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7 Επιστηµονικό συνέδριο
∆οµές και σχέσεις εξουσία στη σηµερινή Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ: Γ.Χάλαρης/Κ.Ψυχοπαίδης, ∆οµές
και σχέσεις εξουσίας: Προς αναζήτηση ενός
πλαισίου ανάλυσης. Θ. Καλπαξής, Το
παρελθόν ως εξουσία. Γ. Παπαδηµητρίου,
Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση προς την αναζήτηση µιας
νέα θεσµικής ταυτότητας. Ι. Τσίγκανου,
Εσωτερική και διεθνής δικαιοταξία: Ζητήµατα
επηρεασµού και υποταγής.
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ι. Παπαδόπουλος, Ζητήµατα
σχετικά µε το αστικό και πολιτικο στοιχείο στη
σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Σ. Μπάλιας,
∆ηµοκρατία και ∆ίκαιο: Ανοµικά φαινόµενα και
εξουσιαστικές
πρακτικές
στον
ελληνικό
δηµόσιο
χώρο.
Ν.
Κατριβέσης,
Η
προβληµατική της πατρωνίας-πελατείας και το πολιτικό πεδίο. Σ. Μακρής, Οι
σχέσεις πολιτικής-στρατού στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η ελληνική
περίπτωση. Η. Κατσίκας, Το περιεχόµενο και η ιστορική σηµασία του
εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα. Μ. Σαµατάς, Από το λαϊκισµό στο νέο εκσυγχρονιστικό γραφειοκρατισµό: Εκσυγχρονιστικές και παλαιοκοµµατικές παρεµβάσεις
στον κρατικό µηχανισµό στη µετα-παπανδρεϊκή περίοδο.
ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Κ.Σταµάτης, Το Πανεπιστήµιο στη
δίνη του νεοφιλελευθερισµού. Π. Νούτσος, Πανεπιστήµιο: Οι όροι του πλέγµατος
των σχέσεων εξουσίας. Γ. Κουζέλης, Από τη διδασκαλία στα προγράµµατα:
Γνώση και εξουσία στο σηµερινό Πανεπιστήµιο.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: Α. Ανδρέου, Η εκτελεστική εξουσία νοµοθετεί: Η
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (1976-1997). Χ. Κάτσικας, Εκπαίδευση
και εξουσία: Οι νέες ρυθµίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων. ∆. Πατέλης, ∆ιαδικασίες αξιολόγησης και εξουσιαστικές σχέσεις στην
εκπαίδευση. Χ.Αθανασιάδης/Ν.Μαραντζίδης, Το βάρος του παρελθόντος και οι
αβεβαιότητες του µέλλοντος. Συγκρούσεις ανάµεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα
και την κυβέρνηση για το ζήτηµα της «επετηρίδας».
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Κ. ∆ικαίος, Ο
ιδεολογικός και εξουσιαστικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδας και των
Παλαιοηµερολογιτών. Σ. Χιωτάκης, Εκφάνσεις από τη «νεο-ορθόδοξη» εκδοχή
της «κοινότητας» (Gemeinschaft). A. Μανιτάκης, Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της
Ελλάδος µεταξύ κράτους και έθνους. Σ. Αναγνωστοπούλου, Η ιστορικότητα του
«εθνικού ρόλου» της Εκκλησίας της Ελλάδος: έθνος ελληνικό ή έθνος
ελληνορθόδοξο. Σ. Αγουρίδης, Η Εκκλησία ως φορέας άσκησης εξουσιαστικής

δράσης. Γ. Σωτηρέλης, Η ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης υπό τη
δαµόκλειο σπάθη της «επικρατούσας θρησκείας».
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Μ.
Γιαννησοπούλου, «Ο δικός µας άνθρωπος»: Συγκρούσεις, συγκλίσεις και
προσαρµογές σε µια πολυπολισµική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Φ.
Μαλκίδης, Η πολιτική για τη Θράκη από την ελλαδική και τουρκική δοµή εξουσίας
από το 1974 έως το 1989 και ο ρόλος του ΝΑΤΟ.
