8ο Επιστηµονικό συνέδριο
Ιδεολογικά ρεύµατα και τάσεις της διανόησης στη σηµερινή Ελλάδα.
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
Κ.
Ψυχοπαίδης, Το ανορθολογικό στοιχείο στη
σύγχρονη ελληνική θεωρητική σκέψη. Στ.
∆ηµητρίου, Το πρόβληµα των αξιών στην
«Περιγραφική θεωρία της απόφασης». Γ.
Κουζέλης, Η γοητεία του κονστρουκτιβισµού: τι
προσφέρει η νεότερη έκδοση του εµπειρισµού
στους έλληνες κοινωνικούς επιστήµονες. Γ.
Βαρουφάκης, Η υποχώρηση των ιδεών:
Συµπεράσµατα
από
τη
βρετανική
και
αυστραλιανή εµπειρία µε την «αξιολόγηση» του
πανεπιστηµιακού έργου.
Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ: Μ.
Ψηµίτης/Ν.
Σεβαστάκης,
Ο
«ισχνός»
εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα. Όψεις της
πολιτικο-θεσµικής πραγµατικότητας και συγκρότηση της συλλογικής δράσης. ∆.
Γράβαρης, Το αίτηµα του πολιτικού εκσυγχρονισµού. Στοιχεία από τη λειτουργία
µιας πολιτικής ιδεολογίας. ∆. Καλτσώνης, Εκσυγχρονισµός και δίκαιο. Α.
Μανιτάκης, Ο «λαός του Θεού» σε αντιπαράθεση µε το «λαό της πολιτείας» ή η
λαθραία υποκατάσταση της βούλησης του πολίτη από εκείνη του πιστού. ∆.
Παπαδόπουλος/Λ.Λουλούδης, «Η σιωπή των πολιτών»: Περί της κοινωνικής
ανοχής των δικτύων διαπλοκής στην Ελλάδα (1989-2000). Γ. Σταθάκης,
Οικονοµικός φιλελευθερισµός και το εγχείρηµα του εκσυγχρονισµού.
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊ∆ΕΥΣΗ: Α.Γκοτοβός, Η κοινωνική κατασκευή
µειονοτικής ταυτότητας. Ι.Ε.Πυργιωτάκης/Ν.Ε.Παπαδάκης, Η φλεγµαίνουσα
συναίνεση. Προγραµµατικός λόγος και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εκπαίδευση: Από το «δυνάµει» στο «ενεργεία». Χ. Νούτσος, Η ιδεολογία της
αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η. Νικολόπουλος, Ιδεολογικές και και κοινωνικές
διαστάσεις της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των ΤΕΙ. Ν. Θεοτοκάς,
Εκσυγχρονισµός και ιδεολογικά µέτωπα στο ελληνικό πανεπιστήµιο (1982-2001).
Λ. Απέκης, Η απορρύθµιση της εκπαιδευτικής και ερευντηικής λειτουργίας του
πανεπιστηµίου και η µεταλλαγή του ακαδηµαϊκού καιδηµόσιου χαρακτήρα του. Γ.
Ανδρουλάκης, Σύγχρονες γλωσσικές (πολιτισµικές) ιδεολογίες και πολιτικές στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα: συγκλίσεις, αποκλίσεις, αποσιωπήσεις και
διαστρεβλώσεις. Γ. Γρόλλιος, Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας,
µεταµοντέρνο και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Γ.Λιοδάκης, Οι επιπτώσεις του
αναδυόµενου ολοκληρωτικού καπιταλισµού στη διαµόρφωση και άσκηση
οικονοµικής πολιτικής. Ν.Γραµµατικός/∆. Κατσορίδας, Παγκοσµιοποίηση και
σύγχρονη ελληνική διανόηση: µια πραγµατικότητα, ένα ιδεολόγηµα ή µια πολιτική;
Χ.Οικονοµίδης, Η πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις

οικονοµίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆. Σακκάς, Η
ανταγωνιστικότητα των εγχώριων παραγωγικών µονάδων, η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση
και
οι
προοπτικές
της
πραγµατικής
σύγκλισης.
Ντ.Βαϊου/Κ.Χατζηµιχάλης, Τάσεις και συγκρούσεις στη διαµόρφωση πολιτικής
για το χώρο στην Ελλάδα στη δεκαετία 1990. Το χρονικό µιας απουσίας.
Β.Πατρώνης, Κράτος και οικονοµική πολιτική στη µεταπολίτευση: αντιπαραθέσεις
σχετικά
µε
τα
όρια
επέκτασης
του
δηµόσιου
τοµέα.
Σ.
Ροµπόλης/Π.Ρυλµόν/Ηλ.Ιωακείµογλου, Οικονοµικές θεωρίες και οικονοµική
πολιτική στην Ελλάδα (1980-2000).
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ∆ΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: Π.Παπαδοπούλου/Ι.Τσιγκάνου,
Συλλογικά δρώντα κοινωνικά υποκείµενα στη µεταπολιτευτική Ελλάδα: το
«αίτηµα» ως έκφραση κοινωνικής σύγκρουσης, αντιπαράθεσης και διαµαρτυρίας.
Γ.Καούρας/Κ.Καλφόπουλος, ∆ιανόηση, ιδεολογία και εξουσία. Γ.∆αρεµάς,
Ιδεολογία, Επικοινωνία, Τεχνολογία. Κ.∆ικαίος, Οι απόψεις και θέσεις των
κοµµάτων εξουσίας για την υγεία: πολιτικά και θεωρητικά προτάγµατα ή
προσπάθεια απάντησης στην κρίση; Σ.Μακρής, Η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
απέναντι στον παγκοσµιοποιηµένο τρίτο δρόµο. Η περίπτωση της Νέας
∆ηµοκρατίας-ιδεολογικά χαρακτηριστικά στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Α.
Γαβριηλίδης, Ο «εκσυγχρονισµός του εθνικισµού», Στ.Χιωτάκης, Σύγχυση
µεταξύ «δηµόσιου» και «ιδιωτικού» στην πολιτική της µεταπολίτευσης.

