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3-6 Μαΐου 2018 - ΔΙΕΘΝΕ ΕΚΘΕΙΑΚΟ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

  

Η Δθμοκρατία ςτον 21ο Αιώνα  
 

Η 15θ ΔΕΒΘ ςυμμετζχει ςτθν προςπάκεια να ςυηθτθκεί ςε βάκοσ θ δθμοκρατία ωσ 

ηθτοφμενο ςε εποχι ζξαρςθσ των εκνικιςμών και αμφιςβιτθςθσ δθμοκρατικών 

κεκτθμζνων, ακόμθ και ςτθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ. Διακόςια ςαράντα χρόνια από τον 

κάνατο του Βολταίρου και πενιντα χρόνια από τον Μάθ του ’68, ςε μια χϊρα όπωσ θ 

Ελλάδα, που δίνει τθ δικι τθσ μάχθ για τθ δθμοκρατία μζςα ςτθν κρίςθ, θ 15θ ΔΕΒΘ κζλει 

να υπενκυμίςει πωσ το αίτθμα τθσ δθμοκρατίασ παραμζνει ηωντανό, πολφπλοκο και 

εκκρεμζσ, όπωσ ςτακερά αποτυπϊνεται ςτθν ελλθνικι και παγκόςμια ςφγχρονθ 

λογοτεχνία, αλλά και ςε πρόςφατεσ κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ.  
 

Θα διοργανωκοφν ςυηθτιςεισ μεταξφ λογοτεχνϊν, ιςτορικϊν, πολιτικϊν επιςτθμόνων, 

φιλοςόφων και δθμοςιογράφων, με αφορμι τθν πρόςφατθ βιβλιοπαραγωγι ςχετικά με το 

κζμα τθσ Δθμοκρατίασ ςε κρίςιμουσ καιροφσ.  
 

Ειδικότερα, κα ςυηθτθκοφν τα εξισ:  

 Παραςκευι 4.5, 21:00-22:00: «Η άνοδοσ τθσ ακροδεξιάσ ςιμερα: 

Αναλογίεσ και διαφορζσ με το παρελκόν» 

Ομιλθτζσ: Κωςτισ Καρπόηθλοσ, ιςτορικόσ, διευκυντισ ΑΚΙ, Angelique 

Kourounis, ντοκιμαντερίςτα-δθμοςιογράφοσ ςτο ραδιόφωνο τθσ France Culture 

και ςτο περιοδικό Charlie Hebdo, Γιάννθσ Κωνςταντινίδθσ, Πολιτικόσ 

επιςτιμονασ, επ. κακθγθτισ, Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Δθμιτρθσ Ψαρράσ, δθμοςιογράφοσ-ςυγγραφζασ. 

υντονιςμόσ: Κωςτισ Καρπόηθλοσ. 

Η άνοδοσ τθσ ακροδεξιάσ ςιμερα, ςτθν Ευρϊπθ και όχι μόνο, είναι 

αδιαμφιςβιτθτο φαινόμενο, είτε μιλάμε για ακραίεσ είτε για θπιότερεσ εκδοχζσ 

του. υχνά γίνεται λόγοσ ςτθ δθμόςια ςφαίρα για αναλογίεσ τθσ ςθμερινισ 

εποχισ με τθ δεκαετία του 1930. Σζςςερισ μελετθτζσ του ακανκϊδουσ αυτοφ 

ηθτιματοσ αναηθτοφν αίτια, αποκαλφπτουν κρυφζσ πτυχζσ και κάνουν τισ 

απαραίτθτεσ ςυγκρίςεισ. 

 άββατο 5.5, 13.00-14.00: «Ευρώπθ, υπερεκνικοί κεςμοί, κοινωνικό 

ςυμβόλαιο: Πόςεσ κρατικζσ ι εκνικζσ αρμοδιότθτεσ είμαςτε 

διατεκειμζνοι να παραχωριςουμε ςε υπερεκνικοφσ κεςμοφσ και με 

ποιουσ όρουσ;» 

Ομιλθτζσ: Λζνα Διβάνθ, κακθγιτρια ΕΚΠΑ και ςυγγραφζασ, ωτιρθσ Ντάλθσ, 

επ. κακθγθτισ Διεκνϊν χζςεων και Διεκνοφσ Πολιτικισ, Σμιμα Μεςογειακϊν 

πουδϊν Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, Άρθσ τυλιανοφ, αν. κακθγθτισ πολιτικισ 



2 

 

φιλοςοφίασ, Σμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν ΑΠΘ και πρόεδροσ του Δ του ΚΘΒΕ, 

Frederic Worms, φιλόςοφοσ και ςυγγραφζασ, κακθγθτισ φιλοςοφίασ. 

