Neves, Υπ. Διδακτόρισσα, Κέντρο για την Ηθική, την Πολιτική και την Κοινωνία, Πανεπιστήμιο του Minho

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Διευθυντής Επιμόρφωσης και δια βίου 

Μάθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης

Δημήτρης Καρέλλας, Πολιτικός Επιστήμονας - πρώην Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Simo Raittila, πιλοτικό πρόγραμμα Φινλανδίας

Lluís Torrens, πιλοτικό πρόγραμμα Ισπανίας

Μαριανέλλα Κλώκα, Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Pressenza

Όλγα Πατεράκη, Εθνική Συντονίστρια, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων | Ελλάδα

Ιορδάνης Παρασκευάς, Υπ. Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο - μέλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών - 

Καθολικό Βασικό Εισόδημα | Ελλάδα

Guy Standing, Professorial Research Associate, SOAS University of London

Roberto Merrill, Assistant Professor, Centre for Ethics, Politics and Society, University of Minho

Catarina Neves, PhD Student, Centre for Ethics, Politics and Society, University of Minho

Constantine Dimoulas, Associate Professor, Panteion University - Director for Further Education and Lifelong Learning

Christos Papatheodorou, Professor, Panteion University - Vice-Rector for Finance, Planning and Development

Dimitris Karellas, Political Scientist - Former Secretary General for Social Solidarity

Simo Raittila, Finland’s pilot program

Lluís Torrens, Barcelona’s pilot program

Marianella Kloka, International Press Agency Pressenza

Olga Pateraki, national coordinator, ECI-UBI Greece

Iordanis Paraskevas, PhD Student, Panteion University - member of ECI-UBI Greece



Πάντειο Πανεπιστήμιο. Λεωφόρος Συγγρού 136, 17671 Καλλιθέα (Αθήνα), Ελλάδα

Γραμμή Μετρό 2/Κόκκινη Γραμμή: Σταθμός Συγγρού-Φιξ

Τρόλεϊ: Γραμμή 10, Στάση «Πάντειο»

Λεωφορείο: Γραμμή 040, Α2, Β2, Ε22, Ε90, 106, 126, 136, 137, 550, Στάση «Πάντειο»

Τραμ: Στάση «Φιξ και Κασομούλη». 

Panteion University. 136 Syggrou Ave., 17671 Kallithea (Athens), Greece

Metro Line 2/Red Line: “Station” Syggrou-FIX

Trolley-Bus: Line 10, Stop “Panteios”

Bus: Line 040, A2, B2, E22, E90, 106, 126, 136, 137, 550, Stop “Panteios”

Tramway: Stop “FIX and Kasomouli”.

Τοποθεσία

Location

https://goo.gl/maps/iuJoji8mFE62xnDA6

Πληροφορίες – Informations: paraskevasiord@hotmail.com

Facebook event for news and updates: 
https://www.facebook.com/events/645821939676515

Wi-Fi Network: Panteio-wifi | Password: pantei@n123 

https://goo.gl/maps/iuJoji8mFE62xnDA6
mailto:paraskevasiord%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/events/645821939676515


Υγειονομικό πρωτόκολλο covid
Η δια ζώσης παρακολούθηση θα γίνει τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας: 
•	 H	είσοδος	στον	χώρο	θα	γίνεται	με	 επίδειξη	έγκυρου	πιστοποιητικού	εμβολιασμού	 (η	 τελευταία	δόση	θα	
πρέπει να έχει γίνει 14 ημέρες πριν) ή πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα 
εισόδου με αρνητικό τεστ.
•	 H	χρήση	μάσκας	και	η	αποφυγή	συνωστισμού	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	παραμονής	στους	κλειστούς	χώρους	της	
εκδήλωσης είναι υποχρεωτική.
•	 Αν	κάποιος/α	παρουσιάζει	συμπτώματα	από	το	αναπνευστικό	σύστημα,	παρακαλούμε	να	μην	παρευρεθεί	
στις εκδηλώσεις.
•	 Παρακαλούμε	να	μεριμνάτε	για	την	υγιεινή	των	χεριών	σας·	αντισηπτικά	θα	βρίσκονται	σε	όλους	τους	χώρους	
των εκδηλώσεων. 
•	 Δεν	 θα	 επιτρέπεται	 η	 είσοδος	 στους	 χώρους	 των	 εκδηλώσεων	 όσων	 δεν	 έχουν	 στην	 κατοχή	 τους	 τα	
απαραίτητα, έγκυρα δικαιολογητικά.
•	 Για	 την	παρακολούθηση	των	δια	ζώσης	εκδηλώσεων	απαιτείται	ηλεκτρονική	προεγγραφή:	https://forms.
gle/fVeu9h78wmP2aFzK9.
•	 Όλες	οι	εκδηλώσεις	θα	πραγματοποιηθούν	με	παράλληλη	ζωντανή	μετάδοση	στη	σελίδα	στο	Facebook	της	
Πρωτοβουλίας για Βασικό Εισόδημα: https://www.facebook.com/basicincomegr.
•	 Εδώ	η	εκδήλωση	στο	 facebook,	όπου	θα	δημοσιεύονται	νέα	και	ανακοινώσεις	σχετικά	με	τις	εκδηλώσεις:	
https://fb.me/e/1CMvwLWYN.

Covid	Health	Protocol
In person attendance will be carried out in compliance with all the safety measures: 
•	 Demonstration	of	the	vaccination	certificate	(the	last	dose	of	the	vaccine	must	be	over	14	days)	or	a	certificate	
of infection in the last six months is needed. 
•	 The	 use	 of	 mask	 and	 keeping	 the	 recommended	 distances	 throughout	 the	 duration	 of	 stay	 indoors	 is	
mandatory.
•	 If	somebody	is	experiencing	covid-related	symptoms,	please	don’t	attend	the	events.
•	 Please	mind	the	hygiene	of	your	hands·	hand	sanitizers	will	be	spread	in	the	areas	of	the	events
•	 The	attendance	of	people	without	the	necessary,	valid	documentation	will	not	be	permitted.
•	 For	the	in-person	events,	online	registration	is	required:	https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9.	
•	 All	 events	will	be	 live-streamed	online	on	 the	Facebook	page	of	basicincomegr	 (https://www.facebook.
com/basicincomegr)
•	 Here	the	facebook	events,	where	news	and	announcements	will	be	posted	regarding	the	events:	https://
fb.me/e/1CMvwLWYN. 

https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9
https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9
https://www.facebook.com/basicincomegr
https://fb.me/e/1CMvwLWYN
https://forms.gle/fVeu9h78wmP2aFzK9


We are in an era of chronic insecurity 
and growing inequalities. 

In that context, we need to have new 
mechanisms for income 
distribution which give 

people a sense of security.
Guy Standing


