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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Η κρίση της δημοκρατίας 

Κατά τα τελευταία χρόνια επανέρχεται ένας διάλογος σχετικά με την ποιότητα και τη 

λειτουργία της δημοκρατίας. Η συζήτηση αυτή αφορά μια σειρά από φαινόμενα που 

σχετίζονται με τις βιωμένες και θεσμικές εκφάνσεις της δημοκρατίας καθώς και τις 

διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν μέσω αλλεπάλληλων και 

αλληλοσχετιζόμενων κρίσεων. Γίνεται αναφορά στη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές 

πολιτικές και τη δημοκρατία ενώ την ίδια στιγμή αρκετοί/ες μιλούν για κρίση 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Τέλος, η αυξημένη 

δημοτικότητα λαϊκίστικών ακροδεξιών κομμάτων σε αρκετές Ευρωπαϊκές, μεταξύ 

άλλων, χώρες καθιστούν τη συζήτηση σχετικά με την κρίση της δημοκρατίας 

επίκαιρη αλλά και επείγουσα.  

Για αυτό το λόγο, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ανέλαβε την πρωτοβουλία να 

οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος θα έχει ως σκοπό να 

προσεγγίσει με διεπιστημονικό τρόπο τα παραπάνω ζητήματα. Στις σχετικές 

συζητήσεις, θα συμμετάσχουν επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία, τόσο 

από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και από άλλα ανώτατα και ερευνητικά ιδρύματα 

της χώρας οι οποίοι/ες θα προσπαθήσουν να αναδείξουν την πολυπλοκότητα των 

παραπάνω φαινομένων και να φωτίσουν διαφορετικές πτυχές τους αναλύοντας και 

συζητώντας τους κοινωνικούς, οικονομικούς και ιδεολογικούς παράγοντες καθώς και 

τις ψυχολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά.    

Οι συζητήσεις, δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής μας 

κοινότητας, διδακτικό προσωπικό, φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και στο ευρύτερο 

κοινό. 

Η πρώτη συνάντηση του κύκλου σεμιναρίων με τίτλο: «Ελεύθερος ανταγωνισμός: 

περιφρούρηση / ρύθμιση και  δημοκρατία» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 24 

Οκτωβρίου 2022, στις 19:00. Εισηγητής θα είναι ο Δημήτρης Σερεμέτης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εφαρμοσμένης Οικονομικής,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 

σχολιαστής ο Στέφανος Δημητρίου, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 



Ακολουθεί η περίληψη της εισήγησης 

Περίληψη: 

Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι οικονομικές ανισότητες αυξάνονται καθώς 

αναπτύσσονται οι σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες. Το φαινόμενο εντείνεται σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης ή/και αποδυνάμωσης των κοινωνικών πολιτικών, τις 

οποίες  είχε καθιερώσει το κράτος πρόνοιας, ειδικά όπως αναπτύχθηκε στις 

σοσιαλδημοκρατικές κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 

Υποστηρίζεται από την πλευρά των νεοφιλελεύθερων ιδεών ότι,  οι πολιτικές αυτές 

του παρεμβατικού κράτους πρόνοιας παραβιάζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και 

παρεμποδίζουν την επιθυμητή οικονομική μεγέθυνση. Σε αντίκρουση, οι 

υποστηρικτές των αναδιανεμητικών παρεμβάσεων της οικονομικής πολιτικής 

εκτιμούν  ότι η  ένταση των ανισοτήτων απειλεί ευθέως την ίδια τη δημοκρατία. Στο 

επίκεντρο της διαμάχης αυτής - μεταξύ δεξιάς και αριστεράς -  βρίσκεται το ερώτημα 

που αφορά  το ρόλο του αποκαλούμενου ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και το 

είδος, η μορφή και η έκταση του παρεμβατικού ρόλου του κράτους σε μια σύγχρονη 

δημοκρατική πολιτεία. Τα κύρια στοιχεία  αυτής της μεγάλης, έντονης και συχνά 

οξείας συζήτησης, η οποία παραμένει επίκαιρη,  θα επιχειρήσουμε να υπενθυμίσουμε 

και να σχολιάσουμε με τη συγκεκριμένη παρουσίαση. 

 

H παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι δωρεάν. Η διαδικτυακή 

παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου 

zoom:     

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/96890607119?pwd=c0tiNlpWQTdVNHFSVjg4OCt6bmh

Bdz09  

Meeting ID: 968 9060 7119 

Passcode: 328130 

 

Η σελίδα του Σεμιναρίου στο Facebook είναι: www.shorturl.at/dgCDW 

Για το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου δείτε εδώ: 

http://www.soc.uoc.gr/el/page/13108/diepistimoniko-seminario-tis-sxolis-

koinwnikwn-epistimwn 

Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών: 

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)  

Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) 

Κατερίνα Πετκανοπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας) 

Αθηνά Σκουλαρίκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας) 
 