υντονιςμόσ: Άρθσ τυλιανοφ. 

Ενϊ οι θγεςίεσ που ζχτιςαν το ευρωπαϊκό οικοδόμθμα ζχουν αποχωριςει, οι 

διάδοχοί τουσ μοιάηουν μετζωροι, μεταξφ τθσ κλθρονομθμζνθσ πορείασ προσ τθ 

ςυνοχι και τθσ ζξαρςθσ εκνικιςμϊν νζασ κοπισ. Μικρζσ χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα 

αναρωτιοφνται πόςεσ αντοχζσ ζχουν ακόμθ θ ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ και το 

κοινωνικό κράτοσ που είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ, κακϊσ και πϊσ πρζπει να 

βαδίςουν ανάμεςα ςτισ ςυμπλθγάδεσ τθσ εποχισ.   

 άββατο 5.5, 20:00-21:00: «Μεταδθμοκρατία: Βαίνουμε προσ 

εμβάκυνςθ ι προσ ςυρρίκνωςθ των δθμοκρατικών κεςμών διεκνώσ;» 

Ομιλθτζσ: Ακθνά Ακαναςίου, κακθγιτρια, Σμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, 

Πάντειο Πανεπιςτιμιο, Arne Dahl, διακεκριμζνοσ ςυγγραφζασ ςτο χϊρο του 

ςκανδιναβικοφ κοινωνικοφ-αςτυνομικοφ μυκιςτοριματοσ, Ιφιγζνεια 

Καμτςίδου, αν. κακθγιτρια υνταγματικοφ Δικαίου, Νομικι χολι ΑΠΘ, Γιάννθσ 

ταυρακάκθσ, κακθγθτισ Ανάλυςθσ Πολιτικοφ Λόγου ςτο Σμιμα Πολιτικϊν 

Επιςτθμϊν ΑΠΘ. 

υντονιςμόσ: Νίκθ Μαρωνίτθ, Γ. Γραμματζασ του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ, 

Ιςτορικόσ, επ. κακθγιτρια, Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 

Η αρκετά πρόςφατθ κακιζρωςθ του όρου «Μεταδθμοκρατία» αντανακλά τθν 

ανθςυχία – για πολλοφσ τθ βεβαιότθτα – ότι θ δθμοκρατία μεταλλάςςεται ςε 

κάτι διαφορετικό, απομακρφνεται από τον πολίτθ, δθμιουργεί ςτεγανά ανάμεςα 

ςτον πολίτθ και τθν εξουςία, θ οποία ελζγχεται όλο και λιγότερο. Πόςο 

νομοτελειακά είναι όλα αυτά; 
 

 Κυριακι 6.5, 12.00-13.00: «Δθμοκρατία και οικονομία: χζςθ ςτοργισ ι 

οργισ; Τπάρχει αντινομία μεταξφ ελεφκερθσ αγοράσ και δθμοκρατίασ;»  

Ομιλθτζσ: Dominique Manotti, ςυγγραφζασ, κακθγιτρια Ιςτορίασ, Νίκοσ 

Βαρςακζλθσ, αντιπρφτανθσ ΑΠΘ . 

υντονιςμόσ: Angelique Kourounis  

Η απελευκζρωςθ του παγκόςμιου εμπορίου και θ κατάργθςθ των οικονομικϊν 

ςυνόρων ζχει οδθγιςει ςε αλλαγι του ςυςχετιςμοφ δφναμθσ ανάμεςα ςτθν 

οικονομία και τθν πολιτικι, εμφανϊσ υπζρ τθσ πρϊτθσ. Είναι άραγε 

αναπότρεπτο, θ πλιρθσ ελευκερία ςτθν οικονομία να πλιττει άλλεσ ελευκερίεσ, 

πολιτικζσ, κοινωνικζσ, εκνικζσ; 
 

