
 
 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ» 
 
 
Οι κρίσεις διαµέσου  των οποίων πορεύονται την στιγµή αυτή η Ευρώπη και η 
Ελλάδα δεν είναι ταυτόσηµες. Είναι όµως αλληλοεπηρεαζόµενες.  
 
Η Ελλάδα υφίσταται ασφαλώς τις συνέπειες των θεσµικών ανεπαρκειών, του 
ατελούς σχεδιασµού πολιτικών, των αναπτυξιακών και δηµοσιονοµικών 
ανισορροπιών και της περιορισµένης διακρατικής αλληλεγγύης της Ένωσης. Η 
ευρωπαϊκή νοµισµατική, οικονοµική και πολιτική σταθερότητα  µε την σειρά 
της, εν µέσω και εξ αιτίας των ανωτέρω αδυναµιών,   κλυδωνίζεται από τις 
περιπέτειες του ελληνικού χρέους.  
 
Οι κρίσεις αυτές είναι επί πλέον χρονικά οριοθετηµένες.  Υπάρχει ένα πριν και 
ένα µετά. Ένα πριν που τις προκάλεσε. Ένα µετά που -οι εχέφρονες 
τουλάχιστον ευελπιστούν ότι- δεν θα αναπαράγει εκ νέου τις γενεσιουργές των 
κρίσεων αιτίες.. 
 
Η µέχρι στιγµής επιστηµονική και πολιτική συζήτηση έχει επικεντρωθεί, 
δικαίως ίσως, στην αναζήτηση διεξόδων διαφυγής από την τρέχουσα δυσµενή 
συγκυρία. Ωστόσο τα µακροπρόθεσµα ζητήµατα, είναι εξ ίσου, αν όχι και 
περισσότερο, σηµαντικά. 
 

• Είναι οι κρίσεις αυτές φαινόµενα συγκυριακά  η προϊόντα οικονοµικών, 
κοινωνικών και πολιτισµικών σταθερότυπων στη µακρά διάρκεια ;  

 

• Θα πρέπει η διέξοδος να αναζητηθεί σε οινοµικο-θεσµικές τεχνικές 
διευθετήσεις ή σε αξιακές ανατροπές ;  

 

• Είναι επίκαιρη και εφικτή η προσφυγή σε εναλλακτικά υποδείγµατα 
ανάπτυξης και διακυβέρνησης;  

 

• Υπάρχει σήµερα η αναγκαία ωριµότητα ανίχνευσης των συστατικών 
χαρακτηριστικών τέτοιων εναλλακτικών υποδειγµάτων 

 

• Μπορούν οι προοπτικές υπέρβασης της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής 
κρίσης να συζητηθούν σε ενιαίο πλαίσιο και προς ποια κατεύθυνση; 



Με βάση τα ερωτήµατα αυτά το Κέντρο Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής και 
Θεσµών του Γενικού Τµήµατος ∆ικαίου του Παντείου Πανεπιστηµίου 
διοργανώνει την Τρίτη 22/3 ώρα 18.00’ στο Αµφιθέατρο Καράγιωργα ΙΙ 
ηµερίδα µε θέµα :  
 

«Πέρα α̟ό την Κρίση. Αξιακές και τεχνικές ̟ροϋ̟οθέσεις µιας 
διαφορετικής οικονοµίας σε µια διαφορετική κοινωνία» 

 
Μιλούν οι: 
 

• Γιάννης ∆ραγασάκης µε θέµα  Α̟ό τη συσσώρευση του ̟λούτου στην 
ικανο̟οίηση αναγκών 

• Γιώργος Παγουλάτος µε θέµα  Η µακρά διαδροµή της κρίσης 

• ∆ηµήτρης Π. Σωτηρό̟ουλος µε θέµα Μία ∆ηµοκρατία µε ̟ολίτες: 
Κυβερνώντες και κυβερνώµενοι ενόψει µιας διαρκούς κρίσης 

• Θόδωρος Τσέκος µε θέµα Ένα διαφορετικό µοντέλο ανά̟τυξης 
̟ροϋ̟οθέτει ένα διαφορετικό υ̟όδειγµα ευηµερίας 

 
Θα ακολουθήσει συζήτηση 
 
Την εκδήλωση συντονίζει ο  Αργύρης Πασσάς 
 


