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 « Η ελληνική πολιτική σκηνή μετά τις τριπλές εκλογές του 2019» 

Συνέδριο Τμήματος Πολιτικών Επιστημών  

σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό  

Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση»  του ΑΠΘ 

 

18-19 Μαΐου 2020, Θεσσαλονίκη 

 

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων 

 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι τόσο το πολιτικό όσο και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας έχουν 
ριζικά μεταβληθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης από το 2009 και μετά. Το 

κομματικό σύστημα της Ελλάδας υπέστη έκτοτε τεκτονικές αλλαγές. Παρατηρήθηκαν 
παράλληλα φαινόμενα κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς και άνοδος ριζοσπαστισμού, 
εξτρεμισμού και λαϊκισμού, ενώ αναδείχθηκαν και ευρωσκεπτικιστικές τάσεις τόσο 
ανάμεσα στο εκλογικό σώμα, όσο και σε επίπεδο πολιτικών ελίτ. 

 
Οι αλλαγές αυτές θέτουν το ζήτημα της ανάλυσης των πιθανών προκλήσεων για την 
εκλογική δημοκρατία και συμπεριφορά στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των τελευταίων 
εθνικών εκλογών του Ιουλίου του 2019 σηματοδοτούν ενδεχομένως την αρχή μιας νέας 
περιόδου στο δρόμο προς ένα νέο δικομματισμό που ωστόσο πρέπει να λάβει υπόψη  τον  

συνεχιζόμενο αν και μειωμένο μετά τις τελευταίες εκλογές κατακερματισμό των πολιτικών 
δυνάμεων, την αυξημένη αποχή,  την ανάδειξη νέων πολιτικών σχημάτων, τις ισχνές πλέον 
κομματικές ταυτίσεις, και την ανάδειξη νέων διαιρετικών τομών από την έναρξη της 
κρίσης μέχρι σήμερα.  

 
Η διεξαγωγή το 2019 μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλων των διαφορετικών 
«κατηγοριών» εκλογικών αναμετρήσεων αποτελεί πρόσφορο έδαφος για μια ενδελεχή 
μελέτη των πολυσχιδών εκφάνσεων του πολιτικού και κομματικού φαινομένου στη χώρα.  

 
Οι εκφάνσεις αυτές δεν αφορούν μόνο το εθνικό κομματικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα,  ριζικές 
ανακατατάξεις σημειώνονται τόσο στο υποεθνικό επίπεδο άσκησης πολιτικής στη χώρα, 
ακολουθώντας  την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πρακτική όσο και υπερεθνικά στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πολιτικός ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ασκείται 
πλέον μόνο εντός εθνικών περιχαρακωμένων πλαισίων. Αντιθέτως, λαμβάνει χώρα μια 
μετατόπιση της εξουσίας τόσο προς το επίπεδο της ΕΕ όσο και προς την υπο-εθνική 
(τοπική) πολιτική σκηνή. Το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης 
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1» που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 θέτει σειρά 
ερωτημάτων για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής οργάνωσης 
στην Ελλάδα, συνδυαστικά με τις ευρύτερες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη δημόσια 

διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της «χρηστής διακυβέρνησης» και την εξέλιξη της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
 
Όλες αυτές τις  εξελίξεις θα πρέπει να τις δούμε και υπό το πρίσμα της  συνθετότητας του 

πολιτικού ανταγωνισμού και της ανάδειξης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα τρία 
διαφορετικά επίπεδα άσκησης πολιτικής (εθνικό, υπερεθνικό και υποεθνικό) και το 
γεγονός ότι η ψήφος των πολιτών ανάμεσα σε αυτά τα τρία επίπεδα είναι πιθανώς 
αλληλένδετη. Επιπρόσθετα, η πολυπλοκότητα του κομματικού φαινομένου σε συνδυασμό 

