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Μεηαπολίηεσζε: Από ηεν αποκαηάζηαζε ηες δεμοκραηίας ζηεν
οικονομική κρίζε;

Μέρξη πξόζθαηα, ε Μεηαπνιίηεπζε ζεσξνύληαλ κηα επηηπρεκέλε πεξίπησζε
νηθνδόκεζεο ελόο άξηηνπ δεκνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σύκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή,
ε κεηάβαζε από ηελ δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία έγηλε κε άςνγν ηξόπν θαη ε
πεξίνδνο πνπ αθνινύζεζε απνηέιεζε ηελ επνρή πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ
θαηαθηήζεσλ
πνπ
πξννηώληδαλ
έλα
θαιύηεξν
κέιινλ
(εθδεκνθξαηηζκόο, αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο, νηθνδόκεζε θξάηνπο πξόλνηαο,
δηεύξπλζε ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, άλνδνο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ). Με ηελ
εθδήισζε όκσο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θπξηάξρεζε ζηε δεκόζηα ζθαίξα έλαο ιόγνο
ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε «θνπιηνύξα» ηεο Μεηαπνιίηεπζεο επζύλεηαη γηα όια ηα
θαθώο θείκελα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο από ην 1974 θαη κεηά: ηηο πειαηεηαθέο
ζρέζεηο, ηε ζπληερληαθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ηα θαηλόκελα
βίαο, ηε δεκνζηνλνκηθή εθηξνπή, ηε δηαθζνξά, ηνλ ιατθηζκό. Οξηζκέλεο από απηέο
ηηο θξηηηθέο είραλ εκθαληζηεί θαη λσξίηεξα αιιά όρη κε ηελ ίδηα έληαζε. Πξόθεηηαη
γηα κηα λέα αλάγλσζε ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο ε νπνία πξηκνδνηεί ηηο αξλεηηθέο
θξίζεηο, ζέηνληαο ππό θαζνιηθή ακθηζβήηεζε θαη όζα κέρξη πξόζθαηα ζεσξνύληαλ
επηηεύγκαηα.
Οη εμειίμεηο απηέο επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε ηεο κειέηεο ηεο
Μεηαπνιίηεπζεο, πέξα από ηηο ζηεξενηππηθέο θξηηηθέο θαη ηηο εγεκνληθέο αθεγήζεηο
πνπ πξνηείλεη ε παξνύζα θξίζε, ζην πιαίζην ελόο επξύηεξνπ αλαζηνραζκνύ γηα ηελ
πξόζθαηε ηζηνξία καο. Καίξηα είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξνληθή
νξηνζέηεζε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, ηηο δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο ηεο θαη ηηο
εζσηεξηθέο ηεο ηνκέο. Ήηαλ ε Μεηαπνιίηεπζε κηα πνιηηεηαθή κεηαβνιή, κηα
κεηαβαηηθή πεξίνδνο ή έλα ηζηνξηθό πιαίζην «καθξάο δηάξθεηαο»; Πνηά είλαη ε
ηδξπηηθή ζηηγκή ηεο, πνηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη πώο κπνξνύκε λα
θξίλνπκε αλ έρεη επέιζεη ην (αελάσο) θεκνινγνύκελν ηέινο ηεο; Χαξαθηεξίδεηαη ε
Μεηαπνιίηεπζε από πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή ή πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα θαη
εάλ όρη, κήπσο ζα έπξεπε λα εηζάγνπκε κηα πεξηζζόηεξν αλαζηνραζηηθή
πεξηνδνιόγεζε; Τη ζπκπεξάζκαηα ζα πξνέθππηαλ από κηα αλάιπζε πνπ ζα ζπλδύαδε
ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά κεγέζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, ηηο ζπιινγηθέο
ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηελ αλάδπζε λέσλ θνηλσληθώλ ππνθεηκέλσλ ζηελ Ειιάδα
ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα ρξόλσλ; Τη είδνπο ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο παξαηεξνύληαη
ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ θαη πνηεο είλαη νη ηνκέο; Πώο κπνξνύκε λα θσηίζνπκε ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ πνιηηηθνύ ηνπίνπ από ην 1980 θαη κεηά αιιά θαη ηελ

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ θνπιηνύξαο θαη πνιηηηθήο; Τη ξόιν έπαημαλ ζηηο ηζηνξηθέο
εμειίμεηο αιιά θαη πώο επηδξνύλ ζηε ζπγρξνλία καο ε πηώζε ηνπ ππαξθηνύ
ζνζηαιηζκνύ, ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα, νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο, ε παγθνζκηνπνίεζε, νη αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο; Τέινο, πώο κπνξνύκε λα
εληάμνπκε ην θαηλόκελν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ζε έλα επξύηεξν πιαίζην κεηαβάζεσλ
θαη κεηαζρεκαηηζκώλ θαη λα ην εμεηάζνπκε ζε ζύγθξηζε κε ηελ δηεζλή εκπεηξία;
Θεσξώληαο όηη βξηζθόκαζηε ζηελ αξρή κίαο ηέηνηαο ζπδήηεζεο θαη ζέινληαο λα
δηεπξύλνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηεο, νξγαλώλνπκε επηζηεκνληθό ζπλέδξην ζηελ Αζήλα κε
ηνλ ηίηιν Μεηαπολίηεσζη: Από ηην αποκαηάζηαζη ηης δημοκραηίας ζηην οικονομική

κρίζη; ζηηο 14-15 Δεθεκβξίνπ 2012.
Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα επηθεληξσζεί ην ζπλέδξην, είλαη νη εμήο:

-

Πεξηνδνινγήζεηο θαη ελλνηνινγήζεηο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο

-

Μεηαβάζεηο από απηαξρηθά θαζεζηώηα ζηελ δεκνθξαηία

-

Τν δηεζλέο πιαίζην: από ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε

-

Οη θιεξνλνκηέο ηνπ παξειζόληνο: Αληίζηαζε θαη Εκθύιηνο, δεθαεηία ηνπ
1960, αληηδηθηαηνξηθόο αγώλαο

-

Πνιηηηθόο ιόγνο, ηδενινγίεο θαη πνιηηηθή θνπιηνύξα: κεηαζρεκαηηζκνί θαη
εξκελεπηηθά ζρήκαηα

-

Τν θξάηνο ζηε Μεηαπνιίηεπζε θαη ε ζπγθξόηεζε ηνπ «δεκόζηνπ»

-

Μεηακνξθώζεηο ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο: από ηηο ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο ζηε
κεηαλεσηεξηθή αηνκηθόηεηα

-

Πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη καδηθή θνπιηνύξα

-

Ειιάδα-Επξώπε: δηαζηαπξνύκελεο ηζηνξίεο

-

Τν κεηαβαιιόκελν πξόζσπν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο: κεηαλάζηεπζε θαη
παγθνζκηνπνίεζε

Οργανωηική Δπιηροπή: Πολσμέρες Βόγλες, Έθε Γαδή, Βαγγέλες Καραμανωλάκες,
Κωζηής Κορνέηες, Ανηώνες Λιάκος, Μίληος Πετλιβάνος

Οη ελδηαθεξόκελνη-εο παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ ηίηιν θαη πεξίιεςε ηεο
αλαθνίλσζεο (κέρξη 500 ιέμεηο) έσο ηελ 30ε Μαΐοσ 2012 ζηηο ειεθηξνληθέο
δηεπζύλζεηο historein@historein.gr, historein@gmail.com

