
   

 

ΚΡΙΣΗ-ΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Κράτος σε κρίση – κράτος σε (ανα)συγκρότηση: 

Θεσμικές αλλαγές για την υπεράσπιση της δημοκρατίας 
 
Ύστερα από τη μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία του πρώτου κύκλου των κρίση-μων 
σεμιναρίων «Οι διαστάσεις της κρίσης και οι σημασίες τους», η Πρωτοβουλία για την 
Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δημοκρατίας συνεχίζει τα σεμινάρια από τον Οκτώβριο του 
2012 ως το τέλος του έτους με έναν δεύτερο κύκλο. 

Τα σεμινάρια φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως ένα εργαστήριο παραγωγής ιδεών και 
στρατηγικών σε δημόσιες πολιτικές και θεσμικά ζητήματα. Θα αναδείξουν ειδικές πτυχές της 
ευρύτερης θεματικής  Κράτος σε κρίση - κράτος σε ανασυγκρότηση καταλήγοντας, στο μέτρο 
του δυνατού, σε συγκεκριμένες, επεξεργασμένες (ενδεχομένως και νομοθετικά) προτάσεις για 
τις κρίσιμες και επείγουσες θεσμικές αλλαγές που επιβάλλεται να προωθηθούν στο πλαίσιο 
μιας προοδευτικής πολιτικής πρότασης εξουσίας. 
Ο δεύτερος αυτός κύκλος περιλαμβάνει, ειδικότερα, δύο ενότητες: 
 Η πρώτη αφορά τη θεσμική θωράκιση της σύγχρονης δημοκρατίας απέναντι στην 

πρόκληση του ναζιστικού ολοκληρωτισμού.  
 Η δεύτερη αφορά δημόσιες πολιτικές για μια ριζική μεταρρύθμιση του κράτους αλλά και 

μια επανοηματοδότηση της ίδιας της έννοιας ‘μεταρρύθμιση’. 
Όσον αφορά την πρώτη ενότητα, οι θεματικές των εισηγήσεων εστιάζονται:  
Α. Σε μια αναδρομή στην ιστορική εμπειρία του ναζισμού στη Γερμανία της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης και στην ταυτότητα της σύγχρονης ναζιστικής απειλής στην Ελλάδα. 
Β. Στη θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας απέναντι σε φαινόμενα όπως η Χρυσή Αυγή.  
Γ. Στην  κριτική και εποικοδομητική επανεξέταση πτυχών μιας συνολικής στρατηγικής για το 
μεταναστευτικό, που έχει αναδειχθεί σε μείζον κοινωνικό διακύβευμα και προνομιακό πεδίο 
για την εδραίωση και ανάπτυξη του ρατσιστικού λόγου και της βίας στην Ελλάδα. 

Οι θεματικές της δεύτερης ενότητας ξεκινούν με μια εισαγωγική συνεδρίαση, που 
αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των βασικών κατευθύνσεων αλλά και της σημασίας που θα είχε 
σήμερα μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα. Οι επόμενες 
συνεδριάσεις επικεντρώνονται στην ανάδειξη νέων δημόσιων πολιτικών και στρατηγικών 
θεσμικών αλλαγών στα εξής πεδία: 
Α. Τη ριζική διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας,  με την καθιέρωση επιτελικής διοίκησης, και 
τη συνακόλουθη ριζική αναδιοργάνωση της κεντρικής διοίκησης, της αποκεντρωμένης –
καθ’ύλην και κατά τόπον– διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.  
Β. Την αναρρύθμιση του θεσμικού τοπίου των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή του 
πλαισίου παροχής των ραδιοτηλεοπτικών αδειών και στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων, των 
δυνατοτήτων αλλά και των παθογενειών, που παρουσιάζουν οι νέες διαδικτυακές μορφές 
επικοινωνίας.   
Γ. Την ψήφιση ενός νέου εκλογικού νόμου, με αλλαγές στις βασικές πτυχές του εκλογικού 
συστήματος  και με προεκτάσεις στη γενικότερη μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος.  
 