με τις τάσεις αποευθυγράμμισης των ψηφοφόρων εισάγουν την αναγκαιότητα 
διερεύνησης τόσο του θεσμικού πλαισίου, όσο και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού 
πλαισίου στη μελέτη της ψήφου. 
 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από τις αναμετρήσεις του 2019, το Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με 
το ΜΠΣ «Πολιτική Ανάλυση» του ιδίου τμήματος οργανώνει επιστημονικό συνέδριο στις 
18 και 19 Μαΐου 2020 με θέμα « Η ελληνική πολιτική σκηνή μετά τις τριπλές εκλογές 
του 2019» . Κύριος στόχος είναι ο επιστημονικός διάλογος σε μια συγκριτική και 

διαχρονική βάση γύρω από τις ακόλουθες θεματικές: 
 

1) Οι τριπλές εκλογές του 2019: ανάλυση αποτελεσμάτων και το νέο ελληνικό 
κομματικό σύστημα 

2) Διαμόρφωση της πολιτικής  ειδησεογραφίας  και ατζέντας στις τριπλές εκλογές του 
2019. Ο ρόλος των ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση της 
ψήφου 

3) Ανάλυση πολιτικού λόγου και πολιτικών προγραμμάτων στις τριπλές εκλογές του 

2019  
4) Μελέτη της  ηγεσίας και του πολιτικού προσωπικού  σε τοπικό, εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο με επίκεντρο τις αναμετρήσεις του 2019 
5) Η πορεία ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας . «Κλεισθένης 1». 

Προκλήσεις και προοπτικές για την περιφερειακή και τοπική οργάνωση στην 
Ελλάδα 

6)  Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη μετά τις Ευρωεκλογές του 2019 και υπό την 
σκιά του Brexit. Το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής των τελευταίων Ευρωεκλογών και 

η πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος σε συγκριτική διάσταση 
7) Μελέτη μορφών πολιτικής δράσης και συμμετοχής με έμφαση την περίοδο 2012-

2019 
8) Η ελληνική πολιτική οικονομία και η δημοσιονομική πολιτική της χώρας παραμονές 

των τριπλών εκλογών του 2019 

 
Απώτερος στόχος είναι αυτός της συνολικής αποτίμησης της τελευταίας δεκαετίας  από 
την έναρξη της οικονομικής κρίσης, τον εκλογικό σεισμό του 2012 και της υπογραφής των 
μνημονίων διάσωσης μέχρι και την επιστροφή σε μια νέα «κανονικότητα» όπως 

διαμορφώνεται με τον νέο συσχετισμό δυνάμεων από τον Ιούλιο του 2019. 
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Σημειώνεται ότι όσοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν στην έρευνά τους πρωτογενή 
δεδομένα από την μετεκλογική έρευνα Hellenic National Election Study 2019 (ELNES 

2019) της οποίας φορέας υλοποίησης είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ θα 
έχουν πρόσβαση σε αυτά από τον Μάρτιο του 2020. 
 
Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά . Διευκρινίζεται ότι δεν θα 

υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα 
ξεκινήσουν το πρωί της 18ης Μαΐου και θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της 19ης Μαΐου. 
Επιστημονικοί υπεύθυνοι του συνεδρίου είναι ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου (Αναπληρωτής 
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, email: ipapageo@polsci.auth.gr ) και η κα 

Ευτυχία Τεπέρογλου (Επίκουρη Καθηγήτρια του ίδιου τμήματος, email: 
efteperoglou@polsci.auth.gr ). Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε αίθουσες του συνεδριακού 
Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν 
υπάρχει κόστος συμμετοχής και εγγραφής. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  καλούνται να καταθέσουν περίληψη της εισήγησής τους έκτασης 
έως 250 λέξεις συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα ( 100 λέξεων) μέχρι 
την 20η Ιανουαρίου 2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   
conf-elections19@polsci.auth.gr 

 
Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών  και 
υποψηφίων διδακτόρων του ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς 
και νέων ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα.  Οι περιλήψεις  των εισηγήσεων θα 
αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα 
γνωστοποιηθούν  στις 3 Φεβρουαρίου 2020.Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα 
ανακοινωθεί αρχές Απριλίου 2020. Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου στόχος είναι η 
έκδοση συλλογικού τόμου στα ελληνικά με επιλεγμένες ανακοινώσεις κατόπιν διαδικασίας 

τυφλής αξιολόγησης. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους 
επιστημονικούς υπευθύνους  του συνεδρίου. 
 