 Κυριακι 6.5, 13:00-14:00: «ΜΜΕ και Δθμοκρατία: Πώσ μπορεί να 

αποφευχκεί ο ζλεγχοσ των ΜΜΕ είτε από το κράτοσ είτε από μεγάλα 

ιδιωτικά ςυμφζροντα;» 

Ομιλθτζσ: Νικόλασ Βουλζλθσ, Διευκυντισ Εφθμερίδασ των υντακτϊν, Νίκοσ 

Οικονόμου, δθμοςιογράφοσ, Μαρία Κομνθνοφ, κακθγιτρια ςτο Σμιμα 
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Επικοινωνίασ και ΜΜΕ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Πρόεδροσ του Δ τθσ 

Σαινιοκικθσ τθσ Ελλάδασ. 

Σα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, που υπό κανονικζσ ςυνκικεσ είναι ταγμζνα να 

υπθρετοφν τθν πλουραλιςτικι και κατά το δυνατόν αντικειμενικι πλθροφόρθςθ 

του πολίτθ, βλζπουμε να γίνονται ςυχνά πεδία ανελζθτων ανταγωνιςμϊν ςε μια 

προςπάκεια ποικίλων παραγόντων να τον χειραγωγιςουν. Σι μπορεί να γίνει 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ανεξαρτθςία τουσ και, μζςω αυτισ, θ ανεξαρτθςία τθσ 

ςκζψθσ όλων μασ; 
 

ε ςυνάρτθςθ με τουσ κεματικοφσ άξονεσ τθσ ζκκεςθσ το Κδρυμα τθσ Βουλισ για τον 

Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία διοργανϊνει ςτο πλαίςιο τθσ 15θσ ΔΕΒΘ τισ 

εκδθλϊςεισ: 

 Παραςκευι 4.5, 18:00:  «1821- 2021: Ανιχνεφοντασ το νόθμα μιασ επετείου», 

όπου κα παρουςιαςτεί για πρϊτθ φορά το πρόγραμμα «1821- 2021. Διακόςια 

χρόνια από τθν ελλθνικι Επανάςταςθ», με το οποίο το Κδρυμα τθσ Βουλισ κα 

επανεξετάςει ςε βάκοσ τριετίασ μζςα από ερευνθτικά ζργα, εκδόςεισ και 

ςυνζδρια, το μείηον αυτό ιςτορικό ςυμβάν από ελλθνικι και διεκνι άποψθ. 

Ομιλθτζσ: Βαγγζλθσ Καραμανωλάκθσ, επ. κακθγθτισ ΕΚΠΑ, Νίκοσ Ροτηώκοσ, επ. 

κακθγθτισ ΑΠΘ, Δθμιτρθσ Δθμθτρόπουλοσ, διευκυντισ Ερευνϊν, Ινςτιτοφτο 

Ιςτορικϊν Ερευνϊν, Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν. 

υντονίηει θ Γενικι Γραμματζασ του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ, ιςτορικόσ Νίκθ 

Μαρωνίτθ. 

 άββατο 5.5, 18:00: «Η προδικτατορικι Θεςςαλονίκθ». υηιτθςθ με αφορμι το 

βιβλίο του Ηλία Νικολακόπουλου Ηλίας Ηλιού, που εξζδωςε το Κδρυμα τθσ 

Βουλισ. τόχοσ αφενόσ  να παρουςιαςτεί θ πρόςφατθ ζκδοςθ τθσ πολιτικισ 

βιογραφίασ για τον Ηλία Ηλιοφ και αφετζρου να ανοίξει ζνασ ευρφτεροσ διάλογοσ 

γφρω από τθν προδικτατορικι περίοδο ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

Ομιλθτζσ: Ηλίασ Νικολακόπουλοσ, ομότιμοσ κακθγθτισ ΕΚΠΑ, Δθμοςκζνθσ 

Δώδοσ, ςυνταξ. αν. κακθγθτισ, ΑΠΘ, Σριαντάφυλλοσ Μθταφίδθσ, βουλευτισ Αϋ 

Θεςςαλονίκθσ ΤΡΙΖΑ, πρόεδροσ Εταιρείασ Διάςωςθσ Ιςτορικϊν Αρχείων 1940- 

1974, Κεντρικισ-Δυτικισ Μακεδονίασ, Μαρία Καβάλα, διδάςκουςα Ιςτορίασ, 

Σμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, ΑΠΘ.  

