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Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

για το Συνέδριο 

«Θεσµοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης» 

 

 

Το Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΤΕΙ Καλαµάτας και 

το Κέντρο Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής & Θεσµών, του Τµήµατος 

∆ικαίου τού Παντείου Πανεπιστηµίου, διοργανώνουν από κοινού, στις 

αρχές Νοεµβρίου του 2011, στην Καλαµάτα, συνέδριο µε θέµα: 

 

«Θεσµοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. 

Αποτίµηση µιας αντιφατικής περιόδου» 

 

Σκοπός τού συνεδρίου είναι να εντοπίσει και να αναδείξει τις 

µεταλλάξεις αλλά και τις στρεβλώσεις που χαρακτήρισαν µια σειρά 

θεσµών στην Ελλάδα, την 35ετία µετά το 1974, µέσα από συνέχειες και 

ασυνέχειες µε την προηγηθείσα περίοδο, στο πολιτικό, στο οικονοµικό, 

στο διοικητικό/αυτοδιοικητικό, στο κοινωνικό όπως και στο πεδίο της 

εκπαίδευσης, καθώς και να διερευνήσει τις µεταρρυθµιστικές 

δυνατότητες και προοπτικές.  

Το σηµείο αναφοράς πρέπει, συνεπώς, να τοποθετηθεί στο πεδίο 

των θεσµών, ωστόσο ένα από τα ζητούµενα είναι να εντοπισθούν και να 

αναδειχτούν οι ιδιαίτερες διασυνδέσεις των τυπικών θεσµικών οντοτήτων 

µε τα άτυπα δίκτυα (της πολιτικής, της οικονοµίας, της κοινωνίας) των 

οποίων η ιδιαίτερη ισχύς στην Ελλάδα είναι αναγνωρισµένη και  

µελετηµένη. Μια τέτοια θέαση παρέχει το προνόµιο της µελέτης όχι µόνο 

του εποικισµού των θεσµών από τα διάφορα ιδιωτικά/µερικά 

συµφέροντα αλλά και της διερεύνησης των δυνατοτήτων που έχει ο ίδιος 
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ο θεσµός, ιστορικά και εγγενώς, να διασφαλίσει τη σχετική του 

αυτονοµία και τη λειτουργική του αποτελεσµατικότητα. Γιατί έµειναν 

άραγε αναξιοποίητες οι δυνατότητες αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, κατά 

τον ύστερο ελληνικό 20ο αιώνα, και πως µπορεί να ενεργοποιηθούν και 

πάλι; Και αντίστροφα, πως µπορεί να αποτελέσουν οδοδείκτες για το 

µέλλον οι περιπτώσεις εκείνες όπου οι θεσµοί κατάφεραν να 

ενεργοποιήσουν τις «άµυνές» τους στο όνοµα της επιτέλεσης των 

κανονιστικών τους ρόλων; 

Εξαιτίας ακριβώς της πολυπλοκότητάς του, θα ήταν ευκταίο το 

πολύπτυχο αυτό θέµα να εξεταστεί από όσο περισσότερες επιστηµονικές 

σκοπιές είναι δυνατόν: της ιστορίας, της πολιτικής επιστήµης, της 

διοικητικής επιστήµης, της νοµικής επιστήµης, της κοινωνιολογίας κλπ. 

Απαραίτητο θα ήταν δε να ενταχθεί η ελληνική εµπειρία στο ευρύτερο 

ευρωπαϊκό και το εν γένει διεθνές πλαίσιο της µελέτης των θεσµών στις 

σύγχρονες µετά-βιοµηχανικές κοινωνίες, προκειµένου να φωτιστούν οι 

παραλληλίες και οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού παραδείγµατος. 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε, εξάλλου, και µια ενδεχόµενη µελέτη των 

θεσµικών αυτών πραγµατικοτήτων «από τα κάτω», από την πλευρά των 

πολιτών και των ατοµικών ή των συλλογικών υποκειµένων και των 

διαφόρων συσσωµατώσεών τους. Μια τέτοια προοπτική δεν θα έπρεπε, 

τέλος, να αφήσει εκτός της προβληµατικής της και το νέο δηµόσιο χώρο 

τον οποίο διαµόρφωσαν τα ιδιωτικά Μέσα Ενηµέρωσης, αναδεικνύοντας 

πρωτόφαντες εκφάνσεις του Κοινωνικού και του Πολιτικού, από τη 

δεκαετία του ’90 και εφεξής. Είναι ανάγκη, εν κατακλείδι, να µας 

απασχολήσουν τόσο οι δοµές όσο και τα πρόσωπα και οι νοοτροπίες που 

τις διαµόρφωσαν, στο ανάπτυγµα των τεσσάρων αυτών δεκαετιών. 

Κατόπιν αυτών, η Οργανωτική & Επιστηµονική Επιτροπή του 

Συνεδρίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

τον τίτλο τής πρότασής τους καθώς και µια περιγραφική της περίληψη 
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µέχρι 250 λέξεις στα ελληνικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

sinedrio@ta-teikal.gr, το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου του 2011. Θα 

ακολουθήσει η αξιολόγηση των κατατεθειµένων προτάσεων από την 

αρµόδια επιτροπή, και εν συνεχεία, ως τα τέλη Ιουλίου, θα αποσταλεί 

πληρέστερη ενηµέρωση σε εκείνους των οποίων η πρόταση θα έχει 

περιληφθεί στο πρόγραµµα του συνεδρίου.  

Τα πρακτικά τού συνεδρίου θα εκδοθούν σε τόµο από τις εκδόσεις 

Παπαζήση, στη σειρά «∆ηµόσια Πολιτική & Θεσµοί». 

 

-Τα θεµατικά πεδία τού συνεδρίου έχουν ως εξής: 

Πολιτικοί, διοικητικοί, αυτοδιοικητικοί και δικαστικοί θεσµοί, 

οικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί θεσµοί, θεσµικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά πεδίων πολιτικής (ενδεικτικά, εκπαίδευση, υγεία, 

εργασιακές σχέσεις, κοινωνική πολιτική, πολιτισµός, περιβάλλον κλπ), 

θεσµοί της κοινωνίας των πολιτών (συνδικάτα, ΜΚΟ, κοινωνικά 

κινήµατα κλπ). 

 

 

Η Οργανωτική & Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου, 

 

• Νέδα Κανελλοπούλου, Γενικό Τµήµα ∆ικαίου, Πάντειο 

Πανεπιστήµιο,  

• Αργύρης Πασσάς, Γενικό Τµήµα ∆ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο,   

• ∆ηµήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ΑΤΕΙ Καλαµάτας,   

• Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ΑΤΕΙ Καλαµάτας,  

• Θεόδωρος Τσέκος, Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΤΕΙ 

Καλαµάτας, 