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Μ.
Κανταράκη, Φύλο και τάξη στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η µελέτη των
βιοµηχανικών εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία/ένδυση µέσα από τις
εργασιακές τους σχέσεις και το συνδικαλισµό. Β. Βουιδάσκης, Το δικαίωµα της
γυναίκας
στην
ελληνική
δικαιοσύνη.
Α.
Αθανασούλα-Ρέππα,
Υποαντιπροσώπευση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της σχολικής
εκπαίδευσης. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Οι ρόλοι των φύλων στη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία: καταµερισµός ή συνέργεια. Χ. Νόβα-Καλτσούνη, Η ελληνική
οικογένεια στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. Ν. Αποστολίδου,
Η συζήτηση για τη θεσµοποίηση κοινωνικών κινηµάτων.
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Γ. ∆αρεµάς, Ισχύς και
επικοινωνία: ∆οµές διακυβέρνησης του επικοινωνιακού συστήµατος. Ι.
Καµαριανός, Τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ: Μέσα µαζικής επικοινωνίας ή µέσα
τοπικής εξουσίας. Θ. Παπαδόπουλος, Τα σπορ ως θέαµα και εµπόρευµα και οι
νέοι. Η διαπλοκή επιχειρήσεων των σπορ, των ΜΜΕ και του κράτους και η
προσπάθεια χειραγώγησης των νέων. Σ.Καταϊτζή-Γουίτλοκ, ∆ικαίωµα
απάντησης και «αυτορρύθµιση» στην τηλεόραση.
∆ΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Στ. Μαυρουδέας/Α. Ιωαννίδης, Στάδια
καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Χ. Ναξάκης, Από τις κοινωνίες της
παραγωγής στις κοινωνίες της πληροφορίας: Η ανάδυση νέων µορφών πλούτου
και δύναµης. Γ. Αργείτης, Ενδο-καπιταλιστικές αντιθέσεις και διανοµή του
εισοδήµατος: ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας. Γ. Τόλιος, Πολυκλαδικοί όµιλοι
στην ελληνική οικονοµία και µηχανισµοί «διαπλοκής συµφερόντων» µε την
πολιτική εξουσία. Π. Τσαλίκη/Λ. Τσουλφίδης, Συγκέντρωση κεφαλαίου στην
ελληνική βιοµηχανία και πολιτικές συνέπειες. Γ. Σκλαβούνος, ∆οµές και σχέσεις
εξουσίας και περιβαλλοντικό κίνηµα στην Ελλάδα.
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Λ. Λουλούδης/Ν. Μαραβέγιας,
Αγρότες, κράτος και εξουσία στην Ελλάδα (1981-1996). Β. Πατρώνης, Κράτος
και συνεταιρισµοί στη µεταπολίτευση (1974-1998).∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ: Η.Γεωργαντάς/Γ.Ψυχάρης, Νέες µορφές περιφερειακής
διοίκησης και διαχείρισης δηµοσίων πόρων: Πολιτικοί µετασχηµατισµοί του
χωρικού µοντέλου εξουσίας. Κ.Αγοραστός/ Τρ.Κωστόπουλος, Οι επιδράσεις
των υπερεθνικών δοµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστηµα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Α. Μοσχονάς, Ελληνικό
συνδικαλιστικό κίνηµα και ευρωπαϊκής ολοκλήρωση. Σ. Κονιόρδος,
Εξουσιαστικές δοµές και εργασιακές σχέσεις. Συνέχεια και ασυνέχεια στις

εργοδοτικές στρατηγικές ελέγχου σε µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις. Σ.
Μαυρίδης, Το συνδικαλιστικό κίνηµα των ∆ΕΚΟ και η κρίση της δηµόσιας
επιχείρησης στην Ελλάδα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Σ.Ροµπόλης/Κ.
∆ηµουλάς, Κρατική εξουσία και κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα. Α.
∆εδουσόπουλος, Πολιτικές απασχόλησης και σχέσεις εξουσίας στην Ελλάδα.