υντονίηει ο Σάςοσ ακελλαρόπουλοσ, πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ 

του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ και υπεφκυνοσ των Ιςτορικϊν Αρχείων του Μουςείου 

Μπενάκθ. 

Επιπλζον, το Κδρυμα τθσ Βουλισ κα πραγματοποιιςει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Εργαςτιρι Δθμοκρατίασ» (Παραςκευι 4.5, 11:00).  
 

Μάθσ του 1968: Παράλλθλεσ δράςεισ-εκδθλώςεισ 

Σισ θμζρεσ τθσ ζκκεςθσ ςυμπλθρϊνονται 50 χρόνια από τθν εξζγερςθ του Μάθ του 1968 

ςτθ Γαλλία. το πλαίςιο αυτό, το Ελλθνικό Κδρυμα Πολιτιςμοφ διοργανϊνει ειδικι ζκκεςθ, 

ενϊ ςε ςυνεργαςία με τα Γαλλικά Ινςτιτοφτα Ελλάδοσ και Θεςςαλονίκθσ κα 
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πραγματοποιθκεί εκδιλωςθ με ομιλθτζσ που ςυμμετείχαν ενεργά ςτο πολυδιάςτατο αυτό 

κοινωνικοπολιτικό γεγονόσ.   
 

Αναλυτικότερα:  

 Ζκκεςθ με αυκεντικζσ αφίςεσ του Μάθ του ’68: Μζςα ςτθν εκρθκτικι 

ατμόςφαιρα του Μάθ του 1968, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ τθσ χολισ Καλϊν 

Σεχνϊν του Παριςιοφ μετζτρεψαν τθν κατάλθψι τουσ ςε ζνα «Λαϊκό Εργαςτιρι» 

– το Atelier Populaire. τουσ χϊρουσ του κατειλθμμζνου κτθρίου τθσ ςχολισ 

ςχεδιάςτθκαν πάνω από 350 αφίςεσ για τισ ανάγκεσ του κινιματοσ. Η 

αναπαραγωγι τουσ ζγινε με τθ μζκοδο τθσ μεταξοτυπίασ ςε ζνα τιράη που 

ξεπερνοφςε τα 200.000 αντίτυπα. Οργανϊκθκαν επιτροπζσ που ςυλλογικά 

αποφάςιηαν πάνω ςτα προτεινόμενα ςχζδια. Μζςα ςτθ φωτιά του αγϊνα τα 

βαςικά κριτιρια ιταν θ απλότθτα, θ αμεςότθτα και θ προπαγανδιςτικι 

αποτελεςματικότθτα. Αρκετζσ από τισ αφίςεσ ςχεδιάςτθκαν μετά από αίτθμα 

ςωματείων ι εργοςταςιακϊν επιτροπϊν ςτθ διάρκεια τθσ γενικισ απεργίασ (Με 

τθν ευγενικι παραχϊρθςθ του Μαρξιςτικοφ Βιβλιοπωλείου, από τθν ζκδοςθ 

«Μάησ 68: Οι αφίςεσ τησ επανάςταςησ. 60 αφίςεσ τησ κατειλημμένησ ςχολήσ 

καλών τεχνών του Παριςιοφ», επιμ: Κϊςτασ Πίττασ, 2018). 

 άββατο 5.5, 20:30: «50 χρόνια από το Μάθ του ’68». υηιτθςθ με αλθκινοφσ 

πρωταγωνιςτζσ των γεγονότων του Μάθ του 1968. 

Ομιλθτζσ: Leslie Kaplan, ςυγγραφζασ, Frederic Worms, φιλόςοφοσ, 

ςυγγραφζασ, κακθγθτισ φιλοςοφίασ,  Γιώργοσ τεφανίδθσ, ιςτορικόσ 

Οικονομίασ, Πανεπιςτιμιο Paris I (Maître de conférences).  

υντονιςμόσ : Fabien Perrier. 

 

Νεότερεσ πλθροφορίεσ για το αναλυτικό πρόγραμμα εκδθλώςεων 

κα ανακοινώνονται ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://thessalonikibookfair.gr/ 
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