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη απόγευμα, στις 19.15, στο κεντρικό κτίριο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στα αμφιθέατρα «Δρακοπούλου» και «Αργυριάδη». Τα σεμινάρια 
ξεκινούν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 και θα τελειώνουν την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου (συναντήσεις 
στις: 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 27/11, 4/12, 11/12 και 18/12) με προσκεκλημένο το Γάλλο πολιτικό 
φιλόσοφο Etienne Balibar. 



Πρόγραμμα σεμιναρίων 
 

23η Οκτωβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Δρακοπούλου 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 
Πολυμέρης Βόγλης (Παν/μιο Θεσσαλίας), Δημήτρης Ψαρράς (συγγραφέας – δημοσιογράφος). 
Συντονισμός – σχόλιο:  Σία Αναγνωστοπούλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 
 

30η Οκτωβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Αργυριάδη 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ; 
Νίκος Αλιβιζάτος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νίκος Κωνσταντόπουλος (δικηγόρος), Δημήτρης 
Σαραφιανός (δικηγόρος).  
Συντονισμός – σχόλιο:  Στρατής Μπουρνάζος (ιστορικός- επιμελητής των «Ενθεμάτων» της 
Κυριακάτικης Αυγής). 
 

 6η Νοεμβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Δρακοπούλου 
ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Δημήτρης Χριστόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Γιώργος Τσαρμπόπουλος (επικεφαλής του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα), Βασίλης 
Παπαστεργίου (δικηγόρος).  
Συντονισμός – σχόλιο:  Λίνα Βεντούρα (Παν/μιο Πελοποννήσου).  
 

13η Νοεμβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Δρακοπούλου 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ; Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αντώνης Λιάκος ιστορικός (Παν/μιο Αθηνών), Κώστας Γαβρόγλου (Παν/μιο Αθηνών), Δημήτρης 
Χριστόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο).  
Συντονισμός – σχόλιο: Κωστής Παπαιωάννου (εκπαιδευτικός). 
 

27η Νοεμβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Αργυριάδη 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Γιώργος Σωτηρέλης (Παν/μιο Αθηνών), Πάνος Σκοτινιώτης, (δήμαρχος Βόλου), Κώστας 
Πουλάκης (περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας). 
Συντονισμός – σχόλιο:  Θωμάς Μαλούτας (ΕΚΚΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)  
 

4η Δεκεμβρίου 2012  - Αμφιθέατρο Δρακόπουλου 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΜΜΕ 
Αριστείδης Μανωλάκος (δημοσιογράφος), Κώστας Στρατηλάτης (Πανεπιστήμιο Κύπρου), 
Πάνος  Δημητρόπουλος (δικηγόρος).  
Συντονισμός- Σχόλιο:  Πόπη Διαμαντάκου (δημοσιογράφος, Τα Νέα) 
 

11η Δεκεμβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Αργυριάδη 
Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΙΖΙΚΟ 
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Γιώργος Σωτηρέλης & Ηλίας Νικολακόπουλος (Παν/μιο Αθηνών).  
Συντονισμός - σχόλιο: Γεράσιμος Μοσχονάς (Πάντειο Πανεπιστήμιο). 
  

18η Δεκεμβρίου 2012  -  (θα ανακοινωθεί εγκαίρως ο χώρος διεξαγωγής) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Κεντρικός Ομιλητής: Etienne Balibar  
 
Τα σεμινάρια θα βιντεοσκοπούνται και θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Πρωτοβουλίας ενώ θα γίνει 
προσπάθεια ώστε οι προτάσεις των εισηγήσεων, εμπλουτισμένες μετά από το σχετικό διάλογο, να 
κυκλοφορήσουν σε συλλογικό τόμο με το πέρας των συναντήσεων. 

 
Ομάδα συντονισμού: Ηλίας Νικολακόπουλος, Γιώργος Σωτηρέλης, Δημήτρης Χριστόπουλος  